
Operation af bidsår og bylder 

Mange typer bidsår og sår efter bylder kræver, at der lægges dræn i. 

Drænet består typisk af blød plastisk, der ligger under huden og 

kommer ud gennem to eller flere huller. Drænets formål er at trække 

væske og pus ud af såret således, at det ikke hæver, og at betændelsen 

ikke ophobes i vævet. Det er derfor vigtigt at åbningerne, hvor drænet 

kommer ud, holdes rene og åbne. Det gøres lettest med lidt klorhexidin 

på en tot vat. Dræn skal normalt sidde i 3-5 dage. 

 

Forbindinger, gips og lignende 

Det er meget vigtigt at bandager holdes tørre. Der er typisk meget vat 

og lignende inde i bandager, der kan suge store mængder væske. Det vil 

sige at dyret ikke må gå i vandpytter eller slikke på forbindingen. 

Hundens forbindinger kan pakkes ind i en pose under gåture. Posen 

skal tages af når du kommer hjem. En normal forbinding må ikke lugte 

dårligt eller føles fugtig. 

Dyret må normalt ikke hoppe eller lege voldsomt. Det vil sige at hunde 

f.eks. kun skal luftes i kort snor og skal løftes op og ned af trapper. 

Katte skal holdes inde – også selvom det nogle gange kan være 

frustrerende for både katten og ejer. 
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Opvågning efter bedøvelse 

Der findes mange forskellige slags bedøvelsesmidler. Nogle har kortere 

opvågningstid end andre. Desuden vil dyrets helbredstilstand, samt 

operationens længde og omfang også have indflydelse på, hvor længe 

opvågningen varer. 

Til de fleste større operationer vil dyret være blevet intuberet. Det 

betyder at dyret har fået lagt en gummislange ned i luftrøret, hvor der 

kan tilføres ilt og bedøvelse. Dette kan irritere luftrøret og kan derfor 

give hoste. 

Resten af opvågningen hjemme bør foregå i rolige og varme 

omgivelser. Dyret skal altså helst holdes fra andre dyr og børn. Katte 

skal normalt holdes inde i mindst en dag efter bedøvelsen. 

 

Operationssår 

Et operationssår kan være ømt, så undgå at røre ved det, når det ikke er 

nødvendigt. Der vil normalt komme en smule hævelse og rødmen langs 

kanten, men dette må ikke brede sig. Er den røde kant bredere end en 

fingers bredde eller er området svulmet, bør du kontakte os. Ligeledes 

bør et operationssår ikke skifte farve til f.eks. lilla, grå eller sort og der 

bør ikke komme pus (det gælder dog ikke, hvis der er lagt dræn i – se 

senere). Et normalt operationssår er tørt og ensartet at se på.  

Undgå desuden at dyret gnaver eller slikker i såret, da det vil sænke 

helingen og måske endda få stingene til at gå op. 

 

Fjernelse af sting 

Sting skal normalt fjernes efter 10-12 dage og dette skal du bestille en 

tid til på klinikken. 

 

Fodring 

Nogle typer af bedøvelse giver kvalme og det kan derfor være en god 

idé at fodre mindre portioner end normalt de første 24 timer. 

I nogle tilfælde er det nødvendigt at bruge specialkost, men de fleste 

skal blot have deres normale foder. Du vil få at vide på klinikken, hvis 

der er behov for speciel diæt. 

 

Motion efter bedøvelse 

Det er bedst at holde dyret i ro i minimum 24 timer. Det vil sige at 

katte ikke må komme ud og at hunde skal luftes på korte ture og i kort 

snor. Det gælder også selvom dyret selv mener noget andet. Motionen 

afhænger af hvilket indgreb, der er foretaget. Spørg dyrlægen eller 

veterinærsygeplejersken om, hvor meget motion dit dyr må få. 

 

Klorhexidin til sårrens 

Klorhexidin er effektivt til sårrens. Det dræber bakterier uden at skade 

huden og det svier ikke i selv større sår. Det binder til det yderste 

hudlag, så der er en bakteriedræbende effekt i timerne efter, du har 

brugt det. Hæld lidt på vat eller køkkenrulle og dup såret forsigtigt – 

især rundt langs kanten. Hvis der har samlet sig snavs i såret, skal det 

også forsigtigt renses af. 

Du kan købe klorhexidin på klinikken eller på apoteket. 
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