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Перший час після операції через дію наркозу тварини дуже чутливі 

до звуків, світла і коливань температури, тому транспортувати 

додому улюбленця необхідно в комфортній для нього переносці 

(підібраній під його розміри), мінімізуючи шум, тряску і уникаючи 

переохолодження/перегріву. 
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Вдома облаштуйте улюбленцю зручне ліжко в теплому, тихому і 

сухому місці, проте в жодному разі не розміщуйте його на 

піднесенні (ліжка, дивани, крісла тощо). Під залишковою дією 

наркозу тварина позбавлена звичної їй спритності, але не 

усвідомлює цього та може впасти і травмуватися. 
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Не варто турбувати дезорієнтованого улюбленця, забезпечте 

йому спокій, захистивши від шуму, різких рухів та зміни 

освітлення. 

Врахуйте, що утримування на руках, інтенсивне погладжування та 

нав'язування спілкування у такий період можуть сильно дратувати 

тварин. 

Якщо все ж таки не вдалося уникнути стресу і тварина злякалася, 

почала метатися і панікувати, то необхідно акуратно накрити її 

покривалом і притримати, без погладжувань, прибрати дратівливе 

світло і миготіння, не розмовляти і вимкнути музику/телевізор. 
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Доступ улюбленця до їжі та води необхідно обмежити до 

зникнення хиткої ходи та інших проявів впливу наркозу (від 2 до 

12 годин). Апетит зазвичай починає проявлятися протягом першої 

доби після оперативного втручання. 

Перші порції їжі необхідно зменшити в обсязі для зниження 

можливості виникнення блювоти. 

Не слід давати улюбленцю незвичні корми без дозволу 

лікаря. Можливо, лікар порадить у післяопераційний період 

застосовувати добавку енергетичної вітамінної пасти, тоніків чи 

вітамінів для швидшого відновлення апетиту та сил тварини. 
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Обробку післяопераційної рани слід проводити 2 рази на день. Для 

цього використовуйте марлеву або бинтову серветку (не вату і 

ватяні диски), змочену засобом для обробки швів або 40 градусним 

спиртом. Акуратно, але ретельно протирайте рану і видаляйте 

скоринки, що розмокли. Процедуру виконувати протягом 3 днів. 
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Необхідно забезпечити контроль: 

• сечовипускання (має бути протягом доби); 

• калу (має бути зі звичним інтервалом улюбленця, тобто  

1 раз на 1-3 дні). 
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У разі виникнення будь-яких відхилень у перебігу 

післяопераційного періоду улюбленця необхідно показати лікаря. 
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У післяопераційний період забороняється: 

• обробляти післяопераційну рану йодом, бетадином, 

зеленкою, фукорцином, перекисом водню, чистим спиртом 

або спиртовмісними препаратами понад 50 градусів і т.д.; 

• розміщувати тварину на піднесенні; 

• залишати без нагляду тварину зі знятим коміром; 

• транспортувати у непередбачених для цього сумках, 

рюкзаках, коробках, кошиках та ін. 

Також не рекомендуємо займатися самолікуванням, лікуванням 

online і давати не призначені лікарем препарати. Це може 

призвести до тяжких наслідків. 

Якщо Вам не вдається самостійно виконати необхідні маніпуляції – 

Ви завжди можете звернутися до фахівців комплексу 

ветеринарних послуг «Єнот». 

  

Ви також можете поставити додаткові запитання,  

зателефонувавши за тел. 095 193 77 66  
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