Kastration – Sterilisation kaniner.
Skal/skal ikke?
I de fleste tilfælde er svaret et entydigt ”ja” med mindre man ønsker at avle. Det vil forlænge din
kanins liv og gøre den til et sødere kæledyr.
1. Sterilisation – eller som det faktisk er en kastration – af din hunkanin udelukker drægtighed.
Gang på gang ser vi at kønnet kan være svært at tyde på små kaniner med en uønsket
familieforøgelse som resultat..
Endvidere forebygger operationen en uønsket adfærd som redebygning og graveadfærd.
.2. Sterilisation forebygger sygdomme i livmoder/æggestokke. Intakte hunkaniner har stor
risiko for at udvikle livmodercancer og livmoderbetændelser.
Afhængigt af race kan risikoen for cancer være op til 60%.
2. Sterilisation/kastration øger livskvaliteten for kaniner.
Når kaniner bliver kønsmodne kan de blive meget territoriale, aggressive og destruktive. Det
betyder at de bliver vanskeligere at håndtere, sværere at gøre renlige og hankaniner kan
begynde at strinte med urin alle steder.
Kaniner bliver som regel kønsmodne når de er 4-6 mdr. gamle. Så kastration/sterilisation er
tilrådeligt på dette tidspunkt.
Risikoen for livmodercancer øges væsentligt når hunkaniner er over 2 år.
Hvordan skal kaninen forberedes til operation?
Det vigtigste er faktisk ikke at gøre noget. Kaniner skal IKKE fastes. En tom mave kan
være livsfarlig for kaniner.
Foretag ingen ændringer i foder. Bring evt. noget af dens eget foder med til dyrlægen.
Pas på ikke at stresse kaninen på nogen måde. Er den stærkt bundet til en mage så bring den
evt. med til dyrlægen.
Hvordan skal jeg behandle min kanin efter operationen?
Anbring den i rolige omgivelser uden mulighed for store spring.
Håndter den med forsigtighed. Understøt hele kroppen og pas på den ikke spjætter for meget
med bagben.. Vi kan evt. vise dig hvordan.
Læg mærke til om din kanin spiser og drikker. Tilbyd den noget du ved den kan lide – hø
skal den altid have.
Vurder om den er øm: Tegn på ømhed kan være, sidder stille, evt. lidt pustet op med
strittende hårlag, nægter at bevæge sig, tænderskæren, smertelyde, rysten. Nyopererede
kaniner skal altid placeres varmt.
Spermier kan overleve op til 4 uger i hannens sædgange. Derfor adskillelse i denne periode.
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