
Uw huisdier heeft een behandeling, met narcose ondergaan. In deze brief vindt u meer
informatie over de nazorg die hij/zij nodig heeft na de narcose.

De nazorg van uw huisdier na
een narcose

0162 432 284info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Mail : Telefoon: Adres:

Meidoornlaan 6 - 4902SC

Eigenaar:

Patiënt: 

Oosterhout

Uw dier kan, eenmaal thuis als gevolg van de narcose, nog wat wankel of slaperig zijn. Zorg
daarom voor een rustige en behaaglijk warme ligplaats: apart van andere dieren en/of de
kinderen en maak de ruimte eventueel wat schemerig. Eventueel kunt u hem toedekken met een
deken. De ligplaats dient ook veilig te zijn: zorg dat hij nergens af kan vallen. Eventueel kunt u
tijdelijk een bench als ligplaats voor hem inrichten. Laat uw hond wel regelmatig kort uit. Hou
hem/haar aangelijnd. Zorg ervoor dat uw kat gemakkelijk toegang heeft tot een eigen schone,
lage kattenbak.

Ook al uit uw dier het misschien niet zo duidelijk; elke operatie of behandeling kan pijn met zich
meebrengen. Daarom is het belangrijk om de meegegeven pijnstilling sowieso minimaal 3
dagen toe te dienen. 

Weer thuis

Eten en drinken
Uw dier mag weer kleine beetjes eten en drinken volgens de onderstaande instructies. Bij
eventuele extracties kunt u ervoor kiezen om wat zacht voer aan te bieden ipv brokken. 
Het dier moet echter binnen een dag na de operatie weer zelf drinken en binnen twee dagen
ook weer zelf eten.

Verdere informatie en instructies

Merkt u na de operatie bijzonderheden aan uw dier of twijfelt u of het wel goed gaat?
Neem dan altijd contact op met de dierenarts!

Eten, mag uw dier vanaf 

Drinken, mag uw dier vanaf 

-                       uur / bij thuiskomst.

-                       uur / bij thuiskomst.

Nazorg

-  Wel / geen medicijnen geven.

Eventuele bijzonderheden -  

Eventuele controle o  Tel. contact openemen over               dagen.

o  Niet van toepassing.

-               dagen aan de lijn uitlaten.

-               dagen binnenhouden.


