MŰTÉT UTÁNI TÁJÉKOZTATÓ
Hogyan bánjunk kedvencünkkel műtét után?
Hazatérve folyamatos felügyelet alatt legyen az első 6-12 órában. Nyugodt körülmények
között, fény- és hanginger szegény környezetben tartsuk. Megfelelően temperált helyiségben
pihenje ki a műtétet (nagyon fontos, hogy se túl meleg, se túl hideg ne legyen kedvencünk
környezete, mert az altatás után még néhány órán keresztül nem működik megfelelően a
szervezet hőszabályozása, így hidegben kihűlhet, melegben felhevülhet a teste).
Varratszedésig fontos a seb védelme, ezért a védőgallér vagy a védőruha folyamatos viselete
szükséges, hogy a sebét ne nyalogassa, vagy kaparja (kivéve, ha külső varrat nem lett
behelyezve, pl.: ragasztott seb esetén).
A szorítókötést a lábvégről hazatérve távolítsuk el.
Az operációt követő napon rendszerint már élénkek, vidámak az állataink, hiszen kipihenték
az altatást és a műtéttel járó stresszt.
Mikor ehet/ihat és mit?
Hazatérve, ha már imbolygás nélkül tud menni, kínáljuk először egy kevés vízzel, majd várjunk
egy keveset, és ha nem fordul elő hányás, akkor a műtét estéjén fél adag eledelt ehet, kivéve,
ha az orvos máshogy nem rendeli (pl.: gyomor- vagy bélműtétek esetén). Eledelként a
megszokott eleséggel kínáljuk, kivéve, ha az orvos máshogy nem rendeli. Ha túl hamar kínáljuk
kedvencünket, akár hányás, vagy félrenyelés is lehet a következménye.
Kell-e otthon gyógyszeresen kezelni lábadozó állatunkat?
Általában a műtétek után hosszúhatású fájdalomcsillapítót és antibiotikumot kap kedvencünk,
így otthon csak akkor kell gyógykezelni állatunkat, ha az állatorvos úgy határozza meg (pl.:
előzetes szisztémás fertőzés, bélresectio vagy orthopediai műtét után).
Műtét után hosszabb sétára mehetünk-e?
Hazatérve, ha már teljesen magához tért, akkor rövid egészségügyi séta megtehető, kivéve,
ha az orvos máshogy nem rendeli (pl.: orthopediai műtétek után). Lépcsőzni, ugrándozni ne
hagyjuk, nehogy a még bizonytalan járásuk miatt elessenek, megüssék magukat, vagy a
varratok megsérüljenek.
A műtétet követő napon fokozatosan emelhetjük a napi séta mennyiségét, de az legyen rövid,
nem megerőltető, kíméljük kedvencünket, hogy mihamarabb felépüljön.

Hogyan tartsuk az együtt tartott állatainkat a műtétet követően?
Hazatérve az első 12 órában tartsuk külön állatainkat, mert az altatószerek miatt lelassult,
esetleg ingerült vagy félénk kedvencünk eltérően reagálhat más állatok közeledtére. Ezt
követően össze lehet engedni őket, kivéve, ha a másik egyed nyalogatja a sebét.
Mikor kell eltávolítani a varratokat?
Általában a műtétet követő 7-10. napon távolítjuk el a varratokat (kivéve, ha az orvos máshogy
nem rendeli). Ha külső varratokat nem alkalmaztak kedvencünknél, úgy varratokat sem kell
eltávolítani.
Mikor lehet fürdetni kedvencünket a műtétet követően?
Varratszedés után, ha már az apró sebek is teljesen begyógyultak, akkor lehet leghamarabb
fürdetni, kb. az operációt követően egy hónappal. Lábadozó kutyánkat/macskánkat ne
fürdessük meg.
Milyen esetben kell a kezelőorvost értesíteni/felkeresni?
Ha a gyógyulás során bármiféle rendellenességet tapasztalunk (seb körüli duzzanat,
gennyesedés, kipirultság, vagy ha a több rétegben varratokkal zárt seb külső varratait a kutya
kinyalja, kivakarja).
Milyen esetben kell azonnal állatorvoshoz fordulni, esetleg az ügyeletre bevinni
kedvencünket?
Váratlan vészhelyzet esetében (műtéti sebből származó, nagyfokú, folyamatosan szivárgó
vérzés esetén, vagy ha az állat szólításra/érintésre nem reagál, elájul, vagy ha a hasa súlyosan
felpuffad, vagy ha a fentieken kívül olyan elváltozást tapasztalunk, mely aggodalomra ad okot).
Mit tegyünk, ha...
... leszedi a védőgallért?
Mihamarabb helyezzük vissza, és ellenőrizzük a sebet.
... kinyalta a sebet?
Kezeljük le higított betadine-os oldattal, majd mihamarabb jelezzük az állatorvosnak,
hogy mi történt.
... gyenge, bujdosik, remeg, nem mozog annyit, mint szokott?
Tartsuk továbbra is felügyelet alatt, de hagyjuk pihenni, hogy az altatószerek
mihamarabb kiürüljenek a szervezetéből.
... műtét után kihányja a vizet?
Egy kis időre még vonjuk meg tőle a vizet és az eledelt, és próbáljuk pár órával később.

... szomjas a kedvencünk, de még nem tért magához teljesen, imbolyog, vagy remeg?
Egy tiszta, nedves kendővel töröljük meg a száját, esetleg nedvesítsük be a kezünkkel
az ínyét, de vízzel még ne kínáljuk. Műtét során infúziós oldatot kapott, így ne féljünk
attól, hogy kiszáradna.
... a védőgallér viselése esetén nem tud enni/inni?
Ha szükséges, emeljük meg ideiglenesen az etető/itató tálkáit vagy az etetés ideje alatt
vegyük le róla a védőgallért, de ezután azonnal helyezzük rá vissza.
... a lábadozás ideje alatt a műtéti terület érzékennyé válik, érintésre a megszokottól eltérően
viselkedik?
Hagyjunk időt a gyógyulásra, ne erőltessük a seb kezelését, kivéve, ha az orvos
máshogy nem rendeli (pl.: elfertőződött seb kezelése esetén).
... a műtéti seb körül kipirultságot tapasztalunk?
Kis mértékű kipirultság a sebgyógyulás normális velejárója lehet. Ha aggasztónak tűnik
a pirosodás mértéke, akkor javasolt felkeresni az állatorvost.
... úgy tűnik, hogy fájdalma van kedvencünknek?
Jelezzük az állatorvosnak, és szükség esetén vigyük kontrollra az állatorvosi rendelőbe.
Házilag TILOS emberi fájdalomcsillapító készítményeket adni, hiszen ezek többsége
súlyosan mérgező (pl.: ibuprofén, acetilszalicilsav, naproxen, diclofenac, paracetamol,
indometacin) kutyánk számára, és akár végzetes is lehet.
... az egyébként kijárós cicánkkal hazatérünk műtét után?
A műtét után 1-2 napig ne engedjük ki még a lakásból, tartsuk zárt-, biztonságos
helyen. A kissé még kába cica nem tud idejében elmenekülni egy autó vagy akár egy
kutya elől. Ha pedig gallért is kapott, addig ne engedjük ki, amíg az le nem kerül róla,
hiszen gallérban a térlátása erősen korlátozott, így a fent említett veszélyforrások
fokozottan érvényesek.

Nyitvatartási időben rendelőnk időpont egyeztetés nélkül látja el betegeink kontrollját, a
varratok eltávolítását.
Nyitvatartási időn kívül, kizárólag vészhelyzet esetében a városi állatorvosi ügyelet érhető el:
+36305659255 (Előzetes telefonos egyeztetés szükséges, folyamatosan nem tartózkodik bent
állatorvos. Az ügyeletet hétről hétre más-más rendelő látja el. Az ügyeleti ellátás
pótdíjköteles.)

