FØRSTEHJÆLP
TIL PINDSVIN
Når førstehjælpen er
arrangeret, ring da til
akuttelefonen på

Lad aldrig et pindsvin ligge ude i flere dage
uden at reagere. Hold godt øje med pindsvinet,
og har det ikke flyttet sig efter et par timer,
har det brug for hjælp. Det samme gælder, hvis
pindsvinet sidder fast i net eller trådhegn eller
er faldet i et hul. Det har brug for hjælp hurtigst
muligt for at overleve.
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Det første man gør, når man finder et pindsvin
i nød, er at tage et håndklæde med ud og
lægge det om pindsvinet, når man tager det op.
Anbring
pindsvinet
indendørs
i
en
kassegerne med et godt lag aviser i bunden
(brug ikke spåner eller hø/halm). Håndklædet, som

pindsvinet er taget op med, skal også med i kassen, så
pindsvinet har noget at gemme sig i, indtil det kommer til
en plejer. Kassen skal være ca. 40 cm dyb til voksne
pindsvin, og 2530 cm dyb til unger. Bruger man en
flyttekasse, skal man sætte bred tape for hullerne. Både fra
inder og ydersiden. Ellers risikerer man, at pindsvinet
prøver at mase sig igennem og måske dør, når brystkassen
kommer i klemme.
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Er pindsvinet meget nedkølet, tag da en 1/2 liters
flaske og fyld den med varmt vand fra
vandhanen – BRUG ALDRIG KOGENDE VAND

Pak flasken ind i et viskestykke og læg flasken ned til pindsvinet i kassen.
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Læg et stykke stof henover kassen (fx fluenet, viskestykke, håndklæde el.lign.), så det
dækker hele kassen. Derved undgås, at spy
fluer flyver ned og lægger spy på pindsvinet.

30141665

Vi svarer døgnet
rundt.
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Pindsvinet bør have rigeligt vand til rådig
hed, mens det venter på at komme til en
plejer. Fjern dog vandet fra kassen under

køreturen til plejestedet, da det vælter og
pindsvinet derved bliver vådt og koldt. Hvis
man har det, kan man evt. give pindsvinet lidt
opblødt kattetørfoder eller kattevådkost. Giv ikke
komælk eller fløde, da mælkeprodukter er den rene
gift for pindsvin.

UDE HOS PLEJERNE

Man skal selv indlevere pindsvinet til pleje stedet. I
sjældne tilfælde kan vi måske hjælpe med at få det hentet,
men bestemt ikke altid. Der er simpelthen for travlt.
Vores plejesteder er hos private mennesker, som alle
arbejder ulønnet og frivilligt som plejere. De bruger
meget af deres fritid på at pleje syge pindsvin, og har
derfor sjæld ent tid til også at hente pindsvinene.
Udvis venligst hensyn og hav forståelse for, at der ikke altid
er tid til en rundvisning eller en lang snak om pindsvin.
Pindsvinet, som man afleverer, har brug for hurtig og
kyndig hjælp, for at have en chance for at komme sig.
Ønsker man det, vil plejeren meget gerne give en status på
et senere tidspunkt.
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