Sterilisatie konijn
Wij zullen u een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u
informeren over de voor- en nazorg van de operatie van uw konijn.

Wat kunt u doen voor de operatie?
•

Zorg dat het konijn zo goed mogelijk in conditie is. Het konijn mag niet ziek
zijn, niet te dik zijn en hij moet goed eten en drinken. Bij een goede
conditie is het operatierisico kleiner en is er een betere en snellere
genezing.

•

Zorg dat het konijn schoon is. Controleer even of er geen ontlasting aan zijn
kontje geplakt zit.

•

Het konijn hoeft niet nuchter te zijn. U mag het voer en water laten staan.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?
Voor de operatie wordt het konijn gewogen. De dierenarts controleert vervolgens
de gezondheid van uw konijn. Aan de hand van het lichaamsgewicht wordt de
hoeveelheid narcosevloeistof bepaald. Als ze goed slaapt wordt ze klaargemaakt
voor de operatie: de oogjes worden gezalfd om uitdroging van het hoornvlies te
voorkomen, het operatiegebied wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd.
Het konijn krijgt een injectie pijnstiller en wat fysiologische zoutoplossing
onderhuids. Tijdens de operatie wordt het konijn op een warmtemat gelegd.
Nadat de dierenarts de steriele handschoenen heeft aangetrokken en de
operatie-instrumenten zijn klaargelegd, gaat de operatie beginnen. Tijdens de
operatie krijgt het konijn zuurstof en eventueel insofluraan via een mondkapje.
Zowel de eierstokken als de baarmoeder worden verwijderd. De buikwand wordt
in 3 lagen gehecht.
Na de operatie krijgt uw konijn een injectie om weer wakker te worden. Wanneer
het konijn al wat wakker is, wordt ze in een hokje gelegd met warmtematje.

Wat te doen na de operatie?
•

haal het hooi/stro/zaagsel uit het hok en bedek het hok gedurende
tenminste 5 dagen met kranten, oude handdoeken of zoiets dergelijks. Zo
is er het minste gevaar dat de wond gaat ontsteken.

•

Let erop dat uw konijn niet aan de wond gaat likken. Eventueel kunt u, als u
uw konijn ophaalt direct een rompertje voor het konijn aanschaffen.

•

U krijgt pijnstillers voor het konijn mee, dit mag u 2x dgs ingeven.

•

Let goed op dat het konijn de dag na de operatie weer eet en drinkt. Indien
dit niet het geval is dan is het verstandig om even contact met ons op te
nemen.

•

Indien er geen hechtingen zichtbaar zijn, hoeft u niet meer langs te komen.

