DOBRY MEDYCZNY SPOSÓB:
STERYLIZACJA - KASTRACJA

ODPOWIEDZIALNA OPIEKA

♦ Czy wiesz, ¿e STERYLIZACJA
czy KASTRACJA przeprowadzona
przez lekarza weterynarii daje gwarancjê
d³u¿szego i zdrowszego ¿ycia dla Twojego
czworono¿nego przyjaciela?

Niemal¿e ka¿dy kocha ma³e, œliczne, weso³e
kociaczki czy s³odkie przeurocze szczeniaczki. Ale wiele osób przestaje siê nimi
interesowaæ, kiedy dorosn¹. W rezultacie
tysi¹ce kotów i psów w ró¿nym wieku, ró¿nej
maœci i wielkoœci s¹ poddawane eutanazji.

♦ Czy wiesz, ¿e jeœli zabieg ten jest
przeprowadzony u zwierzêcia w m³odym
wieku (przed pierwsz¹ cieczk¹ czy ruj¹),
szybki powrót do zdrowia nastêpuje
w ci¹gu 2- 3 dni?

Jedna suka czy kotka, maj¹ca potomstwo,
które te¿ ma potomstwo - mo¿e siê
przyczyniæ do przyjœcia na œwiat od 50 do
200 zwierz¹t w ci¹gu roku! Czy mo¿esz wzi¹æ
za nie odpowiedzialnoœæ?

Zabiegi przepowadzane u zwierz¹t starszych
lub chorych s¹ bardziej ryzykowne - ryzyko
wi¹¿e siê z sam¹ narkoz¹, a zabieg jest
bardziej skomplikowany. Powrót do zdrowia
jest d³u¿szy, a koszt zabiegu wy¿szy.

w trosce o zwierzêta,
naszych czworono¿nych
przyjació³
Ta klinika uczestniczy w akcji:

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU
♦ Suka nie mo¿e byæ w trakcie cieczki,
kotka w czasie rui.
♦ Na min. 12 godzin przed zabiegiem
odstaw jedzenie, a na 2 godziny przed
zabiegiem odstaw wodê
- to bardzo wa¿ne, pamiêtaj!
♦ Zapytaj lekarza, czy musisz mieæ
“kubrak”, by za³o¿yæ go zwierzakowi
po zabiegu.
♦ Do kliniki zabierz ze sob¹ kocyk!
Zoperowne zwierzê powinno byæ ciep³o
przykryte do momentu ca³kowitego
wybudzenia.
♦ Zabierz ze sob¹ do kliniki ksi¹¿eczkê
zdrowia zwierzaka, aby lekarz wpisa³
zabieg.

Opracowane przez:
Stowarzyszenie Obroñców Zwierz¹t “ARKA”
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Ogólnopolski Miesi¹c
Sterylizacji Zwierz¹t
Preferencyjne ceny zabiegów
suka 200zl, kotka 100zl, pies 120zl, kocur 60zl

“Odrzuæ MITY - poznaj FAKTY”
Szczegó³owe informacje:
strona www: arka.strefa.pl
e-mail: sozarka@wp.pl
tel. (022) 724 04 90
kom. 0-609 07 50 26

Porozmawiaj z lekarzem weterynarii na
temat zabiegu i przygotowania do niego
Twojego pupila

T ysi¹ce zwierz¹t - bezdomnych kotów

DOBRZE WIEDZIEÆ

KOTKA

i psów - bez opieki biegaj¹ po ulicach miast i
miasteczek. Tysi¹ce z nich czekaj¹ na
ulicach, w parkach, w piwnicach, na
dzia³kach, w lasach na pomoc, która czêsto
dociera za póŸno. Wiele z nich ginie
w wypadkach samochodowych.

Sterylizacja lub kastracja poprawia
zachowanie zwierzêcia.

Niewysterylizowana kotka:
♦ W okresie rui zachowuje siê natarczywie,
przeraŸliwie miauczy kilka dni, a potem
znowu po tygodniu przerwy.
♦ Przywo³uje samce, które znacz¹ teren
nieprzyjemnym zapachem wokó³ miejsca,
gdzie mieszka.

Codziennie do schronisk w ca³ej Polsce
trafiaj¹ zwierzêta bezdomne, niczyje,
niechciane, oddawane przez w³aœcicieli.
Wycieñczone, zastraszone, chore, przemarzniête, potr¹cone przez samochody
- cierpi¹ce.
Tysi¹ce z nich jest co roku uœmiercanych.
To nie one s¹ winne, ¿e siê narodzi³y.
To my nie kontrolujemy ich przyrostu
naturalnego!
♦ Co mo¿esz zrobiæ, aby byæ
odpowiedzialnym opiekunem psa lub kota?
♦ Jakie wyjœcie jest najzdrowsze,
najlepsze, najskuteczniejsze?

By nie przyczyniaæ siê do tragedii
zwierz¹t niechcianych, nie pozwól
im mieæ potomstwa.
Przeczytaj i podejmij decyzjê.

KOT lub PIES
Niewykastrowany samiec:
♦ Ci¹gle poszukuje samicy, a przez to
nara¿a siê na wypadek - potr¹cenie
przez samochód lub œmieræ.
♦ Walczy z innymi samcami.
♦ Zaznacza teren wydzielanym mocnym
nieprzyjemnym zapachem.
♦ Jest nadpobudliwy, nieprzyjemnie siê
zachowuje w stosunku do swoich
opiekunów i najbli¿szych domowników.

Z przeprowadzonych badañ
wynika, ¿e nowotwory to 90%
guzów sutka powsta³ych
u niewysterylizowanych kotek,
a 50% u niewysterylizowanych suk

Wczeœnie przeprowadzonym zabiegiem
mo¿na zapobiec niepotrzebnej agresji
u psa. Wykastrowany samiec bêdzie bardziej
przywi¹zany do Ciebie i Twojej rodziny.
Wykastrowany pies to lepszy stró¿ domu.

NEUTRALIZACJA ROZRODCZOŒCI

SUKA

Zabieg chirurgiczny przeprowadzony pod
narkoz¹ przez lekarza weterynarii zapobiega
nowotworom oraz schorzeniom prostaty.

Niewysterylizowana suka:
♦ Wymaga czujnego nadzoru przez okres
cieczki, czyli oko³o trzech tygodni dwa razy
w roku.
♦ W tym czasie zostawia krwawe œlady
w ca³ym mieszkaniu.
♦ Przyci¹ga swoim zapachem samce,
które przybywaj¹ nawet z odleg³ych miejsc
i “okupuj¹” dom, gdzie mieszka, walcz¹
miêdzy sob¹, wyj¹ pod oknami.

Kastracja psa lub kota

Sterylizacja (kastracja) suki lub kotki
Zabieg chirurgiczny przeprowadzony pod
narkoz¹ prze lekarza weterynarii zapobiega
ropomaciczu, nowotworom narz¹dów
rodnych, nowotworom sutków, ci¹¿om
urojonym.

