Altatás, műtét előtti és utáni teendők
Altatás előtt 6 órával (4 hónaposnál fiatalabb állatnál és görényeknél 4 órával) nem ehet az állat, mert az
altatószerek erősen hánytató hatásúak. Friss vizet fogyaszthat, más folyadékot nem (tejet sem). Hasi műtét esetén
előnyös, ha műtét előtt 2 nappal már nem kap csontos eleséget a műtét utáni székrekedés, hasprés elkerülése
érdekében.
Ha a koplaltatás nem volt sikeres, kérem műtét előtt jelezze, így meg tudjuk tenni a szükséges lépéseket, hogy a
kábult állat ne nyelhesse félre a gyomortartalmat.
Érdemes hozni az állat takaróját, ha nincs neki, jó egy otthoni illatú bármilyen textildarab, esetleg játék is.
Nagytermetű kutyáknál olyan takaró a legjobb, amelyben a műtét után ki tudjuk vinni az autóig, és amit nem
sajnálnak, ha váladékkal, vizelettel szennyeződik.
A műtéti időpontra érkezéshez képest kb. 2-4 órával később lehet az állatért jönni, megbeszélés szerint (hosszabb
idő is lehet). A műtétek hossza változhat, de ez az idő minimálisan kell ahhoz, hogy az ébredés kezdeti, kockázatos
időszakát itt a rendelőben, felügyelet alatt töltsék. Kiadás idejére általában már félig magukhoz térnek.
Hazaérkezéskor biztosítani kell számára friss vizet. Ha vizet nem nyeli félre (nem köhög), ennivaló is kínálható kis
mennyiségben, de az altatás után közvetlenül ritkán fogadnak el eleséget. Nyugodt, ingerszegény, fedett helyen
töltse a következő 8-10 órát, temperált hőmérsékleten. Ez azt jelenti, hogy nyári hőségtől eltekintve érdemes
betakarni és alá is takarót tenni, mert az altatószer felborítja a hőháztartást, és könnyen kihűlhet. Tűző napsütésben
esetleg túlmelegedés is előfordulhat, főleg sötét szőrzetnél, ilyenkor legalább árnyékos helyet keressünk.
Mivel a mozgáskoordináció rendeződése jó időbe telhet, lehetőleg a földön készítsünk fekhelyet az állatnak, és éles
peremű tárgyak ne legyenek a közelében. Billegés, remegés, fejingatás, fogcsattogtatás, esetleg hangadás kísérheti
az ébredést.
Ha más állat is van a háztartásban, az első napra szükséges lehet az elkülönítés. Egyrészt nem tud az altatott állat
védekezni, a zargatás elől elvonulni, másrészt társaik nyalogathatják a műtéti sebet.
Varrott seb esetén hazaadunk egy gallért, amit csak akkor kell a kutyára tenni, ha az rászólás, tiltás ellenére makacsul
nyalja a varratokat (sokszor csak a borotvált területet nyalják a seb környékén, az nem gond). Ha szükséges a
felhelyezés, figyelemmel kell lenni arra, hogy a gallérral tud-e inni és enni, és hogy befér-e a házába. Varratszedésig
kell így védeni a sebet, de időnként felügyelet mellett érdemes megpróbálni levenni a gallért, mert könnyen lehet,
hogy idővel el lehet tekinteni a használattól.
Macskák nagyon ritkán nyalják a varratokat. Ha mégis szükséges a gallér, be kell érte jönni a rendelőbe, vagy
állatpatikában kapható.
Másnap reggeltől az állat folytathatja megszokott életvitelét, kiengedhető, ehet-ihat. Az étvágy tökéletes
rendeződése 1-2 napba beletelhet az altatószerek hatása miatt. Hasi műtétnél varratszedésig csontetetés nem
ajánlott. Speciális esetektől eltekintve diétázni nem kell, a szokásos eleség etethető. Előnyös, ha az első napon
többször felkínálva kapja az eleségét, mert gyakran csak estére jön meg az étvágy. Általában az első 2-3 napra adunk
fájdalomcsillapítót (kivéve kis vágási seb, fogkő-eltávolítás, stb.), amelyet naponta egyszer, ugyanabban az időben,
eleséggel kell beadni. Ízesített gyógyszert használunk, legtöbbször elfogyasztják a többi eleséggel együtt. Ha nem,
jutalomfalatba rejtve, vagy összetörve, kis mennyiségű vízzel beadható.
A műtéti seb otthoni kezelést nem igényel. Egy ezüstszínű réteg fedi, amely csak addig védi a sebet, amíg a szélek
összealvadnak. Ez kb. fél nap, és a réteg 1-2 napon belül lekopik. Nem okoz károsodást az állatnak, ha esetleg
lenyalja.
Műtét után 1-2 nappal sebkontrollra vissza kell jönni (kivéve kandúrherélés, tályognyitás, egyéb nem varrott sebek).
Ilyenkor meggyőződünk róla, hogy jól tartanak a varratok, nincs túlzott gyulladás, szükség szerint kapnak
antibiotikum injekciót, és megbeszélhetők a felmerülő kérdések.
Varratszedés műtét után kb. 10 nappal ajánlott, de hosszabb idő is lehet.
A varratszedésnek és a sebkontrollnak nincs külön költsége.

