Met Bella naar de dierenarts geweest.
Want Bella bleef een wondje steeds open krabben waarbij behoorlijk wat bloed steeds verloren ging.
De dierenarts heeft eerst even al haar haar op die plek weg geschoren zodat we beter konden kijken
wat er nu precies was.
De plek zag er nu toch wel heel erg vreemd uit, was het wel een bijtwond van Donna?????? (het
zeugje wat bij haar in het hok zat) dat weten we niet want het groeit (misschien door het krabben
eraan) en lijkt helaas ook wel verdacht veel op een tumor.
Ook Bella gaat aan de antibiotica om te kijken of het minder word dan zou het toch een bijtwond
geweest zijn.
En in het ergste geval dat het wel een tumor zou zijn zal ze binnenkort geopereerd moeten worden.
Helaas bleef Bella aan de wond krabben en heb ik een afspraak gemaakt om haar op 17-4-2013 te
laten opereren zodat de wond dicht gehecht kon worden.
Bella is vandaag geopereerd en alles is gelukkig goed gegaan, ze is nu weer lekker thuis.
De beslissing om de wond te laten sluiten omdat het er naar mijn idee zo raar uitzag en Bella het
maar bleef open krabben en daardoor enorm bloedde, is gelukkig zeer goed geweest.
Toen ze weer goed bij was en ik haar weer op mocht halen bleek dus dat Bella een tumor onder de
wond had zitten, dus niet zo gek dat het arme beestje er zo’n last van had.
De hele tumor is verwijderd en alles schoongemaakt en goed dicht gehecht.
Eenmaal thuis begon ze gelijk hooi te eten en twee tel later wat brokjes dus dat is een goed teken.
Nu maar hopen dat ze snel weer op zal knappen;)
Het is vannacht heel goed gegaan met Bella.
De wond is enorm mooi schoon en droog dus dat betekend dat ze er niet aan heeft zitten krabben.
Ze eet, drinkt en poept weer goed, medicijnen vind ze niet zo lekker, maar ja moeten is ook wat he;)
Dus al met al ben ik heel tevreden hoe ze zich gedraagt na de operatie.
Als een cavia dus een wondje heeft die ze maar steeds en steeds blijft open krabben is het zeer
verstandig om even te laten kijken of er geen tumor onder zit, ik zeg niet dat elke cavia dat met een
wondje heeft, maar het kan

