Műtét előtt és után
Legyen tájékozott
Egy napon kedvence műtétre szorulhat betegség, vagy
sérülés miatt. Ismerje meg azokat a műtéttel kapcsolatos
alapvető tennivalókat, amelyek megkönnyítik az amúgy
is problémás időszakot áthidalni a lehető legkevesebb
komplikációval, az állat minél előbbi gyógyulása
érdekében.
A műtéti beavatkozás jellegétől függően az állatorvos
speciális utasításokkal is el fogja látni.

Műtét előtti tennivalók
• A műtétet megelőzően elvégzett, átfogó felülvizsgálat
eredménye alapján dönt az állatorvos arról, hogy az állat
állapota lehetővé teszi-e a beavatkozást.

Műtét utáni tennivalók
• Az állat a műtét után gyenge lesz.
Biztosítsunk számára nyugalmat, hogy semmi se izgassa fel.
• A kórház elhagyásakor ne engedje szabadon futkározni az állatot,
tartsa pórázon, vigye ölben, vagy tolja egy kiskocsiban. Ezzel újabb
sérülést előzhetünk meg.
• Otthon olyan helyre helyezze míg ébredezik, ahonnan nem tud leesni,
ezzel szintén újabb sérülésektől óvjuk az állatot.
• Az állat fekhelye legyen tiszta, meleg és száraz.
• Csak teljes ébrenlét esetében kaphat újra enni vagy inni.
• Ha az állatorvos speciális diétát írt elő a műtét utáni időszakra,
kövesse az utasítását.
• Kímélje meg kedvencét az erőfeszítésektől, az állat ne erőltesse meg
magát lépcsőmászással, ugrálással vagy futással, nehogy a varratok
felszakadjanak.
• Műtét után szükség lehet gyógyszeres kezelésre is, az alkalmazásnál
kövesse a használati utasítást.
• Ne engedjük, hogy az állat a műtéti sebet nyalogassa, rágja.
Ennek megakadályozására jól bevált a nyakgallér alkalmazása.
• Varratszedésre általában 10 nap múlva kerül sor, addig is,
a műtét után naponta ellenőrizze a sebet, hogy nincs-e kipirulva,
beduzzadva, vagy hogy nem váladékozik-e. Ha a seb állapota
aggodalomra ad okot azonnal kérje állatorvosa tanácsát.

• Ellenőrizze, hogy az állat az összes oltását megkapta,
teljeskörű-e a védettsége.
• Előfordulhat, hogy az állatorvos vérvizsgálatot ír elő
annak érdekében, hogy a csak klinikai vizsgálatokkal nem
diagnosztizálható betegségekre is fény derüljön. A műtétet
megelőző néhány napban sor kerülhet egy antibiotikum
kúrára is, amely nagyobb esélyt biztosít a műtét utáni
sikeres felgyógyulásra.
• A műtét előtt nem szabad az állatnak
enni és inni adni, a megvonás időtartamát
az állatorvos szabja meg.
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