
Kanin hidastunut suolistontoiminta – mitä tehdä?
Kani makoilee ja näyttää kipuilevalta? Ei syö eikä papanoi?  

Saattaa virtsata alleen?

Kani ei syö, jos sattuu ja jos kani ei syö, ei tule papanaakaan. Hidastunut suolistontoiminta on vakava tila
eläinlajeilla, jotka eivät osaa oksentaa. Se on yleensä oire, joka voi johtua monista, kiireellistäkin hoitoa
vaativista sairauksista. Tämän vuoksi eläinlääkärintarkastus on paikallaan.  
 
Milloin eläinlääkäriin?  
- jos kani ei syö mitään itse 
- jos kani muuttuu apaattiseksi 
- jos kani on selkeästi ylipainoinen (hengenvaarallinen rasvamaksa kehittyy nopeammin ylipainoisilla
syömättömillä kaneilla) 
- jos kani on alilämpöinen (tuntuu viileältä, etenkin varpaista ja korvista) 
- eläinlääkärillä kani tutkitaan, se saa nesteytystä, kipulääkettä ja suolistontoimintaa edistävää lääkettä 
 
Kotihoitona (kun kani on melko pirteä tai kani on jo saanut eläinlääkärin hoitoa): 
- persiljaa tai muita kanin lempiyrttejä (houkuttele syömään viemällä lehtiä kanin huulille) 
- lämpöhoitoa (infrapunalamppu tai vastaava, mutta pidä huoli ettei lämpötila nouse liikaa) 
- kevyttä vatsahierontaa 
- mahdollisesti tukiruokintaa (kasvinsyöjien Recovery/Critical care -jauhetta veteen sekoitettuna pakkauksen
ohjeen mukaan. Jos ei jauhetta ole, turvota pellettejä vedessä tai käytä sokeroimatonta kurpitsasosetta 50
ml/kg jaettuna kolmeen tai viiteen ruokintakertaan päivässä. Soseeseen lisätään tilkka vettä tai 1 tl rypsiöljyä.) 
- kaikilla ei ole eläinlääkärin palveluita lähellä, joten on hyvä aloittaa kotihoito eläinlääkäriin pääsyä
odotellessa. Älä kuitenkaan kokeile tukiruokintaa, jos kani on jo apaattinen. 
 
Aiemmin on ollut vallalla käsitys, jonka mukaan kanin hidastuneeseen suolistontoimintaan on hyvä antaa
ananasta tai papaijaa. Niissä on kuitenkin korkea sokeripitoisuus, mikä monesti aiheuttaa löysää vatsaa eikä
papaiinin tai bromelaiinin tehosta ole tieteellisiä todisteita.  
 
Ananassäilykemehun antaminen voi näennäisesti parantaa kanin oloa, mutta siinä on kyse nimenomaan
nesteen antamisesta eikä niinkään siitä, mitä nestettä annetaan. Anna siis mieluummin ruutalla pelkkää vettä.
Aikuisen kanin mahalaukun pH on yleensä 1-2, joten mahalaukun happamuuden takia vaikutus ei ulotu
suolistoon saakka. Happamuus heikentää ananaksen tehon eikä papaija toimi sen paremmin.  
 
Ennaltaehkäisyyn: 
- vapaa liikunta 
- oikea ravinto (heinä, pelletti siemenseoksen sijaan, yrttejä yms.) 
- ei äkillisiä muutoksia ruokavalioon tai muihin oloihin 
- suotuisa elinympäristö (piiloutumis- ja kaivamismahdollisuuksia, lajitovereita yms.)  
 
HUOM! Jos päivystyksessä ei ole saatavilla kaneihin perehtynyttä eläinlääkäriä, Yliopistollisessa
Eläinsairaalassa on koko maan eläinlääkäreitä palveleva konsultaatiopuhelin 24/7.  
 
Yhteistyössä: 
Kanikirjailija Sari Mäyränpää & Yliopistollisen Eläinsairaalan Eksoottisten eläinten klinikka 
Lisätiedot www.sarinarkki.fi & http://elainsairaala.helsinki.fi/fi/eksoottisten-elainten-klinikka 


