
Sterilaation jälkeen  

Nyt on sitten steriloitu. Enää ei naapurin sällit tule hulluksi 2 kertaa vuodessa, piha ei täyty uroskoirista ja 
niitä tyhmiä pöksyjäkään ei tarvitse käyttää. Valeraskaudet on poisjäänyttä elämää ja mikä parasta, enää ei 
tarvitse huolestua että nytkö se kohtutulehdus sitten tuli. 

Leikkaus ja nukutus menivät hienosti, munasarjat on nyt eri paikassa kuin koira, kohtu jäi paikoilleen koska 
siinä ei ollut mitään kummallista. Leikkaus tehtiin yleisanestesiassa, puudutettakin käytettiin ja lopuksi 
koiruus sai kipulääkettä. Kipulääkettä saa ja pitää antaa ohjeen mukaisesti kotosalla, tarpeellista kipua ei 
ole olemassa, ikinä. 

Tänään potilasta väsyttää, huolehdittehan että nukkupaikka on lämmin ja vedoton, muutoin tulee vilu. 
Vettä saa tarjota heti kun potilas pystyy kävelemään evästä voi tarjota, kun se on kunnolla hereillä. 
Leikkauksen jälkeen on kova nälkä, kroppa tarvitsee energiaa parantuakseen. Herkkuruokaa ja kaikkea 
hyvää saa tarjota 2-3 vrk ajan leikkauksen jälkeen, klinikalta saat esim. Hill’s A/D-evästä, se menisi leivän 
päällä levitteenä, se on nimittäin hyvää. 

Haavojen päällä on haavaside, siteeseen saattaa tihkua hieman verta/kudosnestettä ensimmäisen päivän 
aikana. Haavaside poistetaan 2 päivän kuluttua. Haavaa on syytä seurailla päivittäin, haava ei saa turvota, 
punoittaa tai erittää nestettä/verta. Jos leikkaushaava vaikuttaa kummalliselta, soitathan meille heti 
elikkästen samantien, samoin jos koiruus oksentelee tai on muutoin kummallinen. Haavan ompelussa on 
käytetty sulavia tikkejä, eli niitäpä ei tarvitse sitten nyppiä erikseen pois. 

Kauluria/suojapukua pitää käyttää 10 päivää, sen haavan nuoleminen on nimittäin huono juttu. 
Kävelyllä saa käydä normaalisti jo huomenna, tehkää kuitenkin remmilenkkejä, eikä sitten mitään 
maratooneja. 10 päivän kuluttua voitte siirtyä normaaliin vauhtiin. 

Koska munasarjat jäivät klinikalle ja estrogeenin tuotanto on romahtanut, alkaa eväs maittamaan ja rasva 
tarttuu, koiruudet tuppaavat lihomaan herkästi sterilaation jälkeen. Lemmikin ylipaino on huono juttu, 
nivelet on kipeinä ja liikkuminen on tylsää, kaveritkin vinoilee. Punnitkaa koira nyt ja koittakaa pitää paino 
samana, yleensä tämä tarkoittaa sitä, että ruokamäärästä voi poistaa 30 %. Voitte myös siirtyä käyttämään 
laihdutuseväitä, kysykää niistä enemmän Hennalta, Nooralta tai Arjalta, minä en niistä tiedä, näkeehän sen 
jo ulkomuodostakin... 

Hyvää jatkoa, ja jos vaan tulee mieleen jotain kysyttävää, niin soita puh. 029 1700 165 
 
Ohjeistuksen laati: eläinlääkäri Teppo Heinola 
 


