PLEIE

FÅ ET SUNT MARSVIN Så du er sikker

BADING: Langhårete marsvin trenger nok oftere et bad

på at marsvinet ditt vil få en sunn oppvekst er det best og
skaffe seg en veterinær som kan behandle marsvin. En
helsesjekk vil sørge for at veterinæren blir kjent med
marsvina dine og du kan lettere spørre om ting.
Veterinæren kan sjekke marsvinet for parasitter, vise deg
hvordan man klipper neglene, sørge for at tennene er
korte nok og sjekke at marsvinet ditt er i god form. Den
letteste måten og sjekke at marsvinet ditt er friskt er og
veie det en gang i uka, en kjøkkenvekt egner seg bra. Lag
en oversikt over vekten. At marsvinet mister vekta er som
oftest det første tegnet på at det er sykt. Ved hjelp av en
oversikt er dette lettere og legge merke til.

en korthårete. Sjampo laget spesielt for dem vil sørge for
at huden ikke tørker ut. Bruk en grunn bolle med vann og
tørk dem ordentlig før du putter dem inn i buret dems.
KLIPPE NEGLER: Månedlig klipping, begynn tidlig,
vil sørge for at marsvinet ditt tilpasser seg dette. Det beste
man kan bruke er spesielle sakser laget for klør. Husk og
legg merke til blodåren i neglene til marsvinet. En
lommelykt under englene til et marsvin med mørke negler
vil hjelpe deg og ikke klippe i blodåren. Hvis du gjør
dette så kan allikevel blødningen stoppes ved og putte en
bomullsdott med vann der det blør til blødningen stopper.
Greing: En metal marsvin børste kommer ned til roten
på de fleste hårtypene. Daglig børsting hjelper deg med
og fjerne løse hår og mindre røyting.

ET MARSVIN ELLER TO?

Marsvin
er sosiale gruppe dyr som trives i hverandres selskap.
Hvis du kommer til og være borte store deler av dagen så
vurder og skaff deg et par av samme kjønn (for og unngå
graviditet). De vil fort bli gladere og finere dyr.
KOMPATIBILITET: Det er en myte at to hann
marsvin alltid vil sloss. Hvordan to marsvin vil passe
sammen kommer av personligheten, ikke kjønn.
Flesteparten av alle marsvin vil like og ha en venn. De
som passer best sammen er to baby marsvin, eller en
voksen og en baby, men også to voksne marsvin kan
passe sammen. Introduksjon skal gjøres på et nøytralt og
åpent område. Følg med på dem i en time eller så. Hvis
det ser ut som de passer godt sammen so putt dem i et
rent bur (jo større jo bedre) og følg med i ca en time til.
Skill to marsvin med en gang hvis de begynner og slåss,
gjerne med et teppe så du unngår og bli bitt.
KARANTENE: Ha karantene for nye marsvin som du
skaffer deg. Helst i 2 eller 3 uker bak lukkede dører. Fiks
det nye marsvinet etter at du har fikset din gamle marsvin,
vask hender og armer godt og bytt genser hvis du skal
behandle de andre igjen. Dette vil sørge for at det nye
marsvinet ikke har en sykdom som kan smitte de andre du
har.

TING OG SE OPP FOR: Hvis marsvinet ditt viser
tegn på noen av disse symptomene burde du få det fortest
mulig til veterinæren: nekter og spise eller drikke; må
anstrenge seg for og puste; piper når han puster; nysing;
hovne eller sløve øyne; ru pels; krøkket holdning; diaré;
blod i urinen; halting; dårlig balanse; desperat kløing;
eller hårtap. Vær en oppmerksom eier. Uvanlig oppførsel
(som å sitte med hodet inn i hjørnet og reagerer tregt på
deg) kan være en grunn til og reagere. Når et marsvin er
sykt, kan det ganske fort gå nedover. Kravfull og dyktig
veterinær tilsyn er viktig for og redde livet til et sykt
marsvin.
Ikke vær redd for og ringe veterinæren hvis du har noen
spørsmål. Marsvin kan skjule symptomene i begynnelsen
av sykdom, så når marsvinet viser det kan det ha vært
sykt i kanskje en eller to uker. De fleste sykdommer kan
bli behandlet med marsvin-sikker antibiotika.

FARE: Penicillin-baserte medisiner (som amoxicillin)
er gift for marsvin. Vær sikker på at veterinæren vet
hvilke medisiner han skal skrive ut til ditt marsvin.
Baytril (et bra antibiotika) skal
bare gi til baby marsvin som
siste utvei siden dette kan få de
til å stoppe og vokse.
Mer informasjon om medisiner og
linker til andre sider kan finnes på:
www.guinealynx.info
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Å TA VARE PÅ
MARSVINET DITT
Marsvin kan være vidunderlige og morsomme dyr.
De lever som oftest så lenge som 10 år (gjennomsnittet er
5 til 7). Så avgjørelsen om og skaffe deg et marsvin må
tenkes nøye gjennom. Dyret ditt vil trenge mat, vann,
veterinær og selskap.
Denne brosjyren vil hjelpe deg med og gi marsvinet ditt
en sunn start så dere kan kose deres med hverandres
selskap i mange år til.

OG TEMME DITT NYE DYR
Marsvin er gode dyr for barn over seks år. De fleste
marsvin blir tamme og kjærlige dyr som elsker og bli kost
med. Når det først ankommer hjemmet ditt vil nok dyret
sette pris på og være alene i en dag eller to for og bli vant
til sitt nye hjem. Selv om de fleste marsvin ikke liker og
bli løfta opp og løper rundt for og unngå det, vil de etter
litt, ved hjelp av mye grønnsaker, bli vant til ditt selskap.
Marsvin er lette og skremme så bruk en stille stemme og
sakte bevegelser. Bruk et håndkle når du holder dem for
og unngå ulykker. Når du løfter og bærer marsvinet ditt
vær sikker på og støtte opp hele kroppen med to hender.
Marsvin blir ofte skadet under fall, og kan småbite litt
hvis det ikke blir behandlet riktig. *Små barn burde
alltid bli overvåket når de holder på med marsvinet.
De burde IKKE få lov til og ta marsvinet ut av buret
alene, og å bære det rundt.

Bur Jo større jo bedre! Et

Diett – Alle marsvin trenger daglig:

større bur trenger mindre
rengjøring og skaffer nok
plass til leking, leker og
trening. Har man muligheten
er jo et beste og lage bur
selv, men ellers anbefales det
og kjøpe det største buret.

VITAMIN C: Marsvin kan ikke lage sin egen

Hvis du har andre husdyr er
det nok best med en bur som har topp,
så ikke det andre dyret får tak i
marsvina dine.

STØRRELSE: Minimum 8o cm langt for et
marsvin. Skal du har flere må du nok ha et litt større
bur. Helst to marsvin pr bur.
IKKE ANBEFALT: Akvarium og bur i helplast
har dårlig ventilasjon og isolerer marsvinet fra
omgivelsene med mindre syn, lyd og lukt.

BUNNDEKKE: Dekk bunnen av buret med 1 eller 2
cm med aviser, fleece tepper eller flis. Hyppig bytting
(hver 3 eller 4 dag) sørger for at det blir mindre lukt og
holder marsvinet friskt.

IKKE ANBEFALT: Furu og andre trær som
inneholder olje som kan forårsake pusteproblemer.
Sagflis (for støvete) og katte sand er også dårlige valg.
PLASSERING: Velg et lyst trekk-fritt rom med en stabil
temperatur mellom 18 og 24 grader, vekk fra direkte
sollys og i nærheten av familie aktiviteter.

FARE: Aldri la marsvinet ditt være alene med en

vitamin c og trenger 10 til 30 mg daglig. Det enkleste
er og putte det i vannet, med siden dette forsvinner
fort er det best og putte litt på en agurk skive.
FRISKT KALDT VANN i en dryppe flaske,
byttes daglig, helst ikke vitaminer i.

REIN KVALITETS MARSVIN PELLETS
helst med vitamin c (hvert marsvin skal ha ca 2
spiseskjeer hver dag). Kjøp pellets i små doser og
lagre det et kaldt sted så c-vitaminen ikke blir borte.

UBEGRENSET TILGANG PÅ KVALITETS
HØY så fordøyelses systemet holder seg i gang og så
tennene holdes korte. Alfalfa er fint for gravide,
ammende eller unge marsvin, men pga høyt kalsium nivå
burde bare voksne marsvin få det som godbit.. For mye
kalsium kan sørge for at
marsvinet for blærestein.
GRØNNSAKER: Server
små mengder med friske
grønnsaker(omtren en kopp
pr dag) som en tillegg til
vitamin c og andre næringer.
Agurk, grønn salat (heller
det enn isbergs salat), en
liten del av gulrot, tomat,
rød eller grønn pepper og
spinat er populære valg.
Også rent gift-fritt gress,
kløver, løvetann og mais vil
også bli likt av dyret ditt.
Introduser nye grønnsaker
gradvis. Etter det er
introduser, gi marsvinet ditt
variasjon så det holder seg
friskt.

hund, katt, ilder eller annet rovdyr.

IKKE ANBEFALT: Ingen miksing eller godbiter
som inneholder nøtter, frø eller fargede deler. Ingen
meieri eller kjøttprodukter, marsvin er planteetere.
Ingen store ting, de kan kveles. Ingen multi vitaminer,
det kan føre til en giftig overdose av andre vitaminer
enn c. Helst unngå ting som kål og brokkoli, de kan
skape gass og skal gis veldig få ganger eller ikke i
heletatt.

GULV TID Daglig trening hjelper deg og holde
marsvinet sunt. Velg et lukket område som lett kan gjøres
rent, som kjøkken og bad (pass på elektriske ledninger og
andre småting). Noen få gjemmesteder gir dem en anelse
om beskyttelse mens de blir vant til et nytt sted. Brune
papir poser og pepp esker med hull i funker like bra.
Unge marsvin elsker og kappløpe gjennom hinder baner
av PVC rør, ilder tuber, mursteiner og mye annet.
Noen marsvin liker og tygge på papp tuber fra
toalett papir eller tørkepapir ruller. Toalett papir
ruller med høy inni er spesielt morsomme leker for
buret eller gulvet. Noen marsvin liker og kaste og
leke med katteleker med bjeller på.

IKKE ANBEFALT: Løpe hjul og baller er
farlige valg for marsvin siden de kan gjøre skade
på ryggrad, bein eller føtter.

ANBEFALT LESING: En god bok om marsvin
hold vil svare deg på spørsmål som dukker opp når
du har marsvinet ditt. Sjekk ut boksen Marsvin av
Katrin Behrend. Ditt lokale bibliotek har kanskje
flere bøker om marsvin og hvordan ta vare på dem.
Husk at til og med nye bøker kan inneholde utdatert
og upassende råd. Undersøk litt og gå online for den
beste informasjon.
Ditt nye marsvin vil bli et
fascinerende og vidunderlig dyr.
Vi er glade som kan dele livene
våres med dem og ville ikke hatt
det på noen annen måte!

TILBEHØR: Vann flaske, tung liten matskål til pellets,
et lite hus (til og sove i)og høynett. Gjerne et transport
bur så du kan ta marsvina hjem i, til veterinæren og for
reising.
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