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Uw dier heeft een spalkverband. Hierover vindt
u in deze brief meer bijzonderheden.

Informatie bestemd voor:
Datum controle:
Tijdstip:
Nuchter komen:

ja/nee

Kraag:

ja/nee

Medicijnen mee:

ja/nee

Bijzonderheden:

Rust
Voor een goede genezing is het van belang dat uw
huisdier zich rustig houdt. Katten moeten binnen
blijven, bij voorkeur in een ruimte waar ze niet
kunnen springen. Eventueel kunt u uw kat tijdelijk
opsluiten in een hok of bench. Vanzelfsprekend
moet hij makkelijk toegang hebben tot een eigen
kattenbak. Honden mogen alleen kort buiten worden
uitgelaten. Laat hem alleen aangelijnd uit, beslist
aan een korte riem. Spelen, zowel buitenshuis als
binnen is uit den boze. In huis kunt u de hond
eventueel in een bench laten verblijven.
Bescherming van de spalk
Het spalkverband mag absoluut niet nat worden.
Bij het buiten uitlaten van de hond is het verstandig
het spalkverband eerst met een plastic zak te
bedekken. Doe er daarna een sok of iets dergelijks

omheen, om het plastic op zijn plaats te houden
en te beschermen. Katten moeten binnen blijven.
Het is belangrijk de kattenbak goed schoon te
houden.
Dagelijkse controle
Controleer het spalkverband dagelijks. Het mag niet
te los zitten, maar ook niet te strak want dat kan
drukplekken geven. Daarnaast mag het verband
niet zijn verschoven of geknikt. Let verder op:
• dat het verband niet gaat stinken; ruik eraan,
• dat het verband niet nat wordt,
• dat er boven en onder de spalk geen zwellingen
ontstaan,
• dat de huid boven of onder de spalk niet heel
koud of juist heel warm aanvoelt,
• dat het dier niet plotseling aan het spalkverband
gaat bijten of aan gaat likken,
• dat het dier niet slechter gaat lopen of meer
pijn vertoont,
• dat het dier zijn eetlust niet verliest,
• dat het dier geen koorts krijgt (let op: een
lichaamstemperatuur tussen de 38 en 39 graden
is normaal!)
Merkt u een van de bovenstaande problemen op
of twijfelt u anderszins? Neem dan altijd contact
met ons op!
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