Knoevels Nutripoeder
Wat is het?
Knoevels Nutripoeder is een dwangvoer dat kan worden
gegeven in periodes van ziekte en aandoeningen waarbij
de cavia niet meer of te weinig eet. Deze
dwangvoerformule bevat enkel natuurlijke ingrediënten.
Door het hoge vezelgehalte heeft dit dwangvoer een
positief effect op de spijsvertering. De calcium/fosfor‐
verhouding is perfect uitgebalanceerd waarmee dit
dwangvoer extra geschikt is voor blaaspatiënten. Dit
dwangvoer kan worden aangelegd met water of met
diksap voor een betere smaak. Het vitamine C‐gehalte
loopt terug naarmate de verpakking langer open is.
Wanneer gebruik ik het?
Het is heel belangrijk dat een cavia blijft eten. Wanneer
een cavia te weinig eet, dreigt het maagdarmstelsel
verstoord te raken. Dit kan leiden tot misselijkheid, gasvorming, diarree en/of lusteloosheid. Zodra een cavia
niet meer kan of wil eten, is het zeer voornaam om als eigenaar deze taak over te nemen door het dier te
dwangvoeren. Zo’n situatie kan zich voordoen bij bijvoorbeeld te lange kiezen, na een zware operatie, gebrek
aan eetlust, infecties, ontstekingen, of ziekte.
Hoe gebruik ik het?
Nutripoeder gebruikt u door het aan te maken met water tot er een dikke pap ontstaat. Indien de cavia zelf nog
de wil toont om te eten, kunt u het product aanbieden op een lepeltje, anders kunt u ervoor kiezen het tuutje
van een 1ml‐doseerspuitje af te knippen en de pap hiermee op te zuigen, en voorzichtig in het bekje (terwijl u
naar de wang richt) rustig leeg te drukken. Geef de cavia altijd voldoende tijd om zijn bekje leeg te eten.
Uniek aan Nutripoeder is dat u, naarmate de conditie van uw cavia verbetert, u steeds minder water kunt
gebruiken bij het aanmaken zodat u balletjes kunt rollen en deze voorzichtig in het bekje van uw cavia kunt
geven, zodat het kauwen weer geoefend worden en de overstap op harde brokken aangemoedigd wordt.
Hoeveel geef ik?
Een volwassen cavia die niet zelfstandig eet, heeft ongeveer 30‐40ml aangemaakte nutripoeder per dag nodig.
Verdeel de voedingen zo gelijkmatig mogelijk over de dag; een gezonde cavia eet ook de hele dag door kleine
beetjes en het is voor het maagdarmstelsel belangrijk dit ritme vast te houden. Ook ’s nachts heeft een cavia
die niet eet dwangvoer nodig!
Tips
Wanneer uw cavia ook niet zelfstandig drinkt, kunt u enkele druppels Piggy Nurse toevoegen aan de pap om
uitdroging te voorkomen en de cavia extra krachten te geven. Dit geldt ook voor diarree, als dit het geval is
kunt u ook Protexin toevoegen.
Ook geschikt voor konijnen en chinchilla’s.
Overig
Indien een cavia niet eet, dient u altijd met spoed een dierenarts te consulteren! Niet eten is levensgevaarlijk
en de oorzaak hiervan dient altijd achterhaald te worden. Nutripoeder is een uitstekend hulpmiddel, maar is
geen oplossing voor niet‐etende dieren.
Disclaimer
Deze bijsluiter is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Knoevelshop kan niet aansprakelijk worden gesteld bij ontstane schade door gebruik van dit product.
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