FRISKKONTROLL
Utgår från en allmän hälsokontroll.

KROPP

RÖRELSER

Känn efter normal kroppstemperatur och vikt.
Massera mjukt råttans kropp med fingrarna efter
knölar, svullnader eller känsliga områden
(armhålor, bakom kinder, blåsa/livmoder) som kan
indikera tillväxter, svullnader eller smärta.

Kolla råttan gå. Kolla efter skakningar, hälta,
huvudlutning, cirkulerande rörelser eller svaghet i
lemmar. Krökt och böjd hållning eller
slöhet/apatisk indikerar att råttan är mycket sjuk.

ANDNING

KÖNSDEL

Titta efter ansträngd andning, bukandning eller
flämtande och lyssna på lungorna efter onormala
andningsljud så som knorrande, rosslande,
pipande eller klickljud. Känn över rygg och revben
för vibrationer.

Honor: Kolla råttans vaginala öppning efter
utsöndring, blod eller dålig lukt. Detta kan
indikera på urinvägsinfektioner, cystor/tumörer
eller livmoderinflammation.
Hanar: Kolla området efter knölar, blod, håravfall,
penisplugg eller dålig lukt.

UTTORKNING

TÄNDER

Nyp-test. Nyp tag i huden i nacken på råttan, dra
upp huden och vänta i någon sekund. När du
släpper borde huden återgå till sitt normala läge
direkt, om det går mycket långsamt eller inget
händer är råttan uttorkad.

Kolla i munnen om tänderna är skeva eller
trasiga. samt på tandkött efter dålig lukt,
svullnader eller rodnader.
Observera att råttors tänder oerhört sällan är för
långa, här kollar man enbart efter ovan nämnda.

SKADOR OCH SÅR

SVANS, TASSAR OCH ÖRON

Kolla på råttans kropp efter blödningar, sår, bett,
håravfall eller blåmärken.
Titta på huden och blås i pälsen efter parasiter
eller sårskorpor runt axlar och nacke som
indikerar på ohyra.

Kolla svansen efter ringsvans, svampsjukdomar
och skador samt tassar för bumblefoot. Kolla
öronen efter utsöndringar, knölar eller ovanliga
lukter.
Kontrollera extremiteterna (fötter, öron, svans,
tassar etc.) för blek eller blå färg.

ÖGON

HITTAD RÅTTA UTOMHUS

Ögonen ska vara klara, öppna och fria från
porfyrin (rött stänk). Kolla efter grumlighet och
sår. Väldigt buktande eller svullna ögon kan vara
tecken på SDAV-infektion, tumörer eller
abscesser bakom ögat.

Håll karantän och noggrann hygien. Vilda råttor
kan bära och smitta allvarliga sjukdomar.
Om hona, kontrollera att råttan har hår runt sina
spenar. Är spenarna lite svullna och hårlösa
runtom kan hon ha en digivande kull någonstans.

