
Ohjeita leikkaukseen tuleville potilaille 
 

Yleisiä ohjeita 
- Leikkauspäivänä potilas tuodaan klinikalle varattuna aikana, jolloin tapaatte hoitavan 

eläinlääkärin. Potilas jää sisään ja kotiutus tapahtuu erikseen sovittuna aikana. Päivän 

leikkausjärjestys määräytyy mm. kiireellisyyden ja puhtausluokituksen perusteella.  

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

lemmikkiä hakiessanne. 

- Lemmikin tulee olla puhdas ja kuiva leikkaukseen tultaessa. Tarvittaessa se olisi hyvä pestä 1–2 

päivää ennen leikkauspäivää, mutta kuitenkin niin että turkki ehtii kuivua. 

- Suun kunto olisi hyvä tarkistuttaa eläinlääkärillä ja hoitaa ennen kiireettömiä 

leikkaustoimenpiteitä, koska huonokuntoinen suu ja hampaat lisäävät infektioriskiä. 

- Koirat tulee käyttää tarpeillaan ennen klinikalle tuloa. 

- Otamme potilaista tarvittaessa anestesian kannalta merkittävät verinäytteet. 

- Toimenpiteissä joudumme ajamaan lemmikiltä karvaa vähintään suoniyhteyden saamista ja 

leikkausalueen valmistelua varten. 

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

- Osa ortopedisistä leikkauspotilaista saattaa tarvita tukea liikkumiseen ensimmäisinä päivinä.  

- Leikkaukset ja hammashoidot tehdään pääsääntöisesti eri kerroilla.  

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. 

Leikkaushaavan hoito kotona 
- Leikkaushaava paranee n. 2 viikossa. Jos leikkaushaava on suojattu haavalapulla, voi lapun 

poistaa seuraavana päivänä. Haavan hoidossa tärkeintä on puhtaus, haavaa käsitellään aina 

puhtain käsin. Saatte tarkemmat haavanhoito-ohjeet kotiutuksen yhteydessä. 

- Kauluria/haavapukua pidetään operaation jälkeen n. 2 viikon ajan tai erillisen ohjeen mukaan, 

jotta lemmikki ei pääse nuolemaan tai raapimaan haavaa. Klinikaltamme voi ostaa kotiin 

kaulurin tai haavapuvun haavan suojaamista varten. Mikäli lemmikillä on jo oma kauluri tai 

toipilaspuku, otattehan sen mukaan lemmikkiä tuodessa. Myös mahdollinen oma kuonokoppa 

on hyvä olla lemmikin mukana, mikäli sellaiselle on tarvetta. 

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. 

- Ortopedisten leikkausten jälkeen tulee erityisesti välttää leikatun raajan liikaa rasitusta 

rajaamalla lemmikille erillinen alue, missä se ei pääse hyppimään, liukastumaan, tai 

vaihtoehtoisesti hankkia häkki toipumisen ajaksi. Lattioilla on hyvä pitää paljon mattoja 

liukastumisen estämiseksi ja sohvalle/sängylle/tasoille hyppääminen tulee estää, esimerkiksi 

kääntämällä huonekalut toisin päin ja laittamalla tuoleja sohville. 

- Pehmytosakirurgisten toimenpiteiden jälkeen tulee rajoittaa lemmikin liikkumista kotioloissa ja 

ulkona. Kissoja tulee estää kiipeämästä korkealle. 

- Jotta toipuminen tapahtuisi suunnitellusti, perehdyttehän saamiinne kirjallisiin ja suullisiin 

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

yhteyttä klinikalle. 

- Jos lemmikkinne terveydentilassa tai yleisvoinnissa tulee muutoksia ennen toimenpidepäivää, 

olettehan myös silloin yhteydessä klinikalle. 



Toipuminen ja kontrollit 
Tikkien poisto hereillä tehtynä on maksuton, jos haava ei vaadi muita toimenpiteitä. Toipuminen ja 

toipumisnopeus ovat yksilöllisiä. Tarvittavat jatkokäynnit, lastanvaihdot, haavahoidot ja kontrollit 

veloitetaan erikseen eivätkä ne sisälly toimenpiteen hintaan.  
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