HEUP
(patella luxatie) PROTHESE

KUNSTBAND
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THNE

DPO

(bekkenkanteling)

HEUP
LUXATIE
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MPL

TPLO

ARTHROSCOPIE
(heupkopamputatie) (kijkoperatie)

FRACTUUR

ARTHRODESE

HERNIA

15e DAG

15e DAG

4e DAG

Zie link

Zie link
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DRANKBEPERKING
EERSTE 24u na epidurale
verdoving
HECHTINGEN na 8 a 10 dagen

BENCHRUST
6 weken
RX 2 weken + HECHTINGEN

Begin OPBOUW ACTIVITEIT

4e DAG

RX 6 weken
BUITEN AAN LEIBAND tot 10
weken
ZELF FYSIO

EXTRA

Zie link

Hydrotherapie

DRANKBEPERKING na EPIDURALE verdoving
- de dag van de ingreep thuis maximum 100 à 300 ml water (afhankelijk van grootte dier), verspreid over de rest van de dag
- vanaf ‘s anderendaags normale hoeveelheid drinken
- het kan tot's anderdaags's avonds duren eer de plasreflex weer op gang komt
- gaan op de plekken waar uw dier gewoonlijk urineert en reukvlaggen van andere dieren ruikt, stimuleert

OPBOUW ACTIVITEITEN voor honden
1) Ingrepen waar vermeld vanaf “dag 4”:
- de eerste 6 WEKEN buiten nooit los van de leiband
- in uw afwezigheid in bench laten, enkel onder controle thuis rond laten lopen
- de eerste 3 dagen enkel buiten voor de behoeftes (aan de leiband!) en 3 x daags ijs opleggen, 10 à 15min
- vanaf de 4e dag al kleine wandelingetjes van 15 minuten, 3x daags;
vooraf opwarmen met gelpack of kersepitkussen (opgepast: steeds testen of het niet te heet is), bij terugkeer ijs leggen
- om de paar dagen de wandelingen met 5 minuten per keer opdrijven
- vanaf 14 dagen mogen de volledige wandelingen
* voor heupprothese dient de activiteitsopbouw qua beweging volgens "dag 4" te gebeuren, maar met de restrictie:
"de eerste 6 WEKEN binnen NOOIT los van de hand én in totaal
10 WEKEN buiten NOOIT los van de leiband (ook in eigen tuin)".
2) Ingrepen waar vermeld vanaf “dag 15”:
- de eerste 6 WEKEN binnen nooit los van de hand én in totaal 10 WEKEN buiten nooit los van de leiband (ook in eigen tuin)
- in uw afwezigheid of wanneer u de hond niet kan vasthouden, in bench
- de eerste 14 dagen enkel buiten voor de behoeftes (aan de leiband!), de eerste 3 dagen 3 x daags ijs opleggen, 10 à 15min
- vanaf de 4e dag (tot zeker de 14e) 3x daags vooraf opwarmen (10min), bij terugkeer ijs leggen ,
- vanf 15e dag wandelingen starten, 3x daags 15 min, elke week de wandelingen met 5 minuten per keer opdrijven
- vanaf de 7e week (= na 2e RX controle, waar nodig) mogen de volledige wandelingen, maar tot en met 10e week AAN
de LEIBAND

INDIEN U ONGERUST BENT OVER IETS:
- kijk na op onze website www.huisdierchirurgie-verdonck.be bij de operatie die uw dier onderging en klik aan
"Is dit normaal of is dit een complicatie": hier vindt u foto's van een aantal situaties waartussen u misschien deze van uw
dier herkent.
Zo vindt u waarschijnlijk wat u kan/moet doen.
- bel ons op 03 455 46 40
DIEREN met SPALKEN:
- mail ons op info@huisdierchirurgie.be
Kijk op onze website: “SPALKEN”

