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Lietošanai dzīvniekiem. 
VIRBAC C.E.T.® zobu higiēnas komplekts 
suņiem. Komplektā ietilpst fermentatīvā  zobu 
pasta ar  mājputnu gaļas garšu, zobu birstīte, 
zobu tīrīšanas uzpirkstenis. 
Regulāra VIRBAC C.E.T.® zobu higiēnas 
komplekta lietošana palīdz noņemt zobu 
aplikumu, samazina zobakmens veidošanos, 
atsvaidzina elpu. 
C.E.T. patentētā dubultā enzīmu sistēma 
pastiprina mutes dobuma dabīgo 
aizsargmehānismu un attīrīšanos. Mutes 
dobuma skalošana pēc lietošanas nav 
nepieciešama. 
 
SASTĀVS (zobu pasta). Patentēta C.E.T. 
dubultā fermentatīvā sistēma (glikozes oksīds, 
laktoperoksidāze, kālija tiocianāts), 
saudzējošas pulējošas vielas (hidratēts silīcija 
dioksīds, titāna dioksīds, dikalcija fosfāts), 
virsmaktīvās vielas (glicerīns, sorbitols) ar 
garšīgu mājputnu gaļas garšas piedevu. Satur 
arī dekstrozi, ksantāna sveķus, nātrija 
benzoātu, mājputnu pārstrādes produktus. 
 
LIETOŠANA.  
Mutes dobuma higiēnas uzturēšanai  suņiem. Paredzēta lietošanai katru dienu. Ievērojiet 
sava veterinārārsta  ieteikumus! 

1. Zobu kopšanu suņiem sāciet pēc iespējas agrākā dzīves posmā, jo mērķis ir novērst 
zobu un mutes dobuma (smaganu) slimības. 

2. Mazo šķirņu suņus zobu tīrīšanas laikā var nosēdināt sev klēpī, vienlaicīgi glāstot, lai 
samazinātu suņa satraukumu. Var procedūru veikt divatā: viena persona suni apmīļo 
un nomierina, otra veic zobu tīrīšanas procedūru. 

3. Speciāla procedūru galda lietošana var būt labāks risinājums dažos gadījumos. 
4. Novietot suni ērtā pozīcijā, netuvoties dzīvniekam no priekšpuses. 
5. Sākumā tikai aizskart purnu, un pacelt lūpas, lai atsegtu zobus un smaganas. 
6. Nelielu daudzumu zobu pastas uzklāt uz pirksta un ļaut sunim nogaršot. Vairums 

suņu pastu atzīst par garšīgu un to pieņem. 
7. Tad pacelt suņa lūpas un uzziest nelielu daudzumu pastas uz zobiem un smaganām, 

lietojot pirkstu vai uzpirksteni. 
8. Ja suns ir nomierinājies un jūtas ērti, var sākt zobu tīrīšanu ar birstīti. Tas ir 

efektīvākais veids, kā tīrīt suņa zobus un uzturēt veselīgas smaganas. 
9. Uzspiest nelielu daudzumu pastas uz birstītes, un maigi tīrīt vienu vai divus zobus un 

smaganu līniju ar nelielām apļveida kustībām. 
10. Pakāpeniski palielināt tīrīto zobu skaitu katrā procedūras reizē, kamēr vienā 

procedūrā vai notīrīt visus zobus. To parasti sasniedz 3-4 nedēļu laikā. 
11. Suņa muti procedūras laikā nav jāatver. Galvenokārt ir jātīra zobu ārējā (vaiga) puse, 

un īpaši smaganu līnija. 
12. Kad suns ir pieradis pie zobu ārējo virsmu tīrīšanas, ir jāmēģina atvērt suņa muti un 

tīrīt arī zobu mutes dobuma (iekšējās) virsmas. Ja suns to neļauj, ir jāturpina zobu 
ārējo virsmu ikdienas tīrīšana. 

13. Pēc procedūras ir ieteicams suni apbalvot ar kādu rotaļu vai gardumu, piemēram, 
Virbac Veggie dent graužamajiem kociņiem. 

 
UZGLABĀT istabas temperatūrā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. 
 
IEPAKOJUMS. 70g tūbiņa, zobu birste, tīrīšanas uzpirkstenis. 
 
RAŽOŠANAS SĒRIJA (BN) UN MINIMĀLAIS GLABĀŠANAS TERMIŅŠ (EXP) – norādīts uz zobu 
pastas iepakojuma. 
 
RAŽOTĀJS: VIRBAC (Francija). 
 
IZPLATA: „BERTAS NAMS” SIA; Ventspils iela 50, Rīga; tālr. 80000060, atz. Nr. aLV 019020 
 


