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Pred posegom
Pred posegom sterilizacije mora biti mačka 12 ur tešča. Vodo jim umaknemo 2 uri 
pred posegom. To namreč zmanjša možnost, da bo vaši mački zaradi anestetikov 
slabo in bi posledično bruhala. Zaradi tega lahko pride do aspiracije bruhanja v pljuča 
in hudih komplikacij.
Izjema so mladiči, ki jih ne smemo pustiti predolgo brez hrane, saj jim hitro pade nivo 
krvnega sladkorja. Mladiče postimo 2-4 ure. 

Sterilizacija mačke je rutinski poseg, pri katerem se mački prepreči nadaljnja 
reprodukcija. Kako poteka poseg in na kaj morate biti pripravljeni, preden mačko 
pripeljete na sterilizacijo?

Sterilizacija

Na dan posega mačko najprej 
pregledamo, da ugotovimo, ali 
je zdrava in tako primerna za 
poseg.
Vsaki mački izmerimo telesno 
temperaturo, poslušamo srce 
in pljuča, pretipamo trebuh, 
pregledamo oči, nos, ustno 
votlino, ušesa in podkožne 
bezgavke. Mačko stehtamo, 
da lahko izračunamo pravilno 
dozo anestetikov in drugih 
zdravil.
Če so pri pregledu ugotovljena 
odstopanja, lahko poseg 
tudi prestavimo oziroma 
svetujemo dodatne preiskave, 
da bi zagotovili varen poseg 

za vašo mačko. Po pregledu ostane mačka pri nas in do posega počaka v kletki.

Poseg vedno opravljamo v splošni anesteziji. Pred posegom kirurško polje obrijemo in razkužimo.
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Pod popkom se napravi majhna zareza.

Po odstranitvi obeh jajčnikov zašijemo 
trebušno steno, podkožje in kožo s 
šivalnim materialom, ki se v 6 tednih 
počasi razgradi. Tako mačke ni potrebno 
pripeljati nazaj na odstranitev šivov. Šivi 
v koži so notranji, tako da se jih na zunaj 
ne vidi.

Odstranitev jajčnikov.

Po posegu
Po posegu na ranico nanesemo zaščitni 
sprej. Mačko nato damo v kletko in 
jo zbudimo. Ko je muca budna in v 
primernem stanju za odhod domov, 
pokličemo lastnika, da jo odpelje domov.
Doma muca lahko takoj je in pije. Nekaj 
ur je še malo omotična in zaspana. 
Zaradi vpliva anestezije na regulacijo 
telesne temperature, je potrebno imeti 
mačko čez noč v stanovanju na toplem, 
da se ne podhladi.

Pod popkom napravimo majhno 
zarezo v trebušno votlino, preko 
katere odstranimo jajčnike. V primeru, 
da je mačka breja oziroma opazimo 
spremembe na maternici (gnojno 
vnetje, tumorji, ciste, ...), odstranimo 
tudi maternico. V tem primeru je rana 
malenkost daljša. 

Nanos zaščitnega spreja.

V lanskem letu smo na Veterini MH opravili več kot 2000 sterilizacij in kastracij 
mačk. Razen manjših vnetij sterilizacijskih ran nismo zasledili nobenih komplikacij 
med ali po posegih. Mačke so običajno že isti dan proti večeru oziroma najkasneje 
naslednji dan v enakem stanju kot pred posegom.

Zdravil muca ne dobi za domov. Med posegom dobi protibolečinsko injekcijo, ki drži 
2 dni. Daljše dajanje ni potrebno, saj je poseg minimalno boleč. Zaščitnega ovratnika 
mucam ne dajemo, saj si rane običajno ne ližejo. V kolikor se to zgodi, ovratnik 
namestimo naknadno.
Komplikacije po posegu so redke, najbolj pogosto se pripetijo reakcije na šivalni 
material. V tem primeru se pojavi manjša bulica na mestu sterilizacijske rane, ki v 
parih tednih počasi izgine. V kolikor si muca rano zliže, se lahko ta vname. V tem 
primeru predpišemo antibiotik. Priporočamo, da se vsaj en teden po posegu spremlja 
sterilizacijsko rano.
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