Lijst van benodigdheden:
Geboorte:
•
•

Werpkist van ruime afmeting (ca 2 x 1,20 meter) met doodligstangen
Warmtelamp met reserve lamp, statief waaraan je dit ophangt en warmte
regelaar (laat de lamp niet in het midden van de werpkist hangen, anders
kan het te warm worden voor de teef en zo kan ze er net buiten gaan liggen)
Of u kunt ook gebruik maken van warmtematten / platen (let wel, hierdoor
kunnen de pups en de teef niet weg van de warmte als het ze te warm wordt)

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verschillende sets van lakens (eventueel kunt u afhankelijk van de viezigheid
dit om de zoveel pups verschonen of legt u schone grote handdoeken over de
troep)
Onderleggers (vochtopvangers, deze kunt u onder de lakens leggen, zodat het
vocht wordt opgevangen en de pups niet in het vocht drijven)
Betadine om uw handen mee te wassen voor de geboorte
Navelstrenggaren
Schaar om eventueel navelstreng door te knippen indien nodig
Kocher klem voor het afbinden van navelstreng
Slijmzuiger
Thermometer voor in de werpkist om te zien of het binnen de werpkist lekker
warm blijft
Steriele handschoenen
Heel veel hydrofielluiers (HEMA), ideaal om de puppies mee af te drogen en
zo makkelijk om weer uit te wassen.
Als alles achter de rug is, meestal 2 dagen later, kunt u de lakens vervangen
voor warme puppy vetbedden, ideaal om te wassen en lekker warm voor ze.
Grote teil om alle lakens en hydrofiel luiers gelijk achteraf in te doen met heel
veel groene biotex, nachtje laten staan en dan de wasmachine in op 90
graden met ook weer biotex.

Voor de puppies:
•
•
•
•
•

Weegschaal
Puppy halsbandjes
Geboorte formulier per pup waarop u de kenmerken van iedere pup kunt
omschrijven
Groei lijst waarop u elke dag per pup hun gewicht noteert.
Puppy melkpoeder voor in geval van nood dat je ze bij moet voeren (op basis
van geitenmelkpoeder is aan te bevelen)

•

Voedingsflesjes met normale speen. Kook ze van te voren uit. (Royal Canin
heeft goede flesjes).

Voor de mama:
•
•
•
•
•

Dextrose (voor tijdens de bevalling door het drinken), honing, kwark of een
eitje
Thermometer
Medical Pet Shirt (bij uw dierenarts)
Bij weeënzwakte of flauwheid kunt u ook bij de teef Pet Nutridrops of
calciumpillen gebruiken
Handkolfset (voor het geval van mastitis, stuwing of afname melkproductie)

Apothekers doos 1ste hulp
•
•

•
•
•
•

Alcohol / desinfecterend middel als Dettol
Pet Nutridrops (geef 1 druppel vlak na geboorte aan iedere pup, na 24 uur
nog een keer en na een paar dagen herhaalt u dit weer. Ook voor de teef
tijdens de bevalling is dit goed en geeft haar energie)
Kaopectate (bij eventuele diarree van de pups met de leeftijd dat ze net
overgaan op vast voedsel en ze nog net geen tabletje door kunnen slikken)
Finidiar tabletjes (bij eventuele diarree van de pups)
Ontwormings tabletjes als Milbemax
Honingzalf

