VETERINARSKA PRAKSA TENETIŠE, d. o. o.

1

Tenetiše 80, 4204 Golnik
Telefon: (04) 2565-100, 2565-101; Telefaks: (04) 2565-103; E-pošta: ambulanta@vpt.si
Spletni naslov: www.vpt.si

STERILIZACIJA IN KASTRACIJA PSOV IN MAČK
Sterilizacija (kirurška odstranitev jajčnikov ali kompletnih rodil) oz. kastracija (kirurška odstanitev mod)
sta zanesljivi in za žival neškodljivi metodi trajne kontracepcije. Operaciji potekata v splošni anesteziji
v enodnevni obravnavi, sta varni, rutinski in relativno neboleči. Če lastnik svoje živali ne namerava
načrtno pariti, se je za kirurški poseg zelo priporočljivo odločiti že pred prvo gonitvijo - pri starosti
pet do šest mesecev - saj s tem najučinkoviteje preprečimo tudi marsikatere zdravstvene težave
(navidezno brejost, gnojno vnetje maternice, tumorje na rodilih in mlečnih žlezah, nekatere vrste
diabetesa, težave s prostato pri samcih ipd.). Kastrirani samci postanejo po operaciji mirnejši, bolj
navezani na lastnika, se manj potepajo in so manj agresivni. Nenazadnje lahko s temi posegi
preprečimo tudi marsikatero poškodbo zaradi medsebojnih spopadov in prometnih nesreč saj so te v
času gonjenja še posebej pogoste.
Pri samicah pred prvo gonitvijo odstranimo skozi majhno rano na trebuhu praviloma samo
jajčnike, kasneje pa običajno kompletna rodila. Operirana žival si opomore in je normalno živahna že
v enem dnevu po operaciji. Pri prostoživečih mačkah se sterilizacija oz. kastracija lahko opravita že od
starosti 10 tednov naprej.

Če ne naročimo drugače, mora biti na dan predvidenega posega žival tešča, vodo pa mora imeti
ves čas na voljo. Po sprejemu jo bomo najprej stehtali, pregledali kartoteko in opravili splošni pregled,
po potrebi pa tudi dodatne laboratorijske preiskave. Seznanili vas bomo s prednostmi in tveganji
kirurškega posega ter okvirnimi stroški. Po podpisu soglasja za poseg bo žival dobila najprej ustrezno
pomirjevalo nato pa jo boste predali osebju ambulante. Do - in po operaciji jo bomo namestili v udobno
počivališče (bolniško kletko), povedali kdaj predvidoma bo odpuščena (v večini primerov bo to v
popoldanskem času istega dne), ob odpustu pa vam bomo izdali tudi pisna navodila kako z njo do
kontrolnega pregleda ravnati doma. Žival odpustimo običajno v zbujenem a še vedno rahlo omotičnem
stanju. Na kontrolni pregled in odstranitev zunanjih šivov vas naročimo praviloma po 8 - 10 dneh. Pri
mačkah šivov v večini primerov ni potrebno odstranjevati saj so tkiva zašita z resorbtivnim šivalnim
materialom. Sterilizacija samic je kontraindicirana v času gonjenja in v času dojenja.
Za operativni poseg se je potrebno predhodno naročiti v dopoldanskem času, na telefonski številki
(04) 2565-102, kjer lahko dobite tudi vse vrste dodatnih informacij.
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