
Uw kater is gecastreerd, door een klein sneetje zijn de testikels verwijderd. Er zijn geen
hechtingen aangebracht; de wond sluit vanzelf. De wond mag niet nabloeden, hoogstens een
druppeltje. In deze brief vindt u meer informatie over de nazorg die hij/zij nodig heeft na de
ingreep. Het zal nog enkele weken duren voordat de kater definitief onvruchtbaar is. 

De nazorg van uw kater na castratie

0162 432 284info@dierenkliniekbroekhuizen.nl

Mail : Telefoon: Adres:

Meidoornlaan 6 - 4902SC

Eigenaar:

Patiënt: 

Oosterhout

Uw kater kan, eenmaal thuis als gevolg van de narcose, nog wat wankel of slaperig zijn. Zorg
daarom voor een rustige ligplaats: apart van andere dieren en/of de kinderen en maak de
ruimte eventueel wat schemerig. Zorg er ook voor dat hij/zij niet te koud ligt: zorg voor een
behaaglijk warme ligplaats. Eventueel kunt u uw dier toedekken met een deken. De ligplaats
dient ook veilig te zijn: zorg dat hij/zij nergens af kan vallen. Zorg ervoor dat uw kat gemakkelijk
toegang heeft tot een eigen schone, lage kattenbak.

Weer thuis

Eten en drinken en een tragere stofwisseling
Uw kat mag weer kleine beetjes eten en drinken volgens de onderstaande instructies. De eerste
maaltijd kan het beste een licht verteerbare maaltijd zijn, het Hill's I/D stoofpotje. Dit brengt de
darmen rustig op gang en zorgt ervoor dat alle energie naar het herstel kan (i.p.v. naar het
verteringstelsel). Hij moet echter binnen een dag na de operatie weer zelf drinken en binnen
twee dagen ook weer zelf eten. 

Na de castratie wordt de stofwisseling van uw kat trager vrijwel meteen, ook kan de kater
meer eetlust krijgen. Om te voorkomen dat hij te dik wordt, kunt u hem het beste na de
operatie minder voer geven. Weeg uw kat ook regelmatig zodat u op
gewichtsveranderingen kunt reageren. Wij zullen de kat bij de nacontrole wegen. U mag
daarna natuurlijk ook altijd vrijblijvend langskomen om hem te laten wegen!

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.
-  Gewichtscontrole over 10 tot 14 dagen!

Eventuele bijzonderheden -  

-  Medical Petshirt / romper / kraag
-                       dagen binnen houden.


