
 Kejsersnit hos kat 



Kejsersnit hos kat.

Operationen:
Din kat har fået fødselshjælp i form af kejsersnit.

Det vil sige, at naturlig fødsel ikke har været mulig, og vi har hjulpet killingerne til verden ved en 
operation.

Hunkatten har været i narkose og fået åbnet bughule og livmoder. Killingerne er hjulpet ud, og vi 
har syet livmoder og bughule sammen igen. Indvendigt er der syet med sting, som opløses og 
forsvinder af sig selv, mens stingene i huden bør fjernes efter 10 dage.

Hunkatten har hos os fået en smertestillende injektion, som mindsker operationssmerterne.

Opvågning:
Både hunkat og killinger vil være påvirket af narkosen i nogle timer.

Det er i denne tid særligt vigtigt at hjælpe med at holde dem alle varme. 

Det er ikke ualmindeligt, at hunkatten afviser sine killinger i denne periode. Hun er ikke klar over, at 
hun har født, og det tager lidt tid for hormonproduktion og yngelpleje at finde sit rette leje.

Din Opgave:
Der ligger nu et stort arbejde foran dig.

I mange tilfælde vil hunkatten efter få timer acceptere sine killinger og begynde at pusle og slikke 
dem, samt lade dem die med få timers interval. Der er desværre også mange tilfælde, hvor det 
ikke går så smertefrit. Og så må du ind og løse en del af hunkattens opgaver.
Dette kan være et hårdt og til tider svært og uoverskueligt arbejde, hvorfor vi i samarbejde med et 
par erfarne opdrættere har skrevet denne pjece.

Vi håber den kan give svar på dine spørgsmål, og hvis du er i tvivl om noget skal du ikke tøve med 
at ringe til klinikken og bede om rådgivning.

Sidst i pjecen finder du i øvrigt telefonnumre til et par af de opdrættere der også gerne stiller deres 
viden og erfaring til rådighed.

Killingerne:

Killingerne er sløve af hunkattens narkose i nogle timer efter operationen. 

De kan klare sig nogle timer på deres egne sukkerdepoter, men kræver herefter næring i form af 
mælk fra hunkatten. Udover næring forsyner den første mælk fra hunkatten (råmælken) killingerne 
med antistoffer (beskyttelse) mod forskellige sygdomme.

Disse antistoffer kan killingerne kun optage inden for det første døgn (ca. 16 timer) efter fødslen.

Diegivning:
Det er derfor vigtigt at killingerne får lov at die hos hunkatten det første døgn. Vil hun ikke kendes 
ved sine killinger må du hjælpe til. I mange tilfælde vil det være nok at holde lidt på hunkatten, så 
killingerne kan komme til patterne.

I andre tilfælde må man gå lidt drastigere til værks og holde hunkatten nede på siden, mens 
killingerne får lov til at die.

Når killingerne dier, sættes hos hunkatten gang i produktionen af hormoner, der fremmer 
mælkeproduktionen og moderens yngelplejeinstinkt.



Derfor vil hunkatten i de fleste tilfælde overtage ansvaret for killingerne inden for få dage.

Det kan være svært at vide, om hunkatten har mælk nok til killingerne. Som tommelfingerregel kan 
man regne med, at killinger der falder i søvn efter at have diet og blevet gjort rene, er mætte og 
tilfredse. Udsultede killinger kan dog også falde i søvn af udmattelse, hvorfor det er en god ide at 
kontrolveje killingerne dagligt.

Vejningerne bør foretages på samme tid af døgnet, og hver gang umiddelbart efter de har diet.

Det første døgn vil killingerne ikke tage så meget på - typisk 4-10 g, men når mælken er løbet til, vil 
vægtforøgelsen være på omkring 10-20 g. dagligt. Væksten er naturlig vis afhængig af katterace 
og type, og der er individuelle forskelle, hvorfor de angivne værdier kun skal betragtes som 
vejledende.

Flaske:
Er hunkatten ikke selv i stand til at amme sine killinger, eller har hun ikke mælk nok til dem alle 
sammen, må du give tilskud med sutteflaske.
Mælkeerstatning til killinger og sutteflasker kan købes hos dyrlægen. En lille plasticsprøjte kan 
også bruges.

Mælkeerstatningen skal være lun - ca. 38-39 grader - og killingen holdes i brystleje eller oprejst i 
siddende stilling mens den fodres - ALDRIG i rygleje.

Du kan evt. pakke den ind i en lun bomuldsklud imens (ikke frotté, da kløerne hænger i).
Killingerne fodres med 2-3 timers interval, og de tager i starten typisk 1-2.5 ml pr. måltid.

Stimulering :
Hunkatten er normalt flittig til at slikke sine killinger, ikke kun for at holde dem rene, men i høj grad 
for at stimulere deres vejrtrækning.
Kan hun ikke selv klare dette, er det vigtigt at du tager denne opgave seriøst.

Til dette kan du bruge en let fugtet, lunken klud (vaskeklud, vattot eller gazestykke).

Denne soignering bør foregå hver gang killingerne har spist.
Killingerne tørres let i ansigtet og masseres derefter over hele kroppen. Afslutningsvis vaskes de i 
rumpen, hvor der til start vil komme lidt sejt sort afføring, samt lidt urin.

Efterhånden skifter afføringen farve og konsistens og bliver gullig-brun.

Hunkatten bør efterhånden selv overtage denne del af arbejdet også, og kan evt. stimuleres til 
dette ved at du smører lidt mælkeerstatning eller lidt af killingens urin på dens pels.

Hunkatten:

Hunkatten vil som regel være træt nogle timer efter operationen, og kan være øm i såret nogle få 
dage.

Hun har fået en smertestillende injektion, som holder nogle timer, og bliver det nødvendigt, kan 
hun få smertestillende tabletter til de næste par dage.
Såret skal tilses dagligt, og skal være tørt og pænt.

Hunkatten skal bruge en masse energi til at producere mælk, og bør fodres med killingefoder. 
Hendes temperatur skal være mellem 38 og 39 grader (måles i endetarmen med et lille 
digitaltermometer), og hun bør gå i gang med at spise senest 2 døgn efter operationen. 



Varmepuder:

Til at holde hunkatten varm de første par timer efter operationen, og killingerne op til et par døgn, 
har man brug for en eller flere varmepuder.
Elektriske varmepuder kan være svære at justere til så små dyr og er IKKE velegnede.
Varmedunke, der kan fyldes med varmt vand er velegnede, eller varmepuder til opvarmning i 
mikrobølgeovn. Alternativt kan bruges varmt vand i flasker med skruelåg eller grød i en pose lagt i 
en sok.

Den indpakkede varmepude bør have en overflade temperatur på ca. 40 grader og skiftes 
med 1-2 timers mellemrum, for ikke at virke afkølende i stedet.
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