Dlaczego sterylizuje się koty?
Zabieg sterylizacji może wydłużyć życie kota nawet dwukrotnie oraz powoduje, że kot jest
spokojniejszy i bardziej przywiązany do właściciela.
1. Dwa razy dłuższe życie.
Koty sterylizowane żyją średnio dwa razy dłużej niż koty nie poddane temu zabiegowi.
Istnieje kilka przyczyn tego zjawiska:
-koty sterylizowane rzadziej wychodzą poza dom, co między innymi znacznie zmniejsza
ryzyko wypadków komunikacyjnych
-rany ponoszone w wyniku walk (pogryzienia czy zadrapania) występują znacznie
rzadziej, co zmniejsza ryzyko rozwoju wtórnych infekcji
-zabieg sterylizacji eliminuje także ryzyko infekcji macicy oraz zmniejsza ryzyko
nowotworów gruczołu mlekowego.
2. Zmiany w zachowaniu.
Niewysterylizowane kocury lub kotki w okresie rui, znaczą swój teren moczem o bardzo
intensywnej woni. Takie zachowanie stopniowo zanika po zabiegu sterylizacji, podobnie
jak nieustające pomiaukiwanie charakterystyczne dla kotek w okresie rui.

Czym jest kastracja i sterylizacja kota?
Sterylizacja jest zabiegiem przeprowadzanym u kotek, który polega na wycięciu jajników oraz
macicy metodą tzw „małego cięcia”, dokonuje się go w narkozie. Kastrację natomiast
przeprowadzamy u kocurków i polega ona na usunięciu jąder, ten zabieg również
przeprowadzany jest w narkozie. U kotek rana pooperacyjna jest wielkości ok. 1,5cm i na ranę
założone są 2-3 szwy chirurgiczne, u kocurów niewielkie rany na mosznie nie są szyte. Narkoza
wykonana do tych zabiegów jest bezpieczna ale zawsze istnieje możliwość wystąpienia
nieprzewidzianych reakcji i uczuleń na podane leki szczególnie u kotów rasowych. Proszę
pamiętać, że takie wypadki zdarzają się bardzo rzadko.
Przygotowanie do zabiegu i opieka pooperacyjna:
Kot przystępujący do zabiegu musi być zdrowy i po szczepieniach. Jeśli macie Państwo
jakiekolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia kota (biegunka, luźne stolce, wymioty, kichanie,
kaszel itp.) proszę to wcześniej zgłosić gdyż trzeba będzie przed operacją wykonać badania krwi
i ewentualnie inne. Kotka musi być po 24 godzinach głodówki, a kocur po 12 godzinach
głodówki, wodę do picia mogą dostawać normalnie.
Kota na zabieg należy dostarczyć we własnej transportówce z „domowym” kocykiem aby
zminimalizować stres na który narażone są zwierzęta w trakcie pobytu w obcym miejscu.
Koty po zabiegu zostają u nas w przychodni na noc a jak zostaną odebrane należy je pozostawić
w spokojnym, cichym miejscu, unikając ostrego światła. Należy zapewnić im dostęp do świeżej
wody. Kot powinien przebywać w domu przez minimum tydzień po zabiegu-nie wypuszczamy
go na zewnątrz.
Jeśli Państwa kot jest nerwowy, boi się obcych ludzi, gryzie i drapie- proszę zgłosić to nam
przed operacją gdyż zabieg i pobyt w przychodni może nasilić niepożądane objawy i być

przyczyną poważnych powikłań pooperacyjnych. Zalecimy stosowanie
pozwalających na zminimalizowane stresu u waszego pupila. (Zylkene/FeliWay)

preparatów

Dieta po zabiegu sterylizacji / kastracji. Na skutek zmian poziomu hormonów płciowych
potrzeby energetyczne czworonoga spadają o 20 proc. Jeżeli nie zostanie to uwzględnione w
diecie zwierzęcia, dość szybko można zaobserwować przyrost jego wagi, a z czasem tendencję
do tycia.
Zwierzęta otyłe – podobnie jak i ludzie – narażone są na problemy wynikające z nadwagi – od
chorób stawów, układu krążenia po choroby metaboliczne np. cukrzyca.
Dlatego należy uważać, aby nie przekarmiać swojego pupila oraz podawać dobrze
zbilansowane niskokaloryczne posiłki. Polecamy karmy gotowe firmy Hill’s.
Reasumując:

Przed zabiegiem:
- nie karmić po 20:00 wieczorem dnia poprzedniego
- woda - bez ograniczeń
- przygotować miejsce, w którym będzie przebywać kot po zabiegu - w cichym, ciepłym
miejscu
Co będzie potrzebne w przychodni:
- książeczka zdrowia z aktualnymi szczepieniami
- czyste posłanie/kocyk z domu, na którym po zabiegu będzie leżeć pacjent
- klatka transportówka (można wypożyczyć w przychodni)
Zabieg i pierwsze godziny po:
- zabieg wykonywany jest metodą „małego cięcia”, w narkozie
- kot wybudza się u nas i po zabiegu zostaje na noc w przychodni pod naszą opieką
- każde zwierzę dostaje po zabiegu antybiotyki i leki przeciwbólowe,
Po zabiegu:
- kota odbieramy z przychodni na drugi dzień po zabiegu
- pilnować, żeby nie lizał rany - zastosować kołnierz ochronny lub osłaniający ranę fartuszek,
(można zakupić w przychodni) w przypadku nadmiernego wylizywania rany.
- nie podawać aspiryny ani innych leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych bez konsultacji
z lekarzem weterynarii!
- nie kąpać kota minimum przez 14 dni po zabiegu,
- usunięcie szwów następuje po ok. 10 dniach (w zależności od szybkości gojenia)
-dieta dla kotów po sterylizacji firmy Hill’s, suchą karmę wprowadzamy po oddaniu
pierwszego stolca po operacji a do tego czasu podajemy pokarmy miękkie np. saszetki

PRAWDA I MITY STERYLIZACJI/ KASTRACJI :
„Sterylizacja jest niebezpieczna.”
Być może kiedyś była. Dziś dostępne są bardzo bezpieczne narkozy. Stosuje się sterylne
narzędzia i nici. W kilka dni po zabiegu kot już o nim nie pamięta.
„Sterylizacja jest szkodliwa dla zdrowia.”
Wręcz przeciwnie. Wysterylizowane samice nie zachorują na ropomacicze lub raka sutki, a
samce nie będą narażać się na rany i zakażenia walcząc z konkurentami. Sterylizacja zmniejsza
też możliwość przenoszenia kociego AIDS i białaczki.
„Sterylizacja jest droga.”
Sterylizacja to jednorazowa inwestycja na całe życie kota. W ciągu ostatnich lat cena tego
zabiegu zdecydowanie spadła.
„Pigułki i zastrzyki antykoncepcyjne są lepsze.”
Długotrwałe stosowanie preparatów hormonalnych sprzyja ropnemu zapaleniu macicy.
Zastrzyki oznaczają regularne wizyty u weterynarza przez przynajmniej 10 lat, a stosowanie
pigułek to cotygodniowa loteria.
„Moja kotka nie jest wypuszczana na dwór.”
Kotka w rui będzie za wszelką cenę próbowała wydostać się z domu. Prędzej czy później jej się
to uda. Niektóre kotki giną wyskakując z wyższych pięter wieżowców. Inne tracą orientację i już
nigdy nie wracają. A te co wracają, są w ciąży.
„Ja wypuszczam kota na podwórko, i po problemie.”
Chcesz wydać całe swoje oszczędności na alimenty? Lubisz oglądać trupy kotów przejechanych
przez samochody?
„Kot wysterylizowany jest nieszczęśliwy.”
Co za nonsens! Kot nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest wysterylizowany, a uwolniony od
reakcji seksualnych może nawiązać pełniejszy kontakt ze swym ludzkim opiekunem.
„Lubię małe kotki, jest na nie popyt, więc czemu nie?”
Kotów rodzi się tak dużo, że tylko niektóre mogą być adoptowane. Tysiące kotów umierają lub
są zabijane w schroniskach, na podwórkach i w piwnicach. Pomyśl: nawet jeśli Twoje kocięta
znajdą dobry dom, to jakieś inne wylądują przez to na ulicy.
„Jeśli będzie się koty sterylizować, to ich zabraknie.”
Kiedy? Za sto lat? Za dwieście?
„Rozumiem koty domowe, ale po co sterylizować koty podwórkowe i piwniczne?”
Większość kotów urodzonych w piwnicach i na ulicy nie przeżywa dłużej niż kilka miesięcy.
Sterylizacja połączona z dokarmianiem umożliwia przerwanie tego tragicznego cyklu narodzin i
śmierci. Stwarza warunki godnego życia tym kotom, które już mieszkają na danym terenie.

