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اسپرى دهانى حیوانات خانگى
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شـده اسـت و با این هدف، شرکت بایوران براى کمک به رفع مشکالت 
دهان و دندان محصولى کامًال طبیعى و تخصصى طراحى و تولید کرده است 
که استفاده روزانه از آن براى حیوان و صاحب آن به امرى خوشایند تبدیل 

خواهد شد.

اورال کر چیست و چگونه به بهداشت دهان و دندان حیوان 
کمک مى کند؟

اورال کر ترکیبى طبیعى بر پایه میکروارگانیسم هاى مفید و مواد مؤثره گیاهى 
است که با تغییر و اصالح میکروبیوتاى دهان و دندان، میکروارگانیسم هاى 
مضر را به مرور حذف کرده و از عفونت هاى دهانى، پالك هاى دندانى و 
بوى نامطبوع دهان جلوگیرى نموده و مى تواند جایگزین مناسـبى براى 

ترکیبات شیمیایى مشابه باشد.

همچنین میکروارگانیسـم هاى مفید موجود در این فرآورده توانایى بسیار 
باالیى در تولید باکتریوسـین دارند که داراى خاصیت قوى ضدباکتریایى 
و ضد قارچى است و تاثیر بسزایى مى توانند در جلوگیرى از ایجاد پالك هاى 
دندانى و عفونت هاى دهان و دندان دارند و مواد مؤثره ى گیاهى موجود در این 

فرآورده اثر سینرژیسم قابل توجهى را در پى خواهد داشت.

ترکیبات گیاهى و اهداف استفاده از آنها در این فرموالسیون 
به شرح زیر است:

نعناع:

نعناع اثر ضد میکروبى قوى دارد و در بهداشت دهان و دندان مؤثر است. 
برگ نعناع براى سالمـتى بسیار مفید است و از عفـونت لـثه و پوسیدگى 
دندان ها جلوگیرى مى کند. نعناع از رشد باکترى هاى مضر در داخل دهان 
جلوگیرى مى کند و با تمیز کردن زبان و دندان باعث بهبود بهداشت دهان 
و دندان مى شود. نعناع باعث تازگى و طراوت بخشیدن به تنفس و دهان 
و از بین بردن بسیارى از میکروب ها مى شود به همین دلیل نعناع یکى از عناصر 
رایج در خمیر دندان، دهانشویه و سایر محصوالت بهداشت دهان و دندان 

است.

 اکالیپتوس: 

خواص ضد باکتریایى و ضد قارچى، اکالیپتوس براى درمان مشکالت تنفسى 
مانند سینوزیت، سرفه، سرماخوردگى، آسم، برونشیت و حتى گرفتگى بینى 
مؤثر است.  عمده استفاده این گیاه در دهان شویه و خمیر دندان است که 
بـا دارا بودن خواص ضد عفونى کننده باعث از بین رفتن باکترى و مبارزه 

با میکروب ها و بوى بد دهان مى شود.

میخک : 

میخک حاوى ترکیب شیمیایى به نام اوژنول است و خاصیت باکترى کشى 
و ویروس کشى قوى دارد کاربرد گسترده اى به عنوان مسکن موضعى دارد. 
میزان عصاره میخک استفاده شده در این محصول باعث تسکین و آرامش 

دندان و لثه مى شود.

Pet Oral Care

اورال کر را چگونه باید استفاده کرد؟
بهترین زمان مصرف این محصول بعد از جرم گیرى دندان حیوان اسـت. 
پیشنهاد مى شود روزانه عالوه بر موارد بهداشتى که براى حیوان خود بکار 
مى برید چند پاف از اورال کر را بر روى دندان ها و زبان حیوان اسپرى کنید. 
با استفاده روزانه این محصول تغییرات چشمگیرى در روند بهداشت دهان 
و دندان حیوان خود احساس خواهید کرد و حیوان از استفاده این محصول 
استقبال خواهد کرد و بدنبال آن این حس خوشایند به صاحب حیوان هم 

منتقل خواهد شد.
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دهان محیط زیسـتى براى بسیارى از باکتریهاست و داراى میکروبیوتاى 
منحصر به فرد اسـت. این میکروبیوتا در موجودات مختلف متفاوت است 
و در قسمت هاى مختلف دهان، گونه خاصى از میکروارگانیسم ها غالب هستند 
و این میکروبیوتا بسیار تحت تاثیر تغذیه و بهداشت دهان و دندان است. 
عدم رعایت بهداشت دهان و دندان باعث غالب شدن گونه هاى مضر در 
بافت دهان و دندان شده و به مرور این میکروارگانیسم ها باعث تخریب بافت 

دهان و دندان و بیمارى هاى دیگر خواهد شد.
امروزه با پیشـرفت علم دامپزشـکى و کشف دالیل بسیارى از بیمارى ها، 
عمر مفید حیوانات خانگى بیشتر شده و دامپزشکان توجه بیشترى به پیشگیرى 
نسبت به درمان دارند. از آنجا که پالك هاى دندانى ( افزونه هاى دندانى) باعث 
تخریب لثه ها و بوى بد دهان مى گردند، براى جلوگیرى از بروز  بیمارى هاى 
دهان و دندان در حیوانات خانگى، بهتر اسـت  اقدامات پیشـگیرانه نظیر  
مسواك زدن و استفاده از تشویقى هایویژه بهداشت دهان و دندان، در برنامه 

روزانه در نظر گرفته شود.
در حال حاضر استفاده از دهان شویه هاى شیمیایى دیگر نظیرکلرهگزیدین 
از دیگر راه کارهایى است که مورد استفاده قرار مى گیرند که راهکار ایمن 

و خوشایندى نه براى حیوان و نه صاحبان حیوان محسوب مى شود. 
امروزه اسـتفاده از ترکیبات طبیعى و اثربخش با استقبال عمومى مواجهه 



مقدمه اى بر 
میکروبیولوژى دهان و دندان
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