
   
 
 
Hoito-ohje koiran leikkauksen jälkeen 
 
 
1. Haavan nuolemisen esto on erittäin tärkeää. Koira ei saa nuolla haavaa niin kauan kuin haavassa on 
tikit, nuoleminen estetään kaulurilla. Vaikka poistettavia tikkejä ei olisi, tulee haava suojata nuolemiselta 
10 päivää. Jos koira (tai muut kotieläimet) pääsevät nuolemaan haavaa, se voi tulehtua ja toipuminen 
pitkittyä. Kaulurin voi ottaa pois ulkoilun ajaksi, kunhan koira on kiinni taluttimessa. 
 
2. Haavan päälle on laitettu teipeillä side, jonka voitte itse poistaa 2-4 päivän kuluttua. Jos side kastuu tai 
likaantuu, on se poistettava heti. Teippi irtoaa helpommin, kun sen kastelee vedellä märäksi ennen sen 
poistamista. 
 
3. Haava ei saa kastua eikä likaantua. Jos haava likaantuu, se suihkutetaan lämpimällä vedellä, 
kuivataan kevyesti ja puhdistetaan Betadine-paikallisantiseptilla (apteekista ilman reseptiä). 
 
4. Koira tulee majoittaa sisätiloihin 10 päivää leikkauksen jälkeen. Tänä aikana koiraa saa ulkoiluttaa vain 
valvotusti hihnassa. 
 
5. Antibioottilääkitys:__________________________________________________________ 
     Kipulääkitys: ______________________________________________________________ 
Lääkitykset aloitetaan leikkausta seuraavana päivänä. Lääkkeitä ei tule antaa tyhjään mahaan. 
 
6. Tikit poistetaan 10-14 päivän kuluttua / Poistettavia tikkejä ei ole. 

Tikkien poistoaika   _____________  ____/____.2010        Kello____.____ 
 
7. Koiran heräämistä tulee seurata tapaturmien välttämiseksi. Koiralle laitetaan peti lattialle, ettei se 
pääse herätessään putoamaan. Ruumiinlämmön ylläpitäminen on tärkeää nukutuksen jälkeen, 
tarvittaessa sen päälle laitetaan peitto. Kaula ja pää tulee suoristaa hengityksen helpottamiseksi. 
Herätessään koira saattaa virtsata alleen. Siksi koira on hereillä, on se hyvä käyttää pikaisesti ulkona 
tarpeillaan. 
 
8. Kun koira on täysin hereillä, sille voi tarjota vettä. Ruokaa ei anneta leikkauspäivänä. 
 
9. Tarkkailkaa, että koira saa ulostettua leikkausta seuraavina päivinä. Mikäli ummetusta ilmenee, voi sen 
laukaisemiseksi antaa parafiiniöljyä suun kautta 5 ml kolmesti päivässä enintään kolmen päivän ajan. 
 
10. Ottakaa yhteyttä klinikalle jos ilmenee pahoinvointia, voimakasta vuotoa haavasta, tulehduksen 
merkkejä (punoitus, turvotus, kuumotus, kipu) tai jos käytöksessä tai olemuksessa havaitaan 
epänormaalia (ei syö/juo, apea, ei ulosta/virtsaa). 
 
11. Huom!  Sterilaatio-/kastraatioleikkauksen  jälkeen koiran aineenvaihdunta muuttuu, joten se on 
herkempi lihomaan. Tarkkaile koiran painoa ja muuta ruoka-annoksia tarvittaessa. Liikakilot tuovat 
mukanaan terveydellisiä ongelmia. 
 
MUUTA HUOMIOITAVAA _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
  
 
Tarvittaessa annamme neuvoja mielellämme. Pikaista paranemista! 


