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TIPS OVER DE VERZORGING VAN UW KNAAGDIEREN EN KONIJNEN.

Om uw knagertje gezond te houden en tam te maken is veel aandacht, liefde en een juiste verzorging nodig.
Over de juiste verzorging gaan de volgende tips van ' BENJI '.
VOEDING.
Natuurlijk is het logisch dat u voor uw knager het juiste voer kunt aanschaffen bij uw dierenspeciaalzaak, u kunt kiezen uit verschillende voeders van prima kwaliteit.
Verder is het noodzakelijk dat uw knager wordt voorzien van een Knaagsteen, dit om uw hok te sparen en om de tanden in goede conditie te houden.
Om uw knager wat afleiding te gunnen is regelmatig iets lekkers geven de juiste methode, denk aan harde dingen zoals knaagkrackers.
Voor de broodnodige zouten en mineralen heeft u een Liksteen nodig, deze steen (de naam zegt het al) kan uw knager oplikken om zodoende de benodigde stoffen
(zouten & mineralen) binnen te krijgen.
VITAMINEN.
Elke knager heeft om o.a. zijn pels in prima conditie te houden extra vitaminen nodig, hiervoor kunt u een Vitaminespray gebruiken.
Heel BELANGRIJK is dat u uw cavia sowieso Vitamine C extra geeft omdat een cavia (net zoals mensen) zelf GEEN vitamine C aan kan maken.
Spray de vitaminen over het bakje voer dat u elke dag ververst.
Bij cavia’s komt schurft regelmatig voor, dit heeft vooral te maken met de weerstand van uw cavia, vitaminen spelen hier een grote rol bij.
Mocht uw cavia toch schurft krijgen dan kunt dit behandelen met Antischurft van beaphar, u herkent schurft aan schimmelachtige plekken op vooral de oren.
Zorg ervoor dat uw knager en ook jonge konijntjes, niet teveel water krijgt i.v.m. diarree, geef water via een drinkfles.
Voel elke dag even bij uw konijn of cavia of het diertje geen diaree heeft, het kontje van uw knager is in gezonde toestand als het droog is.
Mocht u voelen dat uw konijntje nat is, diaree heeft, kom dan onmiddellijk medicijn halen in de vorm van SANTALINA N6, of een ander anti diaree middel.
Een klein dwergkonijntje kan, als u niet snel reageert, binnen 2 dagen dood gaan aan overvloedig vocht, geef jonge dieren veel vers geschoond hooi !
Denk hierbij ook aan het groen wat u hem geeft, alles met mate!
Groenvoer / Vers voer.
Let op als het gaat om het verstrekken van vers groenvoer; Zorg dat wat uw knager krijgt dat u dit ALTIJD goed afspoelt onder de koude kraan.
Geef bijv.: Andijvie, Peen, Appel en Witlof, Broccoli, Groene Paprika en Spruitjes, Vers tarwebrood is ook lekker.
In andere soorten groen, zoals kool en sla, zit teveel en een verkeerde soort vocht, geef dit dus niet.
Om te snoepen zijn er van diverse merken heerlijke snacks, wissel veel af.
SPEELGOED.
Voor uw knager is een heel assortiment verkrijgbaar om mee te spelen, wel is waar spelen cavia’s en konijnen minder dan kleinere knagers.
Voor de afleiding kunt u ook gebruik maken van een heel assortiment knaagstokken en andere lekkernijen, stuk voor stuk zijn deze ' gevitaminiseerd '.
Dit wil zeggen: er zitten vitaminen in die bij teveel gebruik kunnen worden afgebroken.
Voor uw hamster en muis zijn er legio speelgoedjes, bijvoorbeeld molentjes, huisjes, holletjes van riet en buizenstelsels.
Voor een lekker bedje kunt u voor uw hamster een "Hamsterbed" (wol), of katoennoten kopen.
Koop voor de conditie van uw kleine knagers eens een loop-bal
HUISVESTING.
De CAVIA voelt zich best op zijn gemak in een dichte kunststof kooi van minimaal 70cm., let hierbij op dat de kooi een zo hoog mogelijke onderbak heeft i.v.m.
de "vloertocht”, uw beestje zit dan het best beschermd.
Op de bodem doet u wat RUSSEL BEDDING stro (geen gewoon stro) of Houtvezel, in een ruifje of in het midden van de kooi wat Hooi.
Hooi wordt door elke knager gegeten als ruwvoer om het verteringsproces te helpen, uw knager mag NOOIT zonder zitten !
Het KONIJN heeft natuurlijk een nog ruimere evt. tralie kooi nodig van min.80cm., binnenkonijnen gebruiken dezelfde bodembedekking als de cavia,
buitenkonijnen hebben op de bodem gewoon stro nodig wat vooral lekker warm is, doe vooral in de maanden oktober t/m maart niet te zuinig met stro.
Uw konijn zal u dankbaar zijn als hij zich 's- winters onder een warme laag stro kan bevinden.Zet uw konijn uit de wind !!
Houdt het hok vrij van geurtjes en aanslag door DEO-HOME of Sparkling HUTCH-verstuiver te gebruiken.
Voor HAMSTERS, RATTEN en MUIZEN zijn er veel soorten kooitjes te koop, let er bij een muizen of dwerghamsterkooi op dat de tralies niet meer dan 0,8 cm.
(mignon) van elkaar verwijderd zijn, voor de hamster mag dit max. 1 cm. zijn.
Om ernaast vallend houtvezel te voorkomen zijn er ook kunststof bakken verkrijgbaar voor zowel de cavia als de kleinere knagers.
De bodembedekking moet stofvrij zijn, u kunt hiervoor Chipsi, Top Fresh of Barni Cotton (No Smell) gebruiken.
TIPS.
•
Er zijn verschillende leuke voordelige boekjes te koop waar veel meer in staat als in deze "Tips van Benji".
•
Vergeet nooit dat een knaagdier pas bijt nadat hem pijn is gedaan, zorg dus dat u de knager goed tegen u aanhoud en dat hij ten alle tijde goed wordt
ondersteund: Pak een knager altijd met twee handen op !!

GARANTIE;
Als u bij ons een dier koopt heeft u garantie op het leven en op ziek worden t/m 2 dagen na aanschaf, u krijgt hiervoor een kassabon.
Bij ons worden de dieren dagelijks gecontroleerd op gezondheid.
Desondanks kan het voorkomen dat het dier binnen korte tijd ziek wordt, ga dan nooit zelf dokteren en kom onmiddellijk terug naar de winkel !
Wij consulteren dan onze eigen dierenarts.
Meld in ieder geval meteen het ziekte geval, wij accepteren geen dierenartskosten van andere artsen als er geen overleg met ons is geweest, wel u kunt kiezen
uit de volgende optie’s;
1) Dier met onze hulp beter maken, 2) Omruilen voor nieuw dier, 3) Tegoedbon
Bij meldingen vanaf 3 werkdagen na aankoop aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid meer voor wat betreft de gezondheid of het overlijden van een bij ons
aangeschaft dier, er is dan geen duidelijkheid meer over wie wat heeft veroorzaakt.

