Vi tager hånd om
dit kæledyr

Til dyrlægens bemærkninger

NÅR DIT DYR SKAL

BEDØVES

VI ER EN DEL AF VETFAMILY, SOM ER ET KOMPETENT NETVÆRK AF DYRLÆGER

Grindsted Dyreklinik, Trehøjevej 9, 7200 Grindsted
telefon: 75 32 00 88
E-mail: klinik@grindsteddyreklinik.dk - www.grindsteddyreklinik.dk

Grindsted Dyreklinik
Trehøjevej 9 - 7200 Grindsted
Tlf. 75 32 00 88
klinik@grindsteddyreklinik.dk

Mad og vand
Hunde og katte skal møde fastende inden bedøvelse dvs. mad
skal fjernes ved midnat eller minimum 8 timer før indlæggelse. .
De må have adgang til vand, helt frem til i tager afsted mod klinikken.
Til hvalpe og killinger under 5 måneder anbefaler vi, at man står
tidligt op og giver hvalpen/killingen et lille måltid senest kl. 6
om morgenen.
Daglig medicin
Får din hund/kat daglig medicin, så skal den have dette som
vanligt. Medicinen må gerne gives sammen med en mindre godbid eller en teskefuld vådfoder. Oplys på dagen om din hund/kat
har fået daglig medicin.
Gåture/luftning
Sørg for at din hund er luftet godt inden indlæggelse og er kommet af med begge dele, på en morgen gåtur.
Helbred
Inden bedøvelsen undersøges din hunds/kats sundhedstilstand,
herunder kredsløbet. Her anbefales en blodprøve til sammenhold
med den kliniske sundhedsstatus.
Sådan foregår bedøvelsen
Alle dyr overvåges under hele bedøvelsen. Overvågningen består
af både personlig overvågning og elektronisk overvågningsudstyr. Vi måler værdier som puls, blodtryk, temperatur og blodets
iltmætning.
Alle vores patienter sikres med tilstrækkeligt ilt, varme og væske, således, at bedøvelsen er så skånsom som muligt.
Hunde og katte reagere alle forskelligt på, at komme på klinikken. Vi tager os af det enkelte dyr, ser på evt. stressniveau og
bedøver efter hver enkelt dyrs adfærd. Lad os gerne vide, hvis
der skal tages særlige forholdsregler til dit dyr.

Laserbehandling
Laserbehandling har en dokumenteret gavnlig effekt på heling af
sår, og anbefales derfor efter alle kirurgiske operationer. Behandlingen gives, mens hunden/katten ligger til opvågning og koster
ca. 75,- kr. inkl. moms. Fortæl ved indlæggelse af din hund/kat
om du ønsker laserbehandling.
Efter bedøvelsen
Når din hund/kat er vågen og kan stå og gå er den klar til at
komme hjem og vi ringer til dig, hvis vi ikke har aftalt et fast
hjemgangstidspunkt ved indlæggelse.
Dyret bør holdes under opsyn på selve dagen for bedøvelsen,
men kan godt være alene hjemme dagen efter. Er der andre hensyn der bør tages i perioden efter bedøvelsen og operationen
gives disse ved hjemsendelsen.

Blodprøve inden bedøvelse
Alle hunde/katte anbefales, som en ekstra sikkerhed at få taget
en blodprøve inden bedøvelse.
Blodprøven giver os et billede af dyrets indre sundhedsstatus og
om der er øget risiko ved at bedøve dit dyr.
Blodprøven viser organtal såsom lever - og nyre tal, samt elektrolytter.
Hvis der er parametre, der ikke ligger indenfor normalværdierne
kontakter vi dig for at drøfte, hvorvidt bedøvelsen skal gennemføres.
Særligt ældre dyr over 7 år, bør som udgangspunkt få taget en
blodprøve inden bedøvelse.
Pris for blodprøve: 373,75 kr. inkl. moms.
Sig ved indlæggelse om du ønsker blodprøve af dit dyr.

