QUY TRÌNH CHĂM SÓC TÊ TÊ
1. Khám tổng quát: Kiểm tra bên ngoài cơ thể như tay, chân, mắt, miệng, vẩy…..Xem
chúng có bị cụt tay, chân hoặc ngoại ký sinh trùng. Xác định giới tính, loài.
2. Cân trọng lượng: Mục đích là để chúng ta tính khẩu phần phù hợp cho từng cá thể (
nếu cá thể nào quá mập thì chúng ta nên giảm lượng thức ăn).
3. Lập hồ sơ nhận thú: Cập nhật và lưu lại những thông tin của từng cá thể trong thời gian
cứu hộ tại trạm.
4. Cách ly: Để kiểm soát được mầm bệnh tránh lây lan cho những cá thể khác tại trung
tâm. Điều trị các bệnh ngoại ký sinh ngoài da như ve….. Thời gian cách ly ít nhất là 21
ngày ( 3 tuần) tùy thuôc vào tình trạng sức khỏe từng cá thể khi về trạm.
5. Định lượng khẩu phần: Tùy thuộc vào trọng lượng ban đầu khi về trạm, thông thường
chúng ta sẻ tính theo tỉ lệ 5% so với trọng lượng cơ thể. Thức ăn chủ yếu là trứng kiến,
mối….. Ngày cho ăn 1 lần vào lúc 17h đây là loài hoạt động về đêm.
Khẩu phần ăn: Tính trung bình cho 5kg thể trọng(5%)
Tên thức ăn
ĐVT
Số lượng
Ghi chú
Trứng kiến
gr
250
Mối
gr
250
6. Thuốc sổ ký sinh trùng:
STT Tên thuốc
1
Ivermectin
2
Levamisole
3

Thành phần
Ivermectin
Levamisole

7. Vệ sinh chuồng trại: Phải dọn vệ sinh chuồng
trại hàng ngày, thay nước sạch để tránh các
bệnh về da và tiêu hóa. Xịt thuốc sát trùng theo
định kỳ hàng tháng(2 lần/tháng).
8. Thả về tự nhiên: Sau thời gian cứu hộ từ 6 tháng
đến 1 năm chúng ta có thể thả các cá thể này về
tự nhiên. Phải tìm môi trường sống thích hợp,
đúng vùng phân bố trước khi thả. Những cá thể
này phải hoàn toàn khỏe mạnh, không mang
mầm bệnh.

Liều lượng
0,003mg/kg
5mg/kg

Ghi chú

