Pooperační péče
Umístění zvířete
Po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu asi 24 až 36 hodin. Po tuto dobu je potřeba umístit
ho na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí okolo 20°C. Vždy je lepší mít zvíře trvale pod dohledem
v místnosti, kde se budete pohybovat. Malá plemena je možno aktivně zahřívat (výhřevná podložka, PET láhev naplněná teplou vodou
atd.)
Nikdy nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě - zamezíte tím pádu a případnému zranění
Voda
Po příchodu domů nabídněte vašemu zvířeti malé množství čerstvé vody, ale jen pokud je zcela při vědomí. Vodu nabízejte i
několikrát za hodinu
Nenechte vaše zvíře vypít velké množství vody najednou, hrozí zvracení
Neomezený přístup k vodě umožněte nejdříve až za 3 hodiny po prvním podání tekutin
Potrava
Potravu nabídněte za 5-10 hodin po probuzení a to pouze za předpokladu, že vaše zvíře nezvrací a je dobře vzbuzené a orientované
Podávejte pouze malé množství lehce stravitelné potravy
U štěňat a velmi malých plemen psů začněte podávat potravu co nejdříve je to možné
K normálnímu stravovacímu režimu přejděte cca za 24 hodin po operaci (pokud vám veterinář neurčí jinak)
Potrava by měla být lehce stravitelná, bohatá na energii a aminokyseliny (např. vařená kuřecí prsa s rýží, komerční diety)
Pohybová aktivita
Do vytažení stehů a krátce po vytažení je potřeba výrazně omezit pohyb vašeho zvířete
Procházky musí probíhat pouze na vodítku, ovšem s vodítkem je potřeba zacházet jemně, spíše tahem než trháním
Zamezte výskokům a stavění se na zadní nohy, u malých plemen chůzi do a ze schodů
Ochrana operační rány
Zabraňte olizování operační rány - hrozí nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů
Použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo obleček. Je možné použít náhubek vypletený z přední strany prodyšným materiálem
Kontrola operační rány
Mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou až třech dnech normální
Z rány nesmí vytékat žádná tělní tekutina nebo zánětlivý výpotek
Po dobu hojení rány psa nekoupejte
Stehy se obvykle vytahují za 10 až 12 dní, neurčí-li veterinář jinak
Tlumení bolesti
Nepodávejte žádné léky určené pro lidi typu Ibalgin, Ibuprofen, Acylpyrin, Paralen, Panadol, Dyclofenac a další. Vzniká tím
nebezpečí vzniku žaludečních vředů, selhání ledvin, jater a krvácivých stavů

KDY KONTAKTOVAT VETERINÁŘE?

tel.: 776 766 093

při prodlouženém probouzení (trvajícím déle než 12 hodin)
pokud vaše zvíře znovu usne a nereaguje na běžné podněty
při změně barvy sliznic - šedá, porcelánově bílá
pokud se objevilo opakované zvracení
pokud vaše zvíře odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a trpasličích plemen 12 hodin
pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
při výskytu větší bolestivosti, naříkání a změn chování zvířete
při jakýchkoliv dalších pochybnostech o zdravotním stavu vašeho zvířete konzultujte s ošetřujícím veterinářem

