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POOPERAČNÍ PÉČE
1. umístění zvířete
• po operaci může přetrvávat u vašeho zvířete ospalost a neochota k pohybu po dobu 24–36 hodin.
Po tuto dobu umístěte pacienta na klidné suché místo bez průvanu, s optimální teplotou prostředí
15–25 °C. Vždy je lepší mít zvíře pod dohledem v místnosti.
• nenechávejte zvíře na vyvýšeném místě  - zamezíte tím pádu a poranění
2. kontrola sliznic
• během 12 hodin po operaci kontrolujte sliznice psa
• barva sliznic by měla být růžová až slabě červená
• po stlačení tvářové sliznice zmizí barva, její návrat by měl být do dvou až tří sekund
3. voda
• po příchodu domů (pokud je pacient zcela při vědomí) nabídněte malé množství čerstvé vody, toto
proveďte několikrát za hodinu
• nenechte vašeho psa vypít velké množství vody najednou – nebezpečí zvracení
• neomezený přístup k vodě umožněte  za 2–4 hodiny po prvním podání tekutin      
4. potrava
• potravu nabídněte za 5–10 hodin po operaci za předpokladu, že pacient nezvrací
• podávejte malé množství stravitelné potravy
• u štěňat a velmi malých plemen  psů začněte podávat potravu co nejdříve   
• k normálnímu stravovacímu režimu přejděte 24 hodin po operaci (pokud neurčí lékař jinak)
• potrava by měla být stravitelná, bohatá na aminokyseliny a energii
5. pohybová aktivita
• do vytažení stehů výrazně omezte pohyb pacienta
• procházky by měly probíhat  jen na vodítku
• zamezte výskokům a seskokům
6. ochrana operační rány
• je nutné zabránit olizování operační rány – nebezpečí zavlečení infekce a předčasné odstranění stehů
• použijte ochranné límce, ochranné bandáže nebo oblečku. Je možné také využít náhubek vypletený
z přední strany prodyšným materiálem.
7. kontrola operační rány
• mírný otok, bolestivost a zarudnutí je v prvních dvou dnech normální
• z rány nesmí vytékat žádný sekret
• po dobu hojení rány psa nekoupejte
• stehy se obvykle vytahují za 10–12 dní, neurčí-li lékař jinak
8. tlumení bolesti
• nepodávejte léky určené pro lidi typu Ibalgin, Acylpyrin, Paralen, Dyklofenac a další – nebezpečí
žaludečních vředů, selhání ledvin a  krvácivých stavů
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KDY KONTAKTOVAT VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE
• při prodlouženém probouzení ( trvající déle než 12 hodin)
• při změněné barvě sliznic – šedá, porcelánově bílá
• pokud se objevilo opakované zvracení
• pokud pacient odmítá vodu a krmivo déle jak 24 hodin, u štěňat a toy plemen 12 hodin
• pokud je operační rána oteklá, červená, krvácí nebo prosakuje a mokvá
• při výskytu větší bolestivosti, naříkání a změn chování zvířete
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