Tidlig neutralisation/kastration
For og imod
Diskussionen kører med jævne mellemrum på internettets mange chatsider blandt katteopdrættere og katteejere generelt, og der gives udtryk
for mange forskellige holdninger.
Allerede for mange år siden begyndte
man i USA at neutralisere meget tidligt, og på internaterne helt ned til 6
ugers alderen. Efterfølgende har der
været diskussioner om, hvorvidt det
eksempelvis gav større risiko for
smallere urinrør hos hannerne og
dermed øget risiko for blokering af
urinrør. Det har ikke kunne påvises.
I Danmark er der slet ikke tradition
for så tidlig neutralisation, og der er
absolut heller ikke nogen grund til
det, eftersom katte tidligst må sæl5 timer efter sterilisation, hvor operationen er foretaget fra siden
ges, når de er 12 uger gamle. Men
Der kan være ganske særlige hensyn vendigt, og vælger at få vores kat
hvorfor overhovedet neutralisere
at tage, indenfor de forskellige racer, øremærket i forbindelse med bedøtidligt? Der er flere gode grunde.
velsen ved neutralisation.
men helt generelt kræver det særlig
omhu, erfaring, viden og ikke mindst
For opdrætterne kan nævnes:
Killinger/ungkatte er som bekendt
"fingerspitzgefühl" at operere meget
1) Mulighed for at killinger kan kommeget nysgerrige og med stort mod
små
killinger.
Alle
katte
bør
have
varme ud i nye hjem som neutrale, hvilpå livet. De kan blive væk, blive lukme,
væske,
ilt
og
intravenøs
adgang
ket kan gøre samkørsel med anden/
ket inde i haveskure, blive kørt over
under
operation.
Men
i
særlig
grad
andre katte lettere.
eller overfaldet, blive overrasket af
killinger kræver nøje overvågning,
regnvejr, blive forkomne og kolde og
2) Sikre sig at deres opdræt rent fak- idet der er særlige hensyn at tage til
søge nærmeste carport/venlige mentisk bliver neutraliseret, og ikke bliver det helt unge dyrs varmetab, udskilneske. En øremærkning og/eller chiplelse af bedøvelsesmiddel osv osv.
"ups/hovsa" drægtige. Eller hvis de
mærkning er da eneste mulighed for
skal være inde/udekatte ikke slås/
at kunne finde frem til rette ejer.
5)
Når
forannævnte
er
sagt,
er
de
overfaldes mere end højst nødvenunge
killinger,
efter
endt
operation,
digt og dermed har mindre risiko for
Derfor er vores anbefaling ikke
FIV infektion, som jo smitter ved bid. umanerligt hurtigt friske og på mærkerne, og såmænd klar til at drage til mindst en tidlig ID mærkning. Rent
praktisk er anbefalingen da at få
de nye hjem ganske få dage efter.
3) Mulighed for at styre hvilke dyr i
ungkatten neutraliseret, vaccineret
deres opdræt, der anvendes til avl.
(som regel 2. gang) og øremærket
4) Opdrætterne har ved tidlig neutrali- Men hvorfor så neutralisere tidligt,
og/eller chipmærket i samme omhvis
man
ikke
er
opdrætter?
sation også fuld kontrol over, hvilke
gang.
Der
er
så
heller
ikke
nogen
grund
til
dyrlæger der foretager indgrebet.
Typisk når katten er 16-18 uger.
at gøre det meget tidligt.
Men en særde- Da vejer langt de fleste katte 2-2,8kg,
les god grund til hvilket er en glimrende pondus til
at foretage neu- god og sikker bedøvelse
tralisation før
kønsmodenhed
Dyrlæge Knud Steensborg
er, udover alt
det ovennævnte, www.abilddyreklinik.dk
en tidlig ID
mærkning.

Kun to små snit at se dagen efter kastrering på 14 uger gammel killing

Vi katteejere
ønsker jo ikke,
at vores kat skal
bedøves flere
gange end nød-
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