Dit kæledyr
skal bedøves.

Vigtig information inden bedøvelse
Da dit kæledyr skal bedøves og evt. opereres, er der nogen vigtige informationer vi gerne vil give dig inden indlæggelsen. Den rigtige forberedelse af
patienten inden indlæggelse giver os mulighed for at behandle og varetage dit
kæledyr bedst muligt under bedøvelsen.
Faste
For alle andre dyr end gnavere, er det vigtigt, at dit kæledyr er fastet inden bedøvelse, da det ellers kan få opkastninger af bedøvelsesmidlerne, som kan give
risiko for fejlsynkninger. Dyret skal helst være fastet i ca. 12 timer, hvilket vil sige
ingen mad efter kl. 20.00 aftenen i forvejen. Dyret skal fortsat have adgang til
vand.
Motion
Det er en god ide at lufte dit kæledyr grundigt om morgenen inden indlæggelsen.
Hunde er mere afslappede, hvis de har fået en god gåtur, og dermed i mindre risiko
for stresspåvirkning. Desuden vil vi også meget gerne have, at de har ”tisset af”
inden indlæggelse af hygiejniske årsager.
Præ-anæstetisk blodprøve
Vi anbefaler alle vores patienter der skal bedøves, at få udtaget en blodprøve inden bedøvelsen til undersøgelse for skjulte tilstande, der kan øge risikoen for patienten under bedøvelsen (ex. nedsat nyre- eller leverfunktion og blodmangel). På den måde kan vi sikre dit kæledyr bedst muligt.
Blodprøven udtages gratis og du betaler kun for selve laboratorieprøven.
Blodprøven udtages samme morgen, og hvis der er nogen problemer kontakter
vi dig telefonisk.
Tillægsydelser
Hvis dit kæledyr er i bedøvelse af anden årsag, tilbyder vi at tandrense din hund/
kat til reduceret pris. Vi vil selvfølgelig altid vurdere først om behandlingen er
nødvendig. Vi klipper negle gratis, og dette er altid en standardydelse ved alle
bedøvede patienter.
Hvis vi vurderer, at dit kæledyr kan have gavn af yderligere behandling end den
aftalte, vil vi kontakte dig inden behandlingen foretages. Vi har derfor brug for
et kontakttelefonnummer, hvor vi kan kontakte dig i løbet af dagen.

Aflevering til indlæggelse
Vi vil gerne have alle operationspatienter indlagt mellem kl. 8.00 – 9.00, for at
vi kan forberede operationsdagen bedst muligt for både patienter og dyrlæger.
Hvis du meget gerne vil sidde med dit kæledyr, mens det bliver bedøvet og indtil
det sover, skal dette meddeles ved tidsbestilling, da det kun kan ske efter aftale,
og i disse tilfælde bookes der tid til kl. 9.00.
Du modtages i skranken af en Veterinærsygeplejerske eller klinikassistent, som vil
udlevere et indlæggelsesskema til dig. På indlæggelsesskemaet står der næsten
de samme informationer som i denne folder, men yderligere vil vi bede dig tage
stilling til om du ønsker præ-anæstetisk blodprøve og tandrens. Samt bede dig
om et kontakttelefonnummer, hvor vi kan komme i kontakt med dig i løbet af
indlæggelsen, hvis dette skulle blive nødvendigt.
Derefter indlægges dit kæledyr i vores indlæggelsesafdeling, og operationen/
behandlingen vil blive foretaget i løbet af formiddagen, som det passer med
de øvrige operationer/behandlinger. Hvis dit dyr er en gnaver, vil vi hvis muligt,
gerne have den indlagt i sit eget bur, som derfor gerne må medbringes.
Hvornår kan dit kæledyr komme hjem?
Når dit kæledyr er vågent efter bedøvelsen og klar til hjemsendelse ringer vi til
dig. Du skal forvente at dit kæledyr kan hjemsendes mellem 15.00 – 16.00, men
hvis situationen tillader det evt før dette hvis det er dit ønske.
Afregning
Vi forventer at afregne i forbindelse med hjemsendelsen, hvis ikke andet på forhånd er aftalt.
Vi bestræber os på at alle operationspatienter, som udgangspunkt, har fået et
skriftligt pris overslag udleveret inden operation, hvis du ikke allerede har fået et
sådant, er du altid velkommen til at få et med hjem inden indlæggelsen.
Spørgsmål?
Hvis der spørgsmål der ikke er blevet besvaret i denne folder skal du endeligt
spørge. Det er vigtigt for os, at du som ejer er tryg ved forløbet.
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