Castratie kater
Wij zullen een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u
informeren over de voor- en nazorg van uw kater.
Uw kater wordt binnenkort gebracht voor castratie. De testikels worden
verwijderd met het gevolg dat hij geen poezen meer kan bevruchten. De
kater zal waarschijnlijk niet meer sproeien, minder op stap gaan, minder
vechten en het macho gedrag zal ook verminderen.
Wat kunt u zelf doen voor de operatie?
Zorg dat de kater zo goed mogelijk in conditie is. Bij een goede
conditie zijn de operatie risico’s kleiner en is er meestal een betere en
snellere genezing. Bij te dikke katers is er een vergroot risico.
Zorg dat de kater schoon is (geen modder o.i.d.) en vlo vrij is.
De kater moet NUCHTER zijn. Dit houdt in dat de kater de avond voor
de operatie vanaf 19.00 uur niets meer mag eten. Als de kater niet
nuchter is, kan hij gaan braken tijdens de narcose en zich verslikken in
het braaksel met alle gevolgen van dien. Hij mag wel drinken.
Zorg dat de kater de avond voor de operatie binnen blijft om te
voorkomen dat hij niet thuis is wanneer u hem weg wilt brengen.
Wat gebeurt er tijdens de operatie?
Voor de operatie wordt de kater onderzocht of hij helemaal gezond is. Hierna
krijgt hij een injectie met narcosemiddel toegediend. Als de kater goed onder
narcose is, wordt hij op de operatietafel gelegd. De ogen worden gezalfd ter
voorkoming van uitdroging van de oogbol. De haren rondom en op de balzak
worden verwijderd en het operatiegebied wordt gewassen en
gedesinfecteerd. De kater krijgt een injectie pijnstiller. De dierenarts maakt
een sneetje in de balzak en de testikel wordt eruit gedrukt. De zaadleider en
het bloedvat worden afgebonden, hierna wordt de testikel verwijderd. Dit
gebeurt ook aan de andere kant. De wondjes worden niet gehecht, dus u
hoeft niet meer op controle te komen. De kater gaat na de operatie naar de
opname om rustig bij te komen. Zodra u hem weer op komt halen, zal hij
aardig wakker zijn.

Wat te doen na de operatie?
• Leg de kater op een warm, rustig plekje neer. Ga niet wild met hem
spelen en laat hem niet naar buiten gaan.
• De kater mag nog niets eten, wel water drinken. (van de narcose
kunnen ze misselijk worden met het risico dat hij moet braken). De dag
na de operatie mag de kater kleine beetjes eten. Het kan zijn dat de
kater helemaal geen trek heeft en dus niet eet. U hoeft zich dan nog
geen zorgen te maken, maar als de kater 2 dagen na de operatie nog
steeds niets wil eten, dan moet u contact met ons opnemen.
• Let erop dat de balzakjes niet bloeden of zwellen. Is dit wel het geval,
bel dan voor alle zekerheid op.
• Let er op dat de kater niet te veel aan de operatie wond likt of bijt.
• Mocht het zo zijn dat u het niet vertrouwt, bel dan gerust op om op
controle te komen. Beter een keer teveel komen dan een keer te
weinig.
• De kater mag na de operatie 3 dagen NIET naar buiten.
• Denk eraan dat de kater na de castratie sneller dik wordt. Wij raden u
aan om hem wat minder voer te geven.

