Over de nazorg van uw huisdier na gebitsbehandeling
Narcose
- uw huisdier heeft een gecombineerde narcose gekregen: injectienarcose en gasnarcose.
- omdat uw hond/kat een tube in de keel heeft gekregen, kan hij/zij een paar dagen hoesten.
- om de ogen van uw hond/kat te beschermen tijdens de narcose, zijn deze gezalfd. De oogleden
kunnen daarom wat nat/vettig zijn en soms iets rood. Dit gaat vanzelf weg.
- uw huisdier kan thuis nog een beetje slaperig zijn. Leg uw huisdier op een behaaglijk warme plaats
(niet tegen de kachel of in de zon) en laat hem/haar zoveel mogelijk met rust. Zorg ervoor dat uw
huisdier zich niet kan bezeren (of kan vallen) tijdens pogingen tot opstaan. Als uw dier onrustig is,
moet hij/zij misschien plassen. Als uw huisdier de volgende dag nog steeds sloom is, is het verstandig
contact op te nemen met onze dierenkliniek.
Eten / drinken
- op de dag van de narcose mag uw hond/kat tot s ’avonds laat niets eten, indien anders aangegeven.
Daarna mag uw huisdier eten in kleine porties als hij/zij goed alert is en normaal kan lopen. U mag
hem/haar kleine beetjes water laten drinken waar u bij bent als hij/zij goed wakker is. Geef geen water
met een spuitje in de bek (kans op verslikken) en haal ’s nachts de waterbak weg (kans op verdrinken).
- om in de toekomst de vorming van tandsteen te voorkomen is kauwen erg belangrijk. Meer
informatie vindt u op onze website: gebitsverzorging kat & gebitsverzorging hond.
Speciaal voedingsadvies: onze voedingsconsulente geeft u graag advies.
Medicijnen
- vandaag heeft uw hond/kat al meerdere pijnstillende injecties gehad.
- eventuele medicatie volgens voorschrift op het medicijnendoosje.
Hechtingen en controle
- hoeven niet verwijderd te worden, ze lossen vanzelf op.
- na ongeveer 21 dagen langskomen met uw huisdier voor een gratis gebitscontrole bij een van onze
dierenartsen. Bel voor een afspraak.
Verband
- het kleine verbandje aan de voorpoot (van de braunule/het infuus) moet u bij thuiskomst verwijderen.

Bij vragen zijn onze wij op werkdagen bereikbaar op 030 – 233 2320 of 035 – 628 01 62.
Buiten onze openingstijden is de spoeddierenarts bereikbaar op 030 – 202 70 70.

