Informatie over onze hondjes!
U bent van plan om zich een pupje aan te schaffen ?
Wij hebben reeds 28 jaar ervaring met Chihuahua's en kunnen u
daardoor misschien wel van dienst zijn met de volgende informatie.
Wanneer de pupjes geboren worden krijgen de pups en moeder een
volledige check-up van onze dierenarts. Ze worden tevens elke dag
gewogen zodat we in de gaten kunnen houden dat ze voldoende
bijkomen.
De moeder blijft tot 6 weken bij de pups en wordt dan geleidelijk aan
weggenomen tot de pupjes volledig zelfstandig zijn.
Gezien de Chihuahua een heel klein ras is,gebeurt de eerste
inspuiting op 6 weken. Vroeger is zinloos omdat de pup antistoffen
meekrijgt van de moeder tot 6 weken!
De tweede inspuiting wordt gedaan op 9 weken .
De derde op 12 weken.
De pups mogen mee naar hun nieuwe baasje tussen de 8 en 12 weken.
Dit hangt af van de ontwikkeling van het pupje zelf.
Sommige pupjes(vooral de hele kleine!!!)hebben het echt nodig om
langer bij de moeder te blijven. De suikerspiegel daalt heel snel bij
de Chihuahua en dat kan fataal aflopen indien men niet op tijd
ingrijpt!
Wij weten dat het dikwijls moeilijk is om zolang te wachten op een
pupje maar het is in het beste belang van het pupje en uzelf.
Volg hierin dus echt de raad van de fokker.
Ontwormen gebeurd vanaf 3 weken en wordt meermaals herhaald
voor de pup vertrekt.
Herhaal dit ook regelmatig als het pupje bij u is. U kan dit produkt
bij elke apotheker of dierenarts halen.

De pups worden uiteraard gechipt en krijgen hun Europees
paspoortje.
We nemen ook elke week foto's van de pupjes,die we telkens
doorsturen naar hun nieuwe baasjes.
Ze worden hier in huis bij ons en de andere hondjes opgevoed en
worden daardoor ook heel sociaal. Ook de pups die iets later mee
naar huis kunnen omdat ze “extra” klein zijn komen daardoor
niets tekort in hun socialisatieperiode!!
Sommige mensen willen een superklein pupje,hou er dan rekening mee
dat deze toch dikwijls extra zorgen nodig hebben en sneller vatbaar
zijn voor ziektes. Indien u nog kleine kinderen hebt raden wij toch
aan om voor het gewone formaat van Chihuahua te gaan.
Vergis u niet, Chihuahua's zijn een heel sterk ras en kunnen wel
tegen een stootje ondanks hun gestalte,maar blijven toch kwetsbaar.
ALS DE PUPJES MEE NAAR HUN NIEUWE THUIS MOGEN!
HEEL BELANGRIJK!!
Verander NIET van eten!
Een goede fokker geeft u voeding mee die de pup bij hen kreeg.
Zelfs al is deze voeding niet goed van kwaliteit,verander dan
geleidelijk aan,meng deze korrel in het begin met een betere korrel,
anders loop je het risico van darmontsteking met zware diarree tot
gevolg.
Wijzelf geven onze hondjes en pupjes EUKANUBA voeding. Dit is een
heel goede en vooral niet te zware korrel.
Heel veel problemen wat zich voordoen bij pups ligt aan te zware of
slechte voeding waardoor huidproblemen ontstaan,kale
plekken,veelvuldig krabben....enz…

Begin niet met het pupje kip of iets van de tafel te geven. De pupjes
zullen volledig stoppen met korrel te eten en krijgen daardoor te
weinig voedingsstoffen binnen.

Indien ze slecht of onvoldoende eten,kan u ook nog proberen met
Duck bij te geven.
Dat is een diepvriesprodukt wat u bij elke dierenspeciaalzaak,zoals
Tom & Co kunt kopen. Het zijn schijven hondenvlees per 10 verpakt.
Geef niet teveel,volg de aanwijzing op de verpakking.
1/4 van een schijf is genoeg voor een pupje. Neem een deel
korreltjes van het pupje,doe er een beetje water op zodat de korrel
plat wordt en meng dan met het 1/4 stukje vlees.
Indien het pupje slapjes wordt wat toch wel eens voorvalt bij een
heel klein pupje, wacht dan geen dag om naar de dierenarts te gaan!!
Als je er snel bij bent is 1 spuitje dikwijls voldoende. Bij te lang
wachten, kan het een hele lijdensweg worden. Je kan indien nodig de
eerste hulp bieden door het pupje suikerwater toe te dienen door
middel van een spuitje rechtsreeks in het muiltje.
Moesten er toch zware problemen voorkomen met de pup,moet er
contact opgenomen worden met ons en met ONZE dierenarts.
Wat ook heel belangrijk is:GUN DE PUP GENOEG RUST!!
Ze slapen nog 3/4 van de dag,zorg er ook voor dat ze dat krijgen.
Wij zetten de pupjes in een konijnenrennetje wat bestaat uit 6
delen. Daar kan je hun bakje inzetten waar ze hun behoefte in
kunnen doen,eten en drinken en de nodige speeltjes.
Je kan de speeltjes met een rekker vasthangen aan de zijkant van
het rennetje. Dan springt het speeltje altijd terug weg,wat ze heel
leuk vinden. De speeltjes blijven op deze manier ook wel een beetje
netter ☺ !

Let op de tandjes. Als ze ongeveer 7 maanden zijn is het mogelijk dat
ze 2 rijen tanden achter elkaar krijgen.( De melktandjes en de
nieuwe tandjes). Laat indien nodig de melktandjes dan trekken,
wacht niet te lang want dan groeien de nieuwe tanden naar alle
richtingen.
Wat de vacht betreft:de nestharen (puppyhaartjes) verliezen ze op
ongeveer 4 maanden, dan lijken ze tot een maand of 7 kortharig!!
Na die 7 maanden beginnen de haren terug te groeien en dit duurt
tot ze 2,5 jaar zijn! Dan is de vacht pas volledig volgroeid.

Verdere informatie geven wij sowieso nog mee aan de nieuwe baasjes.
Eveneens papieren,garantie, en het adres van de dierenarts worden
meegegeven.
U kan ons ten allertijde nadien nog contacteren indien u met vragen
zit.
Wij wensen jullie veel succes met jullie nieuwe aanwinst!!

