POOPERAČNÍ PÉČE:
Náhrada předního zkříženého vazu
& Řešení mediální luxace pately
1. Váš pes musí být držen v omezeném prostoru jako např. kotec, garáž nebo
malý pokoj ve Vašem bytě během prvních 3-4 týdnů po chirurgickém zákroku
na koleni. Důvodem takového omezení je snaha zabránit Vašemu psovi
v poškození náhrady vazu , rekonstrukce pouzdra či implantátů, při běhání a
skákání. Pozor zejména na pohyb na linoleu nebo dlaždicích např.po
zazvonění domovního zvonku. Po uplynutí doby 3-4 týdnů bude potřeba
omezit Vašeho miláčka na krátké procházky na vodítku (do 500 m) nebo
plavání po dobu dalších 2 měsíců. Tato doba umožní dostatečné zhojení
chirurgické rány a udržení pevnosti nově vytvořených vazů. Pohyb bez
vodítka nesmí být psovi umožněn během prvních10-12 týdnů po operaci.
2. Bandáž na končetině Vašeho psa musí být udržována v čistotě a suchu.
Jestliže hrozí riziko namočení nebo zvlhnutí bandáže, překryjte prosím
preventivně bandáž plastovým obalem (sáček z pevného igelitu, rukavice na
mytí nádobí apod.), který můžete bránit před prodřením například starou
ponožkou. Neponechávejte plastový obal na bandáži příliš dlouho,
protože hrozí akumulace vlhkosti pod plastem a infekce kůže pod
bandáží! Jestliže Vašemu psovi vyčnívají prsty ze spodní části bandáže,
kontrolujte je prosím denně a zaznamenejte případný otok. Jestliže jsou
studené nebo oteklé, bandáž může bránit dostatečné cirkulaci krve a musí
být neprodleně vyměněna. Jestliže podobné příznaky zaznamenáte, ihned
nás kontaktujte. Jestliže prsty pod bandáží nevyčnívají, štípněte do nich přes
bandáž, až Váš miláček zareaguje. Bandáž se přikládá pouze v některých
případech a to většinou na dobu maximálně 2 týdnů. Vlivem normální aktivity
psa se horní část trochu uvolní a místo chirurgického řezu může částečně
vyčnívat. To nebývá většinou problém, pokud si Váš pes nezačně ránu
olizovat nebo kousat. Je třeba mu v tom každopádně zabránit. Jestliže rána
vypadá nečistě, je možno ji jemně ošetřit teplou vodou a desinfekčním
roztokem. Ve většině případů to nebývá nutné, pokud má pes bandáž.
V případě hojení bez bandáže se rána potírá 2x denně desinfekčním
roztokem, (po něm lze apliovat i odvar z byliny řepíku lékařkského, vždy po
instrukci veterináře.
3. Jestliže zjistíte, že Váš pes má obtíže se vstáváním nebo chůzí s bandáží,
můžete použít ručník nebo deku pod břicho jako závěs pro podporu pohybu
zadní části těla. Lehce Vašeho psa zdvihněte a podporujte pánevní končetiny
při chůzi. Tuto pomůcku Vám velmi rádi předvedeme při kontrole. V těchto
případech je někdy vhodné do ručníku vystřihnout 2 otvory pro prostrčení
pánevních končetin a zhotovit takto jakési kalhotky.
4. Váš miláček může vyžadovat mnoho pozornosti a trpělivosti během této
rekonvalescenční doby. Vaší největší snahou bude omezit pohyb a aktivitu
Vašeho psa během 3-měsíční pooperační periody. Jestliže máte jakékoliv
dotazy, potřebujete pomoc nebo radu, neostýchejte se a kontaktujte nás.
Během ordinačních hodin jsme většinou dostupní na pevné lince nebo
mobilním telefonu, mimo ordinační hodiny a o víkendech na mobilním
telefonu. Děkujeme Vám, že nám umožňujete poskytnout Vašemu psovi péči,
kterou si zaslouží.
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