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ZALECENIA PO ZABIEGU STERYLIZACJI KOTKI
Szanowni Państwo,
Dzisiaj kotka została wysterylizowana. Przez najbliższe 10 dni będzie musiała być otoczona szczególną
uwagą i troską.
Zabieg sterylizacji to operacja na jamie brzusznej, a więc ingerencja w wewnętrzne przestrzenie ciała,
gdzie znajdują się narządy. Kilka naszych uwag, oraz odrobina Państwa zaangażowania pozwolą szybko i
sprawnie powrócić zwierzakowi do dawnej kondycji.
Dzień zabiegu
Oddajemy Państwu kotkę w pełni wybudzoną, ale proszę pamiętać, że środki narkotyczne jeszcze
działają, jej zachowanie będzie nieco inne niż zwykle,
zwykle tzn. może chwiać się na nogach, może mieć
problemy z koordynacją, będzie dużo spać, ale może też głośno miauczeć (nie wynika to z
odczuwanego bólu, ale z halucynogennego działania leków narkotycznych). Może też sprawiać wrażenie,
jakby nie mogła sobie znaleźć miejsca.
W dniu zabiegu nie wolno podawać
podawać zwierzęciu jedzenia !!!
W dniu sterylizacji zarówno przed, jak i po operacji nie podajemy kotce nic do jedzenia. Może
przyjmować jedynie niewielkie ilości wody. Proszę zwrócić uwagę, aby nie zasnęła z głową w misce!
Najlepiej samemu dozować jej wodę.
W dniu zabiegu zapewnij swojemu pupilowi ciepło i spokój !!!
Narkoza wyostrza wszystkie zmysły, należy zapewnić zwierzęciu spokojne miejsce, bez głośnej muzyki,
ostrego światła itp.
Najlepiej ułożyć ją na podłodze, w jej ulubionym kocu lub posłaniu, unikając przeciągów i niskich
temperatur. Organizm po zabiegu szybko się wychładza, więc warto umieścić pod posłaniem termofor z
ciepłą wodą.
Może się zdarzyć, że kotka zmoczy dywan, albo posłanie - ma prawo być słaba i nie zdążyć
zasygnalizować potrzeby. Może też wymiotować, jest to zupełnie normalne, narkoza powoduje nudności,
więc może się to zdarzyć kilka razy, nawet jeszcze w drugim dniu po zabiegu.
Drugi dzień po zabiegu
Pierwszy posiłek powinien być lekkostrawny (np. gotowane mięso, sucha karma namoczona w ciepłej
wodzie) i podawany w małych porcjach, 3-4 razy dziennie. Jeśli po zjedzeniu posiłku pojawią się wymioty,
należy zmniejszyć porcje i odczekać jeszcze 2-3 godziny do następnego podania.
Trzeciego dnia można powoli powracać do zwykłej diety. Proszę nie zapominać, że zwierzęta po
sterylizacji maja większe apetyty. Otyłość prowadzi do wielu niebezpiecznych chorób, może warto wybrać
karmę dla sterylizowanych kotek, lub zmienić dotychczasową dietę na nieco lżejszą.
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Zasady, których należy przestrzegać przez 10 dni po zabiegu
Rana chirurgiczna goi się 10 dni, w tym czasie proszę ograniczyć aktywność zwierzęcia do minimum
(kotki wychodzące powinny pozostać w zamknięciu).
Gwałtowne ruchy mogą spowodować zerwanie szwów, a to z kolei powstanie przepukliny brzusznej i
zakażeń. W takiej sytuacji pacjentka będzie musiała przejść powtórną operację w narkozie, co znacznie
wydłuży rekonwalescencję.
Przez cały okres gojenia się rany suczka powinna chodzić w ubranku.
ubranku Może jej się to nie podobać, wiele
zwierząt nie lubi ubrań, ale po 2-3 dniach powinna się przyzwyczaić. Ubranko stanowi ochronę przed
zabrudzeniami, ale przede wszystkim zapobiega przed wylizywaniem rany. W 6-7 dniu po zabiegu rana
najbardziej swędzi, jest w szczycie gojenia. Wtedy dochodzi najczęściej do wygryzienia szwów.
Kontrole w gabinecie
Pierwsza kontrola odbywa się 2 dni po zabiegu. Lekarz sprawdzi, czy wszystko jest w porządku i poda
zastrzyk z antybiotykiem, jeśli zajdzie taka potrzeba, poda również zastrzyk przeciwbólowy.
Kolejne kontrole mają miejsce w 4 i 6 dniu po zabiegu. Wtedy podawana jest kolejna dawka antybiotyku,
który ma zminimalizować ryzyko zakażenia. Jeśli Państwa pupil źle znosi zastrzyki, można poprosić o
antybiotyk w tabletkach.
Ostatnia kontrola powinna odbyć się 10 dni po zabiegu, wtedy obcinany jest węzełek przy ranie
chirurgicznej, zdejmujemy ubranko i wszystko wraca do normy.
Jeśli w okresie rekonwalescencji pojawiłyby się któreś z poniższych objawów proszę skontaktować się z
nami niezwłocznie:
•
•
•
•
•

drgawki
obfite krwawienie z rany chirurgicznej (niewielka ilość krwistej wydzieliny jest normą)
utrata przytomności
brak oddawania moczu do 12 h po zabiegu
bardzo szybkie oddechy przechodzące w dyszenie

•
•

wymioty podbarwione krwią
krwista biegunka

•
•
•

uszkodzenie rany chirurgicznej
zielonkawy wypływ z rany, o nieprzyjemnym zapachu
nagłe załamanie się samopoczucia

Data zabiegu

………………………………..

Data pierwszej kontroli

………………………………..
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