PRIPRAVA KUNCEV NA OPERACIJO
NA DAN OPERACIJE
Ne stradajte svojega zajčka pred operacijo !!!
Če je vaš zajec navezan na drugega zajca, je pomembno, da ju ne ločujete. Če je
mogoče, bi ju bilo dobro prinesti k veterinarju skupaj, kajti v pred-operacijskem času drug
drugemu predstavljata najboljšo oporo. Ko greste k veterinarju na poseg, prinesite s seboj
neko običajno hrano (pelete in seno) ter njegovo najljubšo svežo hrano. Kunec mora čim
prej začeti jesti, da ne pride do GASTROINTESTALNEGA ZASTOJA, in da je okrevanje
čim hitrejše.
Poleg hrane prinesite še posodico za vodo in par brisač. Brisače bodo služile kot mehka
podlaga po posegu, ki jo z lahkoto zamenjate, ko se zajec pomoči. Obvezno mislite na
to, da mu je prijetno in toplo pri transportu. Kunci so zelo občutljivi na spremembe!
Pomeni: če je zima, prvo segrejte avto, če pa je poletje, ga klimatizirajte. Pri nošenju
kuncev v transporterju, vrzite kakšno odejo ali brisačo preko gajbice ali transporterja tako boste zagotovili, da jim ne piha, pa tudi sicer bo kuncu lažje, če ne vidi, kaj se
dogaja okoli njega.
Najtežje je pustiti svojega ljubljenčka v rokah tujcev. Če Vam bo tako lažje, prosite
veterinarja, naj Vam poseg opiše. Vedno raje VPRAŠAJTE kot da trepetate! Obstaja
razlika med sterilizacijo in kastracijo - samičke se sterilizirajo, samčki pa kastrirajo.
PO OPERACIJI
Sterilizacija ali kastracija za zajčka ni majhen poseg, zato bo kakšen dan-dva dokaj
ranljiv. Ko pridete ponj, se pozanimajte o poteku operacije, morebitnih stranskih učinkih
in potrebnih kontrolah. Ko pridete domov, izolirajte kunca na tiho, zatemnjeno mesto.
Takoj mu ponudite vodo in hrano. Pomembno je ponuditi mu vodo v posodici, ker bo to
predstavljalo zanj manjši napor. Voda mora biti vedno dostopna! Hrano mu dajte v
majhnih količinah, da boste lažje spremljali, ali je kaj jedel. V procesu okrevanja je
pomembno obdržati njegov redni čas hranjenja in crkljanja, njegova "rutina" mu bo
prijala, a ga vendar ne vznemirjajte preveč. Poleg teme in tišine je pomembno zajčka
tudi pogreti. Za samičke je to res prava operacija, torej se je treba zavedati izgube nekaj
krvi med operacijo. Zato je dobro vzdrževati temperaturo prostora, u katerem se nahaja,
malo višjo kot sicer. Za tak namen je primerna infrardeča svetilka. Usmerite lučko v en
kot kletke, pazite da je dovolj oddaljena in da luč ni usmerjena direktno na zajčka.
Verjetno se bo kar sam približal toplejšemu mestu. In seveda, imejte v bližini
termometer, kajti temperatura NE SME preseči 30o C!
Kunec mora nekaj pojesti v 24-ih urah po operaciji – vsaj zalogaj, da bi črevesje
ohranilo svojo funkcijo. Če kunec ni okusil absolutno ničesar, obvezno pojdite z njim
nazaj k veterinarju! Morda boleha za GASTROINTESTALNIM ZASTOJEM, ki ga je

povzročil stres. V primeru, da še naprej zavrača hrano, ga je potrebno hraniti na šprico.
Pomembno je ne zanemarjati tega problema, saj je prebava pri kuncih najbolj rizična
točka in je še tako majhna sprememba lahko usodna!
Važno je nežno pregledati i preveriti šive dan-dva po operaciji, zaradi možnosti trganja
šivov, otekline, znakov infekcije, ali neobičajne rdenja rane. V primeru kakršnihkoli
podobnih simptomov je nujno takoj odnesti kunca k veterinarju!
Če kunci živijo v paru, ju ni treba izolirati. Pomembno je, da sta tudi po operaciji skupaj,
je pa potrebno paziti, da ne prihaja do naskakovanja na operiranega kunca, da ne pride
do pokanja šivov. V tem primeru je dobro, če se nahajata v istem prostoru, toda ločena.
V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do fenomena razdvajanja, ko zdrav kunec odbija
operiranega zaradi spremenjenega vonja. Zadnje, kar si vaš kunec želi po operaciji, je
da ga njegov partner zavrže. Dober trik je nekako prenesti vonj zdravega kunca na
operiranega ali ju skupaj odpeljati na zadnji pregled k veterinarju, kajti v primeru straha
iščejo tolažbo pri partnerju.
Okrevanje običajno traja do 7 dni za moške kunce in do 10 dni za samičke.
Kontrola in odstranjevanje šivov se običajno opravi 7 dni po operaciji. Do takrat bi vaš
zajec že moral biti tisti stari. Potem ko veterinar odstrani šive, mu lahko doma to mesto
rahlo mažete s kremo za rane še naslednja dva dneva.
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