Knoevels Lammetjesmelkpoeder
Wat is het?
Lammetjesmelkpoeder is een van de best vevangende
babymelken die kan worden toegediend aan babycavia’s die
geen of onvoldoende melk binnenkrijgen. Koffiemelk of
kittenmelk is vaak te vettig en daar kunnen de darmpjes van
een kleine cavia heftig op reageren, waardoor ze diarree
krijgen. Dit is levensgevaarlijk, zeker voor zulke kleine
caviaatjes. Koemelk is ook niet geschikt in verband met het
vet‐ en eiwitgehalte.
Wanneer gebruik ik het?
Lammetjesmelk wordt gegeven aan babycavia’s van 0‐4
weken oud, wanneer zij niet of onvoldoende drinken. Dit
kan komen omdat de moeder na de bevalling is overleden, omdat de moeder onvoldoende melk
geeft of omdat de baby’s zelf niet willen drinken. Pasgeboren baby’s zijn erg zwak en hebben de
grootste overlevingskans als zij in ieder geval binnen 24 uur na de geboorte de nog echte
moedermelk hebben kunnen drinken.
Hoe gebruik ik het?
Lammetjesmelk dient met lauwwarm water te worden aangemengd tot een mooie melk ontstaat, de
verhouding is ongeveer 1 deel poeder op 7 delen water. Het water wordt opgezogen in bij voorkeur
een 1ml doseerspuitje en in zéér kleine hoeveelheden in het bekje van de baby te worden
toegediend. Probeert u altijd, voor zover mogelijk, naar de wang van de baby te richten en niet in de
keel. Het gevaar van verslikken is bij baby’s erg groot.
De eerste dagen dient u liefst ieder uur (ook ’s nachts zo regelmatig mogelijk een beetje melk aan te
bieden, 0,5ml tot 1ml per keer is een mooie hoeveelheid. De hoeveelheid dient langzaamaan meer te
worden, u kunt de melk onbeperkt aanbieden als de baby het blijft drinken. Bij wat grotere baby’s
kan ongeveer 2‐3ml per keer worden gegeven.
Als de baby’s goed groeien en zelfstandiger zijn, kunt u door de aangemaakte lammetjesmelk ook
Brinta en/of Science Recovery mengen om een papje te maken waar de baby’s zelfstandig van
kunnen eten.
Tips
Lammetjesmelk is een zeer goede vervanger van moedermelk, maar niets kan het winnen van échte
caviamelk. Indien u de mogelijkheid heeft, adviseren wij ook altijd om, in het geval van weesjes, eerst
te kijken of u de baby(‘s) kunt aanleggen bij een pleegmoeder: een cavia die al een nestje heeft, met
wat minder jongen, of waarvan de jongen groot genoeg zijn om bij de moeder weg te mogen. Zet de
jongen in een zeer kleine ruimte samen met de pleegmoeder: hiermee is de kans op acceptatie het
grootst.
Als u slechts een of twee jongen in een groter nest heeft die steeds door hun broertjes/zusjes
worden weggeduwd in het nest, adviseren wij u om zeer regelmatig voor ca. 10‐15 minuten de
sterkste baby’s bij de moeder weg te halen, zodat de kleinere baby’s rustig de kans krijgen om bij
haar te drinken.
Na het voeren van baby’s zonder (pleeg)moeder, dient u met een wattenstaafje gedrenkt in
lauwwarm water zachtjes het gebied rond het geslachtsdeel te masseren, om de darmpjes te
stimuleren. Vaak volgt hierop snel een plasje of een beetje ontlasting. Normaal likt de moeder de
baby’s rond dit gebied ter stimulatie, maar zonder moeder dient de eigenaar deze taak de eerste
weken over te nemen.
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