
Ohjeita hammashoitoon tuleville potilaille 
 

Yleisiä ohjeita 
- Hammashoitopäivänä potilas tuodaan eläinsairaalaan varattuna aikana, jolloin tapaatte hoitavan 

eläinlääkärin. Potilas jää sisälle sairaalaan ja kotiutus tapahtuu erikseen sovittuna aikana.  

Mikäli lemmikkiä ei haluta jättää sisälle, on tästä neuvoteltava etukäteen aikaa varatessa 

hammasosaston henkilökunnan kanssa. 

- Koirat tulee käyttää tarpeillaan ennen klinikalle tuloa. 

- Otamme potilaista tarvittaessa anestesian kannalta merkittävät verinäytteet, ellei niitä ole 

tutkittu   etukäteen. 

-  Lemmikit kotiutetaan, kun ne ovat riittävän hereillä ja kävelevät itse. 

- Käymme jatkohoito-ohjeet kanssanne suullisesti läpi ja saatte ne kirjallisesti mukaanne 

lemmikkiä hakiessanne. 

- Pääsääntöisesti samalla kerralla hammashoidon kanssa ei tehdä leikkaustoimenpiteitä.  

Paasto 
- Potilaan tulee olla syömättä 6–8 tuntia ennen sairaalaan tuloa, vettä saa olla vapaasti tarjolla. 

- Edellisenä iltana ennen toimenpidettä kannattaa ruokkia lemmikki mahdollisimman myöhään, 

jotta paasto ei venyisi turhan pitkäksi. 

- Pennuilla, hyvin pienillä koirilla sekä kissoilla paaston pituus on 4 tuntia.  

Pennuille (alle 6 kk) tulee antaa pieni annos (1/3 normaaliannoksesta) pehmitettyä, kosteaa ruokaa klo 6 

aamulla. 

Lääkitykset 
- Jos lemmikillä on päivittäistä lääkitystä vaativa perussairaus tai aloitettuja lääkityksiä ennen 

toimenpidettä, varmistakaa henkilökunnalta, että teillä on ohjeistus lääkkeiden antamiseen 

ennen anestesiaa. 

- Lemmikin tuojalla tulee olla tiedossa lemmikillä käytössä olevat lääkitykset (lääkkeen nimi, 

annostelu, milloin viimeksi annettu). 

- Kotiin lähtevät lääkkeet saatte tavallisimmin mukaan sairaalasta. Voitte tarkistaa, onko kotona 

lemmikille sopivaa kipulääkettä, joka on edelleen käyttökelpoista. Kertokaa tuodessa 

eläinlääkärille lääkkeen nimi ja vahvuus.  



 

Ennakkovalmistelut kotona toipilasaikaa ajatellen 
- Lemmikille on hyvä järjestää rauhallinen, lämmin paikka toipumiseen toimenpiteen jälkeen.  

- Lemmikki voi olla ensimmäisen vuorokauden ajan väsynyt tai levoton ja äännellä enemmän. 

Tämä on vaaratonta ja liittyy tavallisimmin potilaalle annettuihin lääkityksiin. 

- Jotta toipuminen tapahtuisi suunnitellusti, perehdyttehän saamiinne kirjallisiin ja suullisiin 

ohjeisiin ja noudatatte niitä. Jos teillä on kysyttävää jatkohoidosta tai toipumisesta, otattehan 

yhteyttä sairaalaan. 

- Jos lemmikin vointi huononee ennen toimenpidepäivää, olettehan myös silloin yhteydessä 

sairaalaan. 

Suun hoito kotona, mikäli hampaita on poistettu kirurgisesti 
- Suussa olevat ompeleet sulavat itsestään, mutta mahdollisuuksien mukaan niitä tulisi huuhtoa 

desinfioivalla suuhuuhteella kahdesti päivässä. Tarkemmat ohjeet ja suuhuuhteen saatte 

käynnin yhteydessä. Voitte tarkistaa, löytyykö kotoa suuhuuhdetta tai suugeeliä jo valmiiksi 

(esim.Hexarinse/ Hexagel) 

- Lemmikille suositellaan ainoastaan pehmeän ruuan syöttämistä hampaiden poiston jälkeen 

toimenpiteestä riippuen 2–30 pv. Kaikkea kovan pureskelua tulee välttää. Saatte tarkemmat 

ohjeet käynnin yhteydessä ja sairaalastamme voitte halutessanne ostaa pehmeää 

toipilasruokaa. 

Toipuminen ja kontrollit 
- Toipumisnopeus on yksilöllistä. Useimmiten lemmikki on seuraavana päivänä toimenpiteestä jo 

oma itsensä.  

- Toimenpiteestä riippuen saatamme pyytää lemmikin kontrollikäynnille. Tästä ohjeistamme 

erikseen. 
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