
Är gerbilen sjuk?
Det är viktigt att alltid hålla ett öga på hur gerbilen mår! Gerbiler är öken djur så de är 
väldigt duktiga på att inte visa om de mår dåligt (tänk er en gerbil som haltar och så 
kommer en stor örn vilken gerbil väljer den att äta upp?). Tänk på att de är så små djur 
så att det är viktigt att ta dem till veterinären så snart så möjligt, en dag mer med en 
sjukdom kan betyda liv eller död!

Dagligen

• Nosen - rinner, röd och irriterad? Ge extra toalätt papper de kan bädda med om 
det inte slutar ta till veterinär! Kan vara förkylning.

• Ögon - röda tårar (porfyrin)? Kan vara strö/hö i ögat, stress, allergi. Det du ska 
börja med är att prova med ett annat spån/strö se om det va det som orsakade 
allergin och ta det lite lugnare så att det inte va stress. Ta till veterinär om det 
fortsätter!

• Urin - ska vara koncentrerad. Kolla efter tecken på blod (rosa färg). Vänta 
några dar se om det fortsätter ta till veterinär annars!

• Avföring - diarré eller svårt att hålla tät? Kan vara för mycket frukt eller 
grönsaker, kan vara stressrelaterad men kan också vara mag- tarmsjukdom. Om 
det fortsätter ta till veterinär!

• Könsorgan - Sekret från en honas könsöppning? Kan vara 
livmodersinflammation! Ta till veterinär så fort sä möjligt!

• Allmäntillstånd - normalt beteende eller avvikande? Håller huvudet snett? Kan 
vara öroninflammation, ta till veterinär! Uppburrad? Slö? Kall? Vänta några dar ta 
till veterinär annars!

Varje vecka

• Tänder – snedväxta eller avbrutna? kan göra det svårt att äta och leda till 
avmagring. Ge t.ex. Barnmat, gröt och annat lätt att äta.

• Hud och päls – kliar sig ovanligt mycket? Sår? Kan betyda att gerbilerna har 
bråkat håll ett extra öga på dem annars får du sära på dem. Avsaknad päls? Har du 
i gallerbur kan det vara för att gerbilen har gnagt på gallret!  Byt derekt till 
akvarium! Ohyra eller allergi? Rengör hela akvariumet jätte noga annars får du 
massa äckliga insekter! Byt spån det kan också vara allergi

• Klor – snedväxt klo, avsaknad klo? Ta till veterinären!
• Uppsvullen? Magen hos honor? Om inte dräktig kan det vara äggstockscysta. Ta 

till veterinären! Uppsvullen annan stans? Kan vara tumör! Fort till veterinären!
• Knöl eller sår på doftkörteln? Vanligast hos hanar, oftast tumör. Ta till 

veterinären fort!
• Allmäntillstånd – Avmagrad? Matt och ful päls? Det kan vara tecken på 

sjukdom tror du något är fel ta till veterinären!


