Állásfoglalás
a Magyar Állatorvosi Kamara
2015. december 3.-i közleményére

Az Emmi-pet ultrahangos fogtisztítót alkalmazó állatorvos, kutyakozmetikus és állattartó Partnereink
hívták fel a figyelmünket a Magyar Állatorvosi Kamara honlapján megjelent közleményre.
Az Emmi-pet fogtisztítót Európa több országában, így pl. Németországban, Olaszországban,
Ausztriában évek óta, Magyarországon kb. egy éve sikerrel alkalmazzák kutyák, macskák fogainak
alapos tisztításában, illetve a fogkő állagtól, mennyiségtől függő eltávolításában. Az Emmi-pettel
történő fogtisztítás a fogkövet, plakkot meglazíthatja, így annak lepattintása, eltávolítása lehetővé
válik, mindez úgy, hogy nincs szükség az állat elaltatására. Tudományosan igazolt, hogy az ultrahang
elpusztítja a baktériumokat, ezért az Emmi-pet rendszeres (heti 2-3 alkalommal történő) használata
gátolja a további fogkő, plakk kialakulását, illetve segít fogínygyulladás, parodontitis, és a rossz
szájszag megelőzésében.
Kiemelten fontos, hogy a termékről megfelelő és valós információ jusson el a vásárlókhoz, illetve az
Emmi-petet alkalmazó állatorvosokhoz, kutyakozmetikusokhoz, éppen ezért rendszeres tájékoztatókat, workshopokat tartunk részükre, ahol tapasztalt magyar és külföldi állatorvosok tartottak,
tartanak előadást arról, hogyan és mikor lehet, mikor nem lehet az Emmi-petet használni, mik a
lehetséges kockázatok, illetve mikor ajánlott, mikor kell mindenképpen állatorvoshoz fordulni.
Mivel számunkra is lényeges, kértük Partnereinket, hogy a fogkő Emmi-pettel történő eltávolítását
dokumentálják, így nagyszámú fénykép igazolja, hogy az Emmi-pet segítségével az esetek
jelentős részében a fogkövet altatás nélkül is el lehet távolítani!
Nyilvánvaló azonban, hogy van olyan fogkő, amelynek eltávolítása az Emmi-pettel nem lehetséges,
ebben az esetben természetesen az állatorvosi szakmai szabályok szerinti fogkő-eltávolításra van
szükség.
A termék rövid leírása és néhány fénykép itt látható:
http://www.ultrahangfogkefe.hu/emmi-pet-presentation-hu.pdf
2015. december 6.-án valóban tartunk egy rendezvényt, 13 órakor Budapesten a Best Western Hotel
Hungaria Szállodában (1074 Budapest, Rákóczi út 90), ahol az Emmi-pet mellett - ha csak a szorosan
vett egészségügyi területet nézzük - a humán területen méltán népszerű Emmi-dent ultrahangos
fogkeféről, a PerioSafe® korai felismerés tesztről adunk tájékoztatást, illetve megismerhető, hogy az
Emmi-pet hogyan távolítja el a fogkövet! Minden érdeklődőt, minden kamarai tagot, minden
kételkedőt szívesen látunk, személyesen győződhet meg az Emmi-pet hatékonyságáról,
módja lesz olyan fogorvos, állatorvos szakemberekkel konzultálni, akik ezen a területen komoly
ismerettel és gyakorlattal rendelkeznek!
Budapest, 2015. 12. 04.
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