Efter bedøvelsen
Nogle katte vil være vågne og opføre sig næsten normalt samme aften,
som de har været bedøvet. Andre vil sove mere end normalt og evt.
gemme sig. Dette er en naturlig reaktion på bedøvelsen, og vil fortage
sig indenfor det første døgn. Hold øje med at katten ikke bliver for
kold, da den kan sove tungere end den ellers gør. Normal temperatur
for en kat er: 37,5 – 39,0 grader. Er katten for kold eller meget trist bør
du ringe til os, da det kan være en god ide, at vi ser katten til kontrol.
Bedøvelse kan desuden give kvalme, som oftest kommer til udtryk ved
salven og mild spisevægring. Det kan derfor være en god ide at give lidt
mindre foder end normalt den første dag. Giv det også gerne i flere
mindre portioner.
Øremærkning
Er din kat også blevet øremærket, vil
den have grøn eller sort farvestof i
ørerne. Det skal blive siddende for
at kunne trænge ordentligt ind i
huden. Farven vil tørre ind og falde
af inden for de første 7-10 dage og
er ikke giftigt for katten, hvis den
skulle slikke sig. Det kan være svært
at fjerne farven fra tæpper og
møbler, hvis den bliver våd. Farven
fjernes nemmest med en støvsuger,
kost eller evt. sulfosæbe.
Felina er stadig lidt træt efter
operationen og øremærkningen.
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Neutralisering
Neutralisering er et kirurgisk indgreb, hvor man fjerner det væv, der er
ansvarligt for produktionen af enten æg- eller sædceller samt produktion
af kønshormoner. I daglig tale kaldes det hos hundyr sterilisation og hos
handyr kaldes det kastration.
Adfærdsændringer
Både æggestokkene og testiklerne producerer kønshormoner. Hankatte
har bl.a. testosteron og hunkatte bl.a. østrogen. Disse hormoner styrer
kønsdriften og lysten til at holde et territorium. Når hormonerne er væk,
vil adfærd, der har med dette at gøre, også blive svagere. Der er meget
stor forskel på, hvordan katte reagerer. Nogle vil næsten ikke ændre sig,
mens andre vil blive mere afslappede og kælne.
Vægtforøgelse og foderoptag
Kønshormonerne regulerer også stofskiftet. Når en kat efter
neutralisering ikke længere producerer den samme mængde hormoner,
vil stofskiftet nedsættes og der er øget tendens til overvægt. Det betyder
at mange katte har brug for mindre mad end før operationen. Det kan
være en god ide at skifte kattens foder ud med noget, der er specielt
rettet mod neutraliserede katte og som indeholder færre kalorier.
Operationen på hankatte
På hankatte fjernes testiklerne, og der slås en knude på blodkarret og
sædstrengen. Det er ikke nødvendigt at sy operationssåret på hankatte,
da dette heler bedre uden syning. Der kan komme lidt væske fra såret de
første timer efter operationen, men senere skal såret være tørt og

ensartet at se på. Området kan være en smule hævet, men må ikke være
opsvulmet og rødt. Rensning af såret er normalt ikke nødvendigt.
Operationen på hunkatte
Normalt fjernes kun æggestokkene, men i nogle tilfælde fjernes hele
livmoderen. Det vil give et lidt større operationssår, men udover det, vil
hverken du eller katten kunne mærke forskel. Operationssåret, der er
lokaliseret på bugen, er syet i 3 lag men det er kun de yderste tråde er
synlige. Det kan væske lidt fra såret den første dag, og kanten kan blive
lidt rød og hævet. Det er normalt. Derimod må området ikke blusse op
og blive rødt over en fingers bredde fra såret.
Hunkatte skal normalt have krave på efter operationen, da de ikke må
slikke i såret. De kan slikke såret op og tilføre infektion fra tungen.
Trådene i huden skal fjernes efter 10-12 dage. Til dette skal der bestilles
tid.
Smertedækning
Både hun- og hankatte får
smertestillende inden
operationen, og der udleveres
ligeledes smertestillende til
efterbehandling de følgende
dage. Dog får din kat ikke
antibiotika i forbindelse med
operationen, da denne udføres
sterilt. Ved tegn på betændelse,
herunder voldsom hævelse,
rødme og lugt, skal katten tilses.

Operationssåret bliver syet i tre lag.
Kun stingene i det yderste lag er
synlige.

