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 nformation 
om forholdsregler 
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Velegnede plejemidler til operationssåret:

Til fjernelse af jord og skidt:
- Lunken vand fx. med håndbruseren.

Til rensning:
- Klorhexidin-spray 0,2%

Til rød og irriteret hud:
- Aloe Vera Emergency Spray

Kort fortalt.....

•	 Tilbyd mad og drikke - tag hensyn til evt. kvalme.

•	 Dyret er kuldefølsomt - sørg for en lun hvileplads.

•	 Dyret holdes under opsyn de første 6-8 timer.

•	 Giv dyret mulighed for ro fra andre dyr og børn de næste dage.

•	 Smertestillende og anden medicin gives som anført på poserne.

•	 Hold øje med såret de næste 10 dage eller indtil evt. sting er fjernet.

•	 Kontakt os hvis du er i tvivl om dyrets velbefindende.



Forholdsregler den dag dyret kommer hjem efter operation:

I dag har dit kæledyr været igennem en operation og narkose, 
og derfor er der nogle forholdsregler du skal følge i tiden efter.
Din dyr er formentlig stadig træt og lidt svimmel i flere timer efter 
narkosen, og trænger til fred og ro.

Mad: ja – gerne i lidt mindre portioner, da kvalme og opkastninger 
kan forekomme.
Vand: ja – som dyret har lyst.
Varme: ja – dyret er kuldefølsomt efter narkosen, og skal ligge lunt 
indendørs.
Krave/bodystocking: Bruges efter aftale.
Motion: Kun det mest nødvendige. Hjælp dyret med at komme op,
så det ikke skal springe.
Medicin: Dyret er dækket godt ind med smertestillende medicin, når det 
kommer herfra. I enkelte tilfælde kan nogle dyr blive urolige og pibende 
ved aftenstid, og må i så fald godt få en halv dosis af den udleverede 
smertestillende medicin. Derefter følges medicin-anvisningerne som 
normalt.   
Pleje: Hold dyret under opsyn de næste 6-8 timer. Efterse at eventuelle 
sting er intakte, og at såret ikke bløder vedvarende (enkelte dråber er ok). 

Specielt for katte: Må ikke lukkes ud før tidligst dagen efter, og når 
narkosen er helt ude af kroppen.
Specielt for kaniner og marsvin: Vær ekstra opmærksom på om dyret 
    begynder at spise og drikke, og ikke får diarré.   
          Giv evt. balancerende pasta (Fx Fibre-plex 
             eller Critical Care) for at forebygge diarré.
               Undgå hø, spåner, og halm i buret. Det kan 
        sætte sig i såret. Brug håndklæder i 
              stedet for, og giv hø ved siden af.

Forholdsregler de næste 9 dage efter operationen:

Respektér, at dyret stadig kan være mærket efter operationen, og har 
mulighed for ro efter behov. 

Mad og vand: Ja – som normalt. Vil dyret ikke drikke, spise eller kaster 
det op, så kontakt os.
Varme: Hvis dyret er friskt og aktivt, er der ingen særlige behov.
Krave/bodystocking: Bruges som det er aftalt. Det er dit ansvar at dyret 
ikke slikker i såret eller bider det op.
Motion: Begræns hop og spring om muligt i de første dage. 
Hunde luftes i snor de første 4-5 dage. 
Medicin: Dyret behandles som det er beskrevet på den udleverede 
medicin. 
Pleje: Efterse dagligt: at såret og evt. sting er intakte, at der ikke 
er tegn på infektion, at dyret er glad, frisk og bevæger sig frit. 
Sting skel evt. fjernes efter ca. 10 dage - bestil en tid hos os.

Tegn på infektion: 
Dyret har flere af følgende symptomer:
- Rødme ved/omkring såret.
- Smerter ved såret eller ved at bevæge sig.
- Væske fra såret.
- Dyret er ekstra interesseret i såret.
- Hævelse i eller omkring såret. 
  (Er der kun hævelse og ingen af de øvrige tegn, 
  kan hævelsen skyldes, at dyrets krop forsøger 
  at indkapsle stingene, der opfattes 
  som ”fremmede”. Se billedet.)

Kontakt os hvis:
·dyret bliver stille og inaktivt. 
·dyret ikke vil spise/drikke.
·dyret har det generelt dårligt. 
·dyret bløder, eller sting går op og såret gaber. 
·der er tegn på infektion. 
·du er i tvivl om noget vedr. dyrets velbefindende.

Hævelse uden 
infektion.


