
Műtét előtti tájékoztató 

 
Tervezett műtét esetén: 
Ha kedvencük fiatal, és rutin műtétet tervezünk, akkor leggyakrabban előzetes fizikális vizsgálat 
elegendő, hogy feltérképezzük, van-e rizikója egy nem sürgősségi beavatkozásnak. Természetesen 
vérlabor vizsgálat csökkentheti – például egy esetleges veleszületett betegség esetén, annak 
kiszűrésével – a kockázatot. 
Idősebb kutyák és macskák esetében-, vagy ha korábban krónikus betegsége volt fiatal állatuknak, 
akkor mindenképpen javasolt előzetes vérvizsgálat, hogy a rejtett betegségeket kiszűrhessük. 
A szívférgesség hazánkban rendkívül elterjedt betegség manapság, így, ha nem védekeznek ellene 
és 6 hónaposnál idősebb kutyája, akkor ennek szűrővizsgálata a potenciális rizikófaktor kiszűrése 
miatt mindenképpen javasolt. 
Nagytestű kutya esetében 6 év felett-, kistestű kutya esetében 9 év felett-, illetve 12 év feletti 
cicák-, és bármilyen korú maine coon cicák és Cavalier King Charles spánielek, valamint bulldogok 
esetében műtétet megelőző szívultrahang vizsgálat javasolt a szívbetegségek kizárásának 
érdekében. 
 
Mikor ehet/ihat és mit?  
Tervezett műtétek előtt a hányás vagy félrenyelés megelőzése érdekében 4 hónaposnál idősebb 
kutyák és macskák esetében 6-12 órás koplaltatás javasolt. A víz megvonása 2-4 órával a tervezett 
műtétre érkezés előtt elegendő. Fiatalabb állatok esetében konzultáció szükséges. A műtétek előtt 
könnyen emészthető eledelt, jellemzően a megszokottat érdemes adni, de csontosat ne kapjanak. 
 
Ha rendszeresen szed gyógyszert, akkor műtét előtt be kell-e adni neki?  
Általában igen, de ez függ a betegségtől, a gyógyszertől és a tervezett műtéttől is. Ezzel 
kapcsolatban konzultáció szükséges. 
 
Műtét előtt megfürdessük-e kutyánkat/macskánkat?  
A tervezett beavatkozásra tisztán és szárazon érkezzen az állat. Nem szükséges megfürdetni 
érkezés előtt, sőt, lehetőség szerint ne is fürdessük meg, nehogy megfázzon, de ha sáros, koszos, 
akkor a műtéti sterilitás megőrzése érdekében érdemes megfürdetni/kifésülni a koszt az állat 
szőrzetéből.   
 
Mit hozzon magával, ha műtétre hozza kedvencét? 
A kutya és macska oltási könyvét, kezelési lapját, gyógyszerezéséről a dokumentációt 
mindenképpen javasolt elhozni. A cicákat hordozóban kell hozni, alattuk lehetőleg saját 
ruha/törölköző vagy pelenka legyen, a kutyát pórázzal kell hozni, harapós kutya esetén szájkosár 
is szükséges. Többnapos kórházi ellátás esetén a saját eledeléből is ajánlott hozni kis mennyiséget. 
Műtét utáni gyógyszereket, védőgallért biztosítjuk. Igény szerint műtét utáni ruha vagy felfújható 
gallér is kérhető. 
 



Hogyan lehet csökkenteni a műtét körüli stresszt? 
Sok cicának nyugodtabb környezetet lehet biztosítani, ha ismert takaró/ruhanemű van a 
hordozóban alatta, esetleg speciális feromonos spray alkalmazható ezeken a ruhaneműkön. 
Kutyák esetében egy játékot, vagy számára ismerős takarót lehet neki biztosítani. 
 
Mikorra kell érkezni a műtétre és mikor lehet érte menni? Vele lehet-e lenni, amíg elalszik, 
vagy amikor ébredezik? 
A tervezett műtétekre általában reggel 9 órára kell érkezni, de olykor ettől eltérő időpontot is 
tudunk biztostani, ehhez konzultáció szükséges. A műtéti hazaadásra a legtöbb beavatkozás 
esetében aznap délután kerül sor. Ennek pontosítása érdekében a műtéti bevételek során vagy 
telefonszámot kell egyeztetni vagy megbeszélni egy hozzávetőleges időpontot, amikor már 
biztonságosan hazaadható. A kutyák és macskák műtét előtti előkészítése, gyógyszerezése, illetve 
műtét utáni ébredezése során munkaszervezés okán nincs arra lehetőség, hogy a gazdi vele 
legyen. 
Műtétre érkezéskor a központi recepción kell bejelentkezni a Nógrádi Mátyás utca 17. szám alatti 
épületben, és a sorszám kijelzőt figyelni, illetve a recepciós utasításait követni. Behíváskor  
kollégánk veszi át kedvencét a műtéti előkészítéshez. 
Hazaadáskor az állat tulajdonosának szintén a központi recepción kell bejelentkezni, és a 
betegirányító illetve a sorszám kijelző utasításait követni. 
 
Mit tegyünk, ha… 
…mégis evett kedvencünk érkezés előtt? 
Tájékoztassa az állatorvost, és indokolt esetben elhalasztjuk, vagy ha lehetséges, aznapi későbbi 
időpontra helyezzük át a műtétet. 
…időközben elkezdett tüzelni a kutya, vagy a macska bagzani és ivartalanításra érkeznének? 
Tájékoztassa az állatorvost, és indokolt esetben elhalasztjuk a műtétet. 
 
 
Műtéti időpont egyeztetése: 
06-52/531-663, 4-es mellék 
netvetkftidopont@gmail.com 
 
Szívultrahang és CT vizsgálat időpont egyeztetése, Dr. Toldi Éva: 
06-52/531-663, 3-as mellék 
netvetkftidopont@gmail.com 
 
Műtét előtti kivizsgálás, vérvizsgálat, egyéb vizsgálatok: 
06-52/531-663, 1-es és 2-es mellék 
netvetkftidopont@gmail.com 
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