VETERINÁRNÍ
KLINIKA
NA HŮRCE

V jakém věku
králíky kastrovat?
Samice by měly být vykastrovány po dosažení pohlavní dospělosti, což je obvykle kolem 4 měsíce věku. Doporučujeme počkat do 6 měsíce stáří, protože chirurgický zákrok je
u mladších králíčků obtížnější.

Kdy je králík pro kastraci
již starý?

Pooperační péče?

Obecně platí, že u starších králíků je používání anestetik
i vlastní chirurgický zákrok rizikovější, to ale neznamená, že
kastraci nelze provést. Doporučujeme, aby byl starší králíček
před operací vždy důkladně vyšetřen, včetně vyšetření krve,
případně rentgenologického vyšetření. Pokud má Váš mazlíček další zdravotní problémy (obezita, onemocnění zubů,
atd.) náš zkušený tým s Vámi probere možná rizika a přínosy,
tak abychom vybrali nejlepší volbu pro Vašeho králíčka.

Po zákroku Vám s veškerou péčí rádi poradíme. Samička bude
po operaci plně probuzená. Po operaci je vhodné tiché a klidné domácí prostředí. Hned po příchodu domů dejte samičku
do vyčištěné klece a nabídněte jí její oblíbené krmení i pamlsky.

Kontakt
Veterinární klinika Na Hůrce
Běhounkova 2530, 15800 Praha
Tel.: 251 614 378
vets4pets@seznam.cz
Navštivte nás
na webu:
www.vets4pets.cz
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Králíčci nepotřebují před operací držet hladovku. Je dobré vzít s sebou jejich oblíbené jídlo, abychom je podpořili
v příjmu krmiva ihned po probuzení z anestezie. Nedávejte
do přepravek hobliny nebo piliny, malé částice mohou proniknout do rány a zhoršit tak její hojení.
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Předoperační péče?

Laparoskopické
operace králíků

Výhody
laparoskopického
zákroku?

Kastrace králíků
Kastrace je jedním z nejdůležitějších preventivních
zákroků, kterým můžete králíčkovi zaručit delší
a spokojenější život. Přibližně 80% nekastrovaných samic starších 5 let umírá na rakovinu dělohy
(zhoubný adenokarcinom dělohy).

Proč kastrovat?
Kastrovaní králíčci jsou zdravější a žijí déle než nekastrovaní
• Při včasné kastraci je eliminováno riziko nádorů pohlavních
orgánů (vaječníků, dělohy a mléčné žlázy).
Kastrovaní králíčci jsou mnohem lepší společníci.
• Jsou klidnější, milejší a poslušnější. Po operaci dochází ke snížení destruktivních zlozvyků (žvýkání, okusování, hrabání)
a agresivního chování (kousání, vrčení, atd.)
Zamezení nepříjemnému chování.
• Po kastraci se samice mnohem dříve naučí používat toaletu.
Rovněž se mnohem lépe trénují a spolehlivěji se vychovávají.

Kastrovaní králíci nebudou přispívat k problému přemnožení.
• Mnoho nádherných a roztomilých králíčků je každý rok
opuštěno, často jsou vypuštěni do polí, parků, do městských ulic a necháni napospas. Trpí hladem a nemocemi,
jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata nebo se stanou
obětí dopravní nehody.
Kastrovaní králíci jsou bezpečnější pro své kamarády.
• Králíci jsou velmi sociální zvířata, mají rádi společnost
jiných králíků. Pokud není králík vykastrovaný, může být pro
svého králičího společníka nebezpečný vzhledem k sexuálnímu a agresivnímu chování vyvolaným hormony.
Prevence falešné březosti.
• Nekastrované samice mohou
opakovaně trpět na záněty mléčných žláz a falešnou březost, která je
pro ně velmi stresující. Samice si vytrhávají srst a stavějí si hnízdo.

Kastrovaní králíčci
jsou zdravější a žijí
déle než nekastrovaní

• Minimálně invazivní
• Menší operační rány,
díky tomu menší jizvy
• Umožňuje vizualizaci
orgánů dutiny břišní
s minimálním poškozením měkkých tkání
• Menší riziko infekce
rány
• Rychlejší hojení
• Menší bolestivost Vašeho
zvířete – snížení pooperačního
diskomfortu

Je tento zákrok
pro králíka bezpečný?
Tento zákrok je stejně bezpečný pro králíka jako pro jakékoliv jiné zvíře. V našem týmu jsou zkušení veterinární
chirurgové s dlouholetou praxí. Výhody kastrace
králíků vždy mnohonásobně převýší velmi
malé riziko. Využití šetrné inhalační anestezie, vhodné chirurgické techniky
a moderního přístrojového vybavení i kvalitní pooperační péče je
na naší klinice vždy garantováno.

Kastrovaní králíčci
jsou bezpečnější
pro své kamarády

