Operaties

De meest gangbare operaties kunnen bij ons uitgevoerd worden. Voor operaties waar meer expertise
voor nodig is, verwijzen wij uw huisdier naar een specialist.
Hoe gaat het in z'n werk als u bij ons een afspraak heeft gemaakt voor een operatie van uw dier?

• Uw dier dient nuchter te zijn. Dit houdt in dat hij 12 uur voor de geplande operatie niet mag eten.
Het drinken moet 1 uur van te voren weggehaald worden.

• Voordat uw dier onder narcose wordt gebracht, wordt hij eerst gewogen en uitvoerig uitwendig
nagekeken ( controle temperatuur, hart, ademhaling, kleur slijmvliezen, lymfeknopen).

• In overleg met u kan een pre-anesthetisch bloedonderzoek uitgevoerd worden. Bij dit onderzoek
worden oa de nier- en leverwaarden gecontroleerd. Zowel de nieren als de lever spelen een
belangrijke rol in de afbraak/afvoer van narcosemiddelen. Indien er sprake is van nier- en/of
leverfalen kunnen er dus grote problemen onstaan als dit van de voren niet bekend is.

• Nadat uw dier door de dierenarts is nagekeken, zal hij eerst een spierverslapper krijgen. Na ongeveer 5- 10 minuten zal de narcoseprik gegeven worden. U mag bij uw huisdier blijven totdat hij
goed slaapt.

• Uw dier wordt eerst in een aparte ruimte geschoren en gewassen.
• Daarna gaat hij naar de ok, waar hij verder voorbereid wordt.
• Na geïntubeerd (een slangetje in de luchtpijp gebracht) te zijn, wordt hij aangesloten op het

gasanesthesieapparaat en aangekoppeld aan de bewaking. De verdere diepte van de narcose
wordt geregeld dmv gasanesthesie.

• Na de operatie wordt uw dier naar een uitslaaphok gebracht waar hij rustig wakker kan worden.
• Na de operatie wordt u gebeld hoe het gegaan is en als uw dier goed wakker is geworden en alles

verder goed gaat, mag hij naar huis. Meestal is dit op dezelfde dag. In uitzonderlijke gevallen is het
nodig dat het dier een nachtje (of meerdere) bij ons blijft.

• Als u uw dier komt halen, krijgt u verdere instructies over de nazorg van uw dier.

