
 
 
 
 
INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL PROCEDIMENT ANESTÈSIC I QUIRÚRGIC 

 
 
L'anestèsia és una part molt important del procediment quirúrgic i és fonamental realitzar unes analítiques 
prèvies. 
 
Les races com els bulldog, bòxers, galgos, races miniatura,... es consideren de més risc anestèsic 
 
Els animals amb patologies (cardiopaties, hipotiroidisme, diabetis,...), o els animals geriàtrics, pediàtrics, 
obesos, gestants,... necessiten uns protocols anestèsics especials i monitoratge complet per evitar 
descompensacions. 
 
En funció de tot això potser el vostre animal necessitarà prendre medicació prèvia o que retirar la que està 
prenent actualment. Seguiu les indicacions del vostre veterinari. 
 
 
PREPARATIUS PER A L’ANESTÈSIA 
 
Cal retirar el menjar del vostre animal de companyia unes hores abans de l’anestèsia segons les 
indicacions del vostre veterinari. 
 
El dejú és molt important, ja que en cas de vòmits durant l’anestèsia corren el risc de pneumònia greu. 
 
El dia de la cirurgia feu el passeig habitual perquè pugui defecar i orinar abans d’arribar a la clínica, 
d'aquesta manera estarà més còmode i relaxat. 
 
Pot ser que el vostre animal tingui zones rasurades com a conseqüència de l’accés intravenós per a 
infundir fluids i fàrmacs o altres zones per a injectar anestèsies locorregionals. 
 
Durant l'anestèsia s'han de monitorar les constants vitals per evitar complicacions i conseqüències 
posteriors. El vostre animal estarà controlat durant tot el procediment per una anestesista especialista. 
 
 
 
POSTQUIRÚRGIC 
 
Després de la cirurgia, el vostre animal es quedarà unes hores sota supervisió veterinària, fins que es 
recuperi de l’anestèsia i es consideri que està en condicions de poder marxar a casa. 
 
Quan arribeu a casa, prepareu-li el seu llitet i deixeu-lo tranquil. Si no vol beure ni menjar no el forceu.  
 
Aproximadament 4 hores després de la cirurgia (sempre que estigui completament despert), podeu oferir-li 
una mica d'aigua i si té gana, doneu-li una mica de llauneta a veure si la tolera.  
 
Si aparegués algun problema com vòmits, nàusees o apatia, no li doneu res més i poseu-vos en contacte 
amb el centre veterinari. 
 
 
És molt important que administreu la medicació pautada per evitar infeccions i que el vostre animal no 
tingui dolor derivat de la cirurgia. 
 
Alguns indicis que el vostre animal té dolor són: 
 
Es queixa, plora, no vol que el toquin, gruny al acostar-se a la ferida, està arquejat, tremola, es llepa la 
zona intervinguda, no vol menjar, no vol sortir,... 
Si veieu qualsevol d’aquests símptomes, poseu-vos en contacte amb el centre veterinari. 


