Herudover kan du også tilbyde dyret en blanding Critical Care, som er
et pulver, der opblandes med vand og evt. lidt frugtmos. Blandingen
kan både gives i en skål eller i små portioner med en sprøjte direkte i
munden. Critical Care indeholder en masse gavnlige fibre og vitaminer,
som er super for en kanin eller marsvin med nedsat ædelyst.
Hvis dyret ikke er begyndt at spise indenfor et halvt døgn, da bør du
ringe til klinikken.

INFORMATION EFTER
BEDØVELSE OG OPERATION
Pasning og eftersyn af kaniner og gnavere efter
operation

Klorhexidin til sårrens
Klorhexidin er effektivt til sårrens. Det dræber bakterier uden at skade
huden, og det svier ikke i såret. Det binder til det yderste hudlag, så der
er en bakteriedræbende effekt i timerne efter brug. Hæld lidt på en tot
vat, gaze eller køkkenrulle og dub såret forsigtigt – især rundt langs
kanten. Snavs eller væske fra såret renses forsigtigt af.
Du kan købe klorhexidin på klinikken, i Matas eller på apoteket.
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Opvågning efter bedøvelse
Når dyret kommer hjem efter bedøvelsen, vil det ofte være påvirket af
resten af dagen, men dagen efter er dyret sig selv igen. Derfor skal det
have ro og varme, samt være under opsyn de efterfølgende dage. Det er
især vigtigt at holde øje, hvis dyret går sammen med en artsfælle.
Er det et dyr, der normalt står udendørs, bør den sove inde den første
nat i de kolde måneder. Det behøver ikke nødvendigvis være i stuen,
men et sted der er varmere end udenfor eksempelvis en garage.
Bedøvelsen gør nemlig, at dyret ikke selv kan holde sig varm.

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 rødme langs
kanten, men dette må ikke brede sig. Er den røde kant bredere end en
fingers bredde eller er området hævet op, bør du kontakte os. Ligeledes
bør et operationssår ikke skifte farve til f.eks. lilla, grå eller sort og der
bør ikke komme væske fra såret. Et normalt sundt operationssår er tørt
og ensartet at se på.

Undgå desuden at dyret gnaver eller slikker i såret da dette vil hæmme
helingen, give anledning til betændelse og måske endda få stingene til at
gå op.
Det er vigtigt at holde buret ekstra rent i 2 uger efter operationen. Der
kan evt. bruges lagner og håndklæder som underlag i stedet for spåner,
da de støver meget og kan sætte sig i operationssåret.
Fjernelse af tråde
Trådene skal normalt fjernes hos os efter 10-12 dage, ellers følges
dyrlægens anvisninger. Du er altid meget velkommen til at ringe til os
hvis du er i tvivl.

Fodring
Det er vigtigt at tilbyde dyret foder hurtigt efter hjemkomst og dermed
sikre, at den kommer i gang med at spise igen. Både kaniner og marsvin
tåler ikke at blive fastet. Der må gerne kræses lidt ekstra og gives
grøntsager og græs, hvis dyret ikke har lyst til at spise det normale mad.
Det kan være en fordel at give Fibreplex” som er en pasta, der
indeholder gode fibre, gavnlige mikroorganismer og prebiotikum
(næring til gode mikroorganismer i mavetarmkanalen). Dette hjælper
desuden mod forstoppelse, hvilket kan ske efter operation og
bedøvelse.
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