ABANS DE LA CIRURGIA...
1. Reservar dia
2. Horari: Les cirurgies són al matí.
• Portar l’animal a les 9:00h
• La recollida serà entre 15-17h (us ho especificarem quan vingueu)
3. Dejú des de la nit abans (pot sopar, però quan vosaltres aneu a dormir,
retireu-li el menjar.)
UN COP INGRESSEU L’ANIMAL...
A continuació us expliquem els procediments habituals que seguim en una cirurgia:
• ANALÍTICA SANG
Com a protocol, fem sempre una analítica de sang abans de la cirurgia per
assegurar-nos que l’animal està realment sa i no pateix cap malaltia oculta.
Així reduïm encara més la probabilitat de problemes a l’anestèsia, ja que si
detectem alguna anomalia podem canviar els fàrmacs per garantir el millor
per l’animal.
L’analítica inclou hemograma + bioquímica (6 paràmetres), i la solem realitzar
uns dies previs a la cirurgia.
• PRE-ANESTÈSIA I ANESTÈSIA:
Utilitzem una pre-anestèsia injectable en dosis molt baixes, que deixen
l’animal sedat per poder posar-li la via, el suero i acabar-lo d’adormir del tot.
Llavors procedim a mantenir l’anestèsia amb gasos, amb l’animal intubat.
Durant tota la cirurgia l’animal està monitoritzat (tenim les seves constants
vitals controlades per una màquina) i així ens assegurem en tot moment que
el risc és mínim.
• EL DESPERTAR:
Solen despertar d’una manera agradable i sempre sense dolor. Quan vingueu
a buscar l’animal, aquest estarà totalment conscient i serà capaç de sortir
caminant.
• ELS PUNTS:
La ferida serà suturada gairebé sempre amb punts interns, que no es veuen.
Els punts exteriors que fem solen ser de seguretat. D’aquesta manera és molt
difícil que pugui obrir-se.
• A CASA:
Abans de marxar us donarem un full explicant com ha anat, les cures que han
de rebre i també la medicació que haureu de donar a casa. També us
donarem una campana perquè no es toquin la ferida, que en cas de no
utilitzar pot ser retornada.
• CONTROL I ALTA:
Al cap de 7 dies, farem una revisió al vostre animal per controlar que tot hagi
evolucionat favorablement i per tant ja pugui ser donat d’alta.
Esperem que aquesta informació us sigui d’interès. Per qualsevol aclariment,
no dubteu en preguntar!!

