Sterilisatie van de poes
Leeftijd
De beste tijd om een poes te steriliseren is vóór, of net na de eerste krolsheid op
de leeftijd van ongeveer 6 maanden.
De operatie
U kunt uw poes ’s ochtends brengen en ’s middags weer ophalen. Wij nemen uw
poes op, waarna de dierenarts het hart en de longen beluistert. Vervolgens
brengen wij haar onder narcose door een slaapmiddel in de spier te spuiten. Als
uw poes buiten bewustzijn is, brengen wij een buisje in de luchtpijp zodat we haar
zuurstof kunnen toedienen en haar ademhaling kunnen bekijken.
Al deze maatregelen nemen wij om het narcose risico zo klein mogelijk te maken.
Na de operatie wordt ze onder toezicht van een van de assistentes weer wakker in
een hokje met warmtematje zodat ze niet afkoelt na de operatie.
Bij de operatie wordt de buik in de middellijn geopend. De eierstokken worden
altijd verwijderd; de baarmoeder alleen als deze er afwijkend uit ziet. Uw poes
krijgt voor de operatie een pijnstiller en antibioticum toegediend zodat deze tijdens
de operatie optimaal werken. De wond wordt gesloten door onderhuidse
hechtingen, soms zijn er 1 of 2 hechtingen zichtbaar. Het voordeel van deze
manier van hechten is dat de poes geen kap om hoeft, maar een rompertje aan
kan als ze aan de wond likt.
Voordelen sterilisatie
Geen krolsheden meer.
Geen ongewenste dracht.
Verminderde kans op melkkliertumoren op oudere leeftijd.
Nadelen sterilisatie
Aan elke operatieve ingreep is een risico verbonden. Met de huidige middelen
voor de narcose en de goede bewaking tijdens de narcose is dit tot een
minimum beperkt.
Na de sterilisatie verloopt de stofwisseling langzamer. Daarom adviseren wij
uw kat na de sterilisatie driekwart van haar normale portie eten te geven.
Eventueel kunt u overgaan op voeding, speciaal bestemd voor de
gesteriliseerde poes.
Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze dierenartsen of assistentes.
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