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Velkommen 
Denne liste er udarbejdet til dig - ny plejer i Pindsvinevennerne. Listen er en hjælp til at kunne få 
anskaffet dig det der er nødvendigt inden du får pindsvin i pleje. 
Vær opmærksom på, at mange af tingene kan skaffes meget billigt i genbrugsbutikker. Tit kan 
man lave aftaler med sit lokale netværk, om f.eks. at modtage tomme vinkasser, aviser og halm. 
Mange plejere har også opnået gode rabatter rundt omkring ved at fortælle hvad tingene skal 
bruges til. 

Ting du har brug for som plejer: 
Kasser: til opbevaring af pindsvin. Byggede trækasser er fine, men du kan også bruge store 
flyttekasser, der styrkes med gaffa-tape i hjørnerene. 

Gaffa-tape: til forstærkning af papkasses hjørner og til at sætte kasser sammen med. 

Kraftig plastik: til at lægge i bunden af kasserne, hvis ikke de er malede og kan aftørres og 
vaskes. 

Plastposer/sække: til affald. 

Fluenet: til at dække kassen over med i sommerperioden for at undgå spyfluer lægger æg i/på 
pindsvinene.  Gennemsigtige gardiner kan også bruges. 

Tøjklemmer: til at fastholde fluenettet på kasserne med.  

Avisaftale: Lav en aftale med nærmiljøet om at gemme gamle aviser til dig. Bruges til bundlag i 
kassen. 

Skåle: I alle størrelser. Det skal være tunge skåle, da pindsvinene skubber til dem, når de spiser. 
Unger skal have noget svarende til højden på et syltetøjslåg. Kig i genbrugsbutikker. 

Halm: til sovekasse materiale. Blandes evt med avisstrimler. (Hø falder sammen, og tager mere 
mod fugt). 

Sovekasser: Mindre papkasser til sovekasser, f.eks. vinkasser til 6 flasker eller skotøjsæsker til 
ungerne. 
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Pincet: Helst med rund spids. Til at fjerne flåter og maddiker med. 

Tættekam: til at fjerne spy fra pelsen med. 

Sæbespåner/mild shampoo til hund/kat: til badning/sårbehandling. Flydende sæbespåner er 
nemmest at arbejde med. 

Klude/håndklæder: til opvarmning, indpakning, mm.  

Tæpper: Ca. 40x40cm. Gerne med uld, men skal kunne vaskes ved 60g. Bruges til at holde små 
unger varme. 

Tandbørster: Behøver ikke være nye. Bruges til at fjerne spy fra pelsen. 

Vatpinde: Bruges til at fjerne snavs, maddiker mm. fra diverse huller og sprækker. 

Handsker: Nogle lidt kraftige nogen så du ikke bliver stukket. 

Engangshandsker: Anbefaler vi dig at bruge ved rengøring og til håndtering af syge pindsvin. 

Håndsprit: Anbefaler vi dig at bruge efter berøring med pindsvin. 

Husholdningssprit: Til at desinficere bure/kasser med. (Opløsningen; 1 liter sprit med 2 dl vand er 
effektiv. 

Vaskebalje/opvaskebørste: benyttes til at bade pindsvin i – når det nødvendigt. 

Skåle, større sylteglas med låg: til opblødning af mad, blanding af KMR (modermælkserstatning). 
En meljævner er også god at ryste KMR sammen i. 

Bagevægt: bruges til at veje pindsvinene på. 

Kurve eller lignende: til opbevaring af unger. 

Varmedunk, kraftige plastflasker, Snuggle Pads: til opvarmning af pindsvin. 

Vatrondeller, bløde engangsvaskeklude: til rensning af øjnene og unger. 
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Ting der er gode at have som plejer: 
Maling: Det anbefales at male kassen med en giftfri maling – glans 80 til karme. Hygiejnen vil 
højnes, da kassen vil være nem at rengøre med vand og/eller sprit. 

Frontline: Til brug mod lopper 

Luplampe: Kan lånes af foreningen – se nærmere på PID-plejegruppe – Facebook, eller på 
plejeforum. 

Flåttang: Der findes flere gode tænger til fjernelse af flåt. 

Medicin fra håndkøbsliste: Altid en god idé at have liggende. 

Brun sæbe: god og effektiv til afvaskning af skåle. 

Plastkasser: til opbevaring af dine pindsvineting. 
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