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estimação pra casa!

Você Sabia?

WWW.GUINEALYNX.INFO
Aprenda tudo o que puder antes de
trazer um novo bichinho de
estimação pra casa!

Você Sabia?

WWW.GUINEALYNX.INFO
Aprenda tudo o que puder antes de
trazer um novo bichinho de
estimação pra casa!

Você Sabia?

Porquinhos da Índia podem viver 5 a 7 anos ou mais.
Fêmeas podem ficar grávidas jovens, antes das 4 semanas de idade.
Machos são sexualmente maduros com 3 semanas e meia de idade. A
gestação é arriscada, e complicações são comuns.
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Você quer um porquinho da índia? Adote!
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DIETA DIÁRIA: Forneça ração para porquinhos da índia de boa qualidade,
feno de boa qualidade em quantidade ilimitada, água fresca, vitamina C, um
copo ou mais de vegetais frescos (como acelga, um pedaço pequeno de
cenoura, pimentão, capim limpo e fresco.
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EVITE: misturas ou rações contendo nozes, sementes, frutas secas, açúcar
ou partes estragadas. Nada de produtos que contenham leite ou carne
(porquinhos da índia são herbívoros). Nada de ração de coelhos. Nada de
multivitamínicos.
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CASA: Maior é melhor! Faça uma gaiola espaçosa de telas aramadas e
placa de Coroplast. Evite gaiolas muito pequenas com fundo de grade e
andares. Veja o site www.cavycages.com (em inglês).
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SINAIS DE DOENÇA: Recusa a comer ou beber, letargia, respiração difícil
e ofegante, espirros, irritável, olhos irritados, olhos embotados ou
lacrimejantes, pêlos duros ou eriçados, postura arqueada, diarréia, sangue
na urina, andar mancando, perda de equilíbrio, cabeça inclinada, coçandose excessivamente ou perda de pêlos. Seja observador!
Quando um porquinho da índia está doente, ele pode morrer rapidamente.
Cuidado rápido de um veterinário competente é crucial para salvar a vida de
um porquinho da índia doente. A maioria das infecções bacterianas pode
ser curada nos estágios iniciais com a administração de antibióticos seguros
para porquinhos da índia. Não tenha receio de chamar seu veterinário se
você tiver qualquer motivo para se preocupar.
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AVISO: Drogas baseadas em penicilina como a Amoxilina são mortais.
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