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Далі список питань, що задають 

люди відносно стерилізації  тварин.

Як підготовити тварину до операції?

Операція здійснюється під загальним наркозом і 
потребує певної підготовки, а саме : 
8-12 годин голодної дієти. Протягом 4-6 годин 
не рекомендується давати воду.

Скільки часу буде проходити 
післяопераційний період?

Від наркозу тварина відходить протягом 
перших суток, далі протягом перших 10 днів 
потрібно обробляти шви. Головне щоб ваша 
тварина не вилизувала шви, для цього є 
післяопераційний  воротнік. Після зняття швів 
ніякого післяопераційного догляду за твариною 
не потрібно.

Правда що стерилізовані тварини набирають 
вагу?

Збільшення ваги тварини після стерилізації, 
чого часто оберігаються власники тварин, 
якраз не є її основною причиною. Це залежить в 
основному від раціону вашого домашнього 
улюбленця.

Що краще стерилізувати чи давати 
спеціалізовані таблетки?

Відповідь - звісно краще стерилізувати тварину, 
Це зумовлене тим що фармакологічні 
препарати призначені для зупинки 1-2 "гульок" а 
тривале використання цих припаратів викликає 
серйозні гормональні проблеми.

Кастрацію котів зазвичай рекомендують 
проводити у віці 6-12 місяців, якщо 

запізнитися з операцією, у кота може 
з'явитися стійка звичка «мітити»територію. 
Кішок каструють в 6-9 місяців, бажано до 

першої тічки. Серед власників собак і кішок 
поширена помилкова думка, що треба дати 

тварині хоча б один раз народити. Це 
абсолютно не відповідає істині. При 
проведенні кастрації до першої тічки 

ймовірність утворення пухлини молочної 
залози становить менше ніж 0,5%. Після 

першої тічки вже 8%, а після другої - понад 
25%. Проведення кастрації після 2, 5 років 

вже не може профілактувати розвиток 
злоякісних пухлин молочних залоз. 

Профілактувати захворювання легше і в 
десятки разів дешевше, ніж потім його 

лікувати.

Кастрація у собак менш поширена, і 
проводиться в більш старшому віці. Фахівці 

рекомендують каструвати псів при 
досягненні ними дворічного віку та 

проходження загального курсу 
дресирування, так як після операції вони 
частково втрачають здатність навчатися.

Кастрацію псів і котів проводять в будь-який 
час року, незалежно від сезонності статевих 

циклів. А ось кішкам і сукам в період 
еструса (статевої активності) операцію 
робити не рекомендується, так як через 

кровонаповнення статевих органів зростає 
операційний ризик. Необхідно почекати два 
тижні після криків і вигинання спини, після 

цього можна оперувати.

  Існує багато думок відносно стерелізації 
тварин. Під терміном стерелізація ми 
розуміємо штучне вторгнення у статеву 
систему тварини. В даній брошурі я висвітлю 
тільки факти та найбільш часті питання 
власників тварин що до стерилізації іхніх 
домашніх улюбленців.

    Позитивні сторони стерилізації:
 

Тривалість життя стерилізованої тварини в 
середньому довше на 1,5-2 роки.
  

Вони більш стійкі, менш агресивні. Тварини 
стають більш слухняними.

В них зникають усі гормональні проблеми, 
зникають гучні крики та мявкання по ночам, 
самці перестають помічати територію

Ваша тварина не буде хворіти на такі хвороби 
як: простатит, кіста, новоутворення в яєчниках, 
матки та сім'яниках.

У тварин стерилізованих у юному віці майже 
зникає ризик утворення злоякісних пухлин 
молочної залози.
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