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Information inför ortopediska operationer, rehab och friskvård
På Lunds Djursjukhus tar vi hand om ditt djur på bästa sätt genom hela
sjukdomsförloppet, från utredning och diagnostik till operation och eftervård.
Vårt specialiserade ortopediteam har lång erfarenhet och behandlar ett stort
antal hundar och katter med ortopediska och neurologiska skador och
sjukdomar. Som djurägare har du troligtvis massor av frågor. Skriv gärna ner
dem inför besöket. Väl på plats får du svar på det du undrar över.

Råd inför operation

Alla patienter ska vara fastande från mat i ca 12 timmar innan operation
och hundar ska vara välrastade. Inför ortopediska ingrepp eller större
planlagda operationer ska patienten badas 1-2 dagar innan, gärna med ett
desinficerande klorhexidinschampo.
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Operation i trygg och säker miljö

Innan operationen förbereds djuret noggrant. Vi ger en premedicinering med
smärtlindring och lugnande medel för att patienten skall bli avslappnad och få en lugn
och smärtfri upplevelse.
Under operationen ligger djuret varmt och skönt på värmedyna. Narkos och
allmäntillstånd är hela tiden säkert övervakad av minst en veterinär och en
narkosutbildad djursjukskötare, som har toppmodern övervakningsutrustning till sin
hjälp.
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Eftervård
Vi vill kunna ta ansvar för patientens tillfrisknande hela vägen från diagnos till friskförklaring. Efter
ett ortopediskt ingrepp erbjuder vi alltid en noggrann uppföljning och kvalificerad rehabilitering.
Eftervården anpassas individuellt efter varje patients behov, och våra sjukgymnaster hjälper till
med råd, hemövningar och rehabilitering. En viktig del är att vägleda, instruera och stötta dig som
djurägare under hela konvalescensen. Vi vill att du ska känna dig trygg med beslutet att välja vårt
ortopediteam att ta hand om dig och ditt djur.

Friskvård och rehabilitering efter djurets behov
Friskvård och rehabilitering är viktiga delar i den veterinärmedicinska behandlingen och ger din hund
eller katt en ökad livskvalitet. Detta genom att förkorta läkningstiden efter operationen och förbättra
resultatet, samt att mjuka upp leder och muskler, vilket leder till minskat led- och muskelbesvär.
På Lunds Djursjukhus erbjuder vi behandlings- och träningsmetoder som anpassas efter djurets
behov, dess individuella egenskaper och vad som passar bäst för dig som ägare.
Vi använder oss av smärtlindrande behandling med akupunktur, TENS eller Biolight, vilka är bra
komplement till farmakologisk smärtlindring, eller alternativa behandlingsmetoder om din hund eller
katt inte tål smärtstillande mediciner.
Hos oss kan dessutom ditt djurs dagliga träning och motion kompletteras med förebyggande
behandlingar, uppmjukande behandling, samt styrke- och rörelseträning. Genom en bra
grundmuskulatur och ledstabilitet minskas skaderisken hos aktiva hundar. Detta kan uppnås
genom uppbyggande träning på vårt vattenlöpband, vibrationsträning, regelbunden massage och
stretching.
På vattenlöpbandet tränas muskulatur, senor och ligament samtidigt som lederna avlastas. Genom
att anpassa vattennivå, vattenströmmens motstånd, rullbandets lutning och hastighet efter individ
och träningens mål, tränas både styrka, kondition, balans och stabilitet. Den mycket populära
vibrationsträningen utförs på en vibrationsplatta eller Vibrosfär. På vibrationsplattan får katten eller
hunden lugnt sitta, ligga eller stå när plattan vibrerar med olika frekvenser och intervall. Träning på
Vibrosfär är en unik metod som kombinerar vibrationer med balans- och stabilitetsträning, vilket
bygger upp också djurets små muskelgrupper, samt stärker senor, leder och ligament.
Varmt välkomna!
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