Knoevels Oxy-Spray
Wat is het?
Knoevels Oxy‐spray is speciaal samengesteld voor
cavia's die gevoelige luchtwegen hebben en slecht
reageren op stoffig zaagsel en stoffig hooi. De spray is
bedoeld om door het hok te vernevelen en NIET om op
de dieren zelf te sprayen. De spray is op basis van
natuurlijke etherische oliën, zoals eucalyptus, den, tijm,
pepermunt en tea tree oil.
De spray vermindert de verspreiding van stof, pollen en
schimmels. Hierdoor wordt irritatie aan de luchtwegen
vermindert en nemen prikkels af. De natuurlijke
ingrediënten
werken
ontstekingsremmend
en
bevorderen de flexibiliteit van de luchtwegen, waardoor
de zuurstofopname wordt vergroot.
Wanneer gebruik ik het?
De Oxy‐spray wordt ingezet bij cavia's die veel niezen, kuchen, pompen of reutelen bij het
ademhalen. De spray kan langdurig worden gebruikt bij cavia's met chronische problemen, maar kan
ook tijdelijk worden ingezet bij bijvoorbeeld een longontsteking.
Hoe gebruik ik het?
SCHUD DE SPRAY GOED VOOR IEDER GEBRUIK! GEBRUIK DE SPRAY NOOIT OP DIEREN!
Voor het hooi: Vernevel een kleine hoeveelheid over het losgetrokken hooi voordat u dit gaat geven.
Draai de pluk hooi om en vernevel ook over de onderkant. Daarna kan het hooi in het hok worden
gelegd of in de ruif worden gedaan. (gebruik van een ruif of hooibal wordt sowieso aanbevolen bij
cavia's met gevoelige luchtwegen, omdat het hooi dan niet zo snel door het hele hok verspreid
wordt).
Voor het zaagsel: Na het vullen van het hok met schoon zaagsel hangt er vaak een stoffige damp
boven de kooi die snel wegtrekt, maar zodra het zaagsel opgeschud wordt (door rennende cavia's)
komt er op laag niveau een nieuwe stoflaag vrij die irritatie kan veroorzaken aan de luchtwegen.
Gebruik de spray na het verschonen van de kooi en voordat u de cavia's terugzet in hun hok, door
deze over het oppervlak te vernevelen. Indien u het prettig vindt een dikke laag bodembedekking in
uw hok te doen, kunt u het zaagsel opnieuw vermengen door er met uw handen doorheen te
woelen. Spray daarna opnieuw over het zaagsel. Richt dan de rest van het hok in en zet de cavia's
terug in het hok.
Waarschuwing
Knoevels Oxy‐spray is niet bedoeld om direct op dieren te gebruiken, dit kan irritatie geven aan de
huid en ogen. Wees altijd zuinig met het gebruik van de spray, kleine hoeveelheden zijn al effectief.
Ga bij luchtwegproblemen altijd naar de dierenarts, behandeling met antibiotica kan noodzakelijk
zijn!
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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