Czyszczenie i usuwanie kamienia nazębnego szczoteczką ultradźwiękową Emmi Pet bez narkozy.
Emmi-Pet: Co to jest?

Jest to jedyna taka ultradźwiękowa szczoteczka na świecie. Jest przeznaczona do kosmetycznego usuwania
kamienia nazębnego bez zastosowania narkozy oraz do wszechstronnej pielęgnacji i higieny jamy ustnej u
zwierząt domowych.
Jak działa usuwanie kamienia nazębnego szczoteczką ultradźwiękową Emmi Pet?
Szczoteczka wykorzystuje właściwości ultradźwięków, które czyszczą bez konieczności szczotkowania.
Ultradźwięki generowane przez Emmi-Pet wnikają aż do 12 mm w głąb tkanki, docierają do miejsc, gdzie nie
dotrze nic innego (i to bez naruszania tkanki), dzięki czemu skutecznie likwidują zarazki oraz bakterie
gromadzące się na zębach, dziąsłach i w kieszonkach zębowych. Do prawidłowego czyszczenia zębów została
stworzona specjalna pasta, która jest przeznaczona dla zwierząt. Pasta Emmi-Pet jest pozbawiona cząstek
ściernych, dzięki czemu nie niszczy szkliwa. Szczoteczka nie wibruje i nie wydaje żadnego dźwięku, aby
zwierzę czuło się maksymalnie komfortowo.
Godne uwagi zalety systematycznego stosowania Emmi-Pet:














usuwa nalot i kamień nazębny,
usuwa bakterie,
likwiduje nieprzyjemny zapach z pyska,
delikatnie pielęgnuje zęby bez wibracji, bez hałasu i tarcia mechanicznego, w pełni chroniąc szkliwo
zębów,
skutecznie pomaga przy chorobach dziąseł, krwawieniach i zapaleniach dziąseł,
zapobiega powstawaniu chorób, których źródłem są chore zęby, m.in. takich jak:
choroby serca, płuc, nerek, wątroby, trzustki i wielu innych groźnych dla życia zwierzęcia,
jeśli nie jest to konieczne, chroni Twoje zwierzę przed zbędnym podaniem narkozy,
pomaga w leczeniu stanów zapalnych w pysku,
pomaga w leczeniu paradontozy oraz w ratowaniu ruszających się zębów, dzięki czemu nie trzeba
będzie ich wyrywać,
jest bardzo pomocna w rehabilitacji po przebytych zabiegach chirurgii stomatologicznej,
ogólnie poprawia stan zdrowia zwierzęcia.

Dla kogo?
Polecane psom i kotom:






po zabiegu weterynaryjnym ściągania kamienia, w celu utrzymania efektu zdrowych zębów,
z problemami zdrowotnymi, dla których narkoza może być szczególnie niebezpieczna,
z niewielkim kamieniem nazębnym,
ze zdrowymi zębami oraz dziąsłami, profilaktycznie.

Ważne!
Przede wszystkim zapobiegam, nie leczę.
Ponieważ jest to kosmetyczna pielęgnacja zębów, nie zajmuję się leczeniem stanów chorobowych ani zapalnych.
Z pewnością nie wszystkim psom i kotom można zdjąć kamień bez pomocy lekarza weterynarii, dlatego
też zapraszam z pupilem na konsultację.
Przeciwwskazania: zanik dziąseł, nadziąślaki, narośla, zmiany w okolicach jamy ustnej, bardzo silnie rozwinięty
kamień nazębny, psy agresywne.

