Temperatuur opnemen met Microlife
MT200 thermometer
Een goede thermometer is altijd handig om in huis te hebben. Zeker wanneer
u meer dieren heeft kan het een prettig en hygiënisch idee zijn als uw cavia’s
een eigen thermometer hebben. Daarbij geven enkel traditionele
thermometers voor rectaal gebruik een correcte weergave, oor‐ of
voorhoofdsthermometers zijn bij cavia’s onbetrouwbaar.
Wat is het?
Deze Microlife thermometer heeft meerdere eigenschappen die het opmeten van de temperatuur zo
aangenaam en veilig mogelijk maken voor het dier.
- Binnen 10 seconden een correcte
- Duidelijk afleesbaar verlicht LCD‐
meting.
scherm
- Flexibele tip, buigt zachtjes mee
- Lege batterij indicatie
- Levenslange garantie
- Gouden, anti‐allergene tip
- Waterdicht
Wanneer gebruik ik het?
Zieke dieren lopen snel het gevaar op koorts of onderkoeling. Zodra uw dier zich ziek voordoet, kan het handig
zijn de temperatuur op te nemen. Onderkoeling of koorts is een reden om direct naar de dierenarts te gaan, als
u dit constateert is spoedig ingrijpen vereist. Ook na een consult bij een dierenarts is het handig als u de
temperatuur zelfstandig in de gaten kunt houden.
Hoe gebruik ik het?
Om de thermometer correct en soepel te gebruiken, smeert u deze vooraf in met iets glibberigs, bij voorkeur
vaseline of glijmiddel, om ervoor te zorgen dat de thermometer goed naar binnen kan glijden. Zorg dat de cavia
met een hand of door iemand anders zeer stevig vastgehouden wordt, en breng de thermometer met een iets
draaiende beweging voorzichtig in de anus. Forceer uw bewegingen niet! Voelt u zware weerstand, probeer de
thermometer dan iets schuiner te houden. De thermometer dient ca 1,5‐2cm naar binnen te gaan voor een
correcte meting.
Na 10 seconden is de meting voltooid en wordt het resultaat op het display aangegeven. Neem de
thermometer uit de anus en spoel de tip af onder de kraan om de vaseline af te spoelen. Hierna kunt u de tip
desinfecteren alvorens de thermometer weer op te ruimen, bv door Knoevels Desinfect spray op een watje te
sprayen en de tip hiermee af te nemen.
Wat is de juiste lichaamstemperatuur van een cavia?
De temperatuur hoort tussen de 38 en 39 graden te zijn.
Wat moet ik doen bij onderkoeling?
Naast direct overleg met de dierenarts is het zaak de cavia warm te houden. Een Snugglesafekruik kan fijn zijn,
maar verwarmt enkel de buik van het dier. Als u gebruik maakt van een kruik, leg deze dan in een theemuts of
leg een handdoek of zacht kleedje over het lichaam van de cavia zodat de warmte goed rondom het dier
geïsoleerd blijft. Ook een infrarood‐warmtelamp kan het dier terug op temperatuur krijgen. Als de betreffende
cavia een knuffelcavia is die het fijn vindt om dicht bij u te zijn, kunt u ook een warm holletje maken onder uw
(zachte) kleding of met een warm kleed op uw blote huid, mits u daar zelf ook warm voelt op dat moment.
Wat moet ik doen bij koorts?
Koorts kan uit zeer uiteenlopende oorzaken voortkomen. Het enige correcte antwoord is om bij de dierenarts
de oorzaak te achterhalen en deze zo snel mogelijk aan te pakken. Ga nooit zelf proberen de cavia af te koelen,
dit kan gevaarlijk zijn!
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