Myyttejä ja faktoja

Ole vastuullinen lemmikinomistaja

- leikkauta kissasi!

MYYTTI

Pysyäkseen terveenä tulee naaraskissan synnyttää ainakin yksi
pentue ennen leikkauttamista.

FAKTA

Kiima-aika, raskaus, synnyttäminen ja pennuista huolehtiminen
ovat huomattavia rasitteita kissan elimistölle. Tutkimukset osoittavat, että nuorena leikattu naaraskissa elää pidempään ja terveempänä kuin naaras, joka on leikkaamaton tai jolla on ollut pentuja.

MYYTTI
Kissan tulee olla vähintään 6 kuukauden ikäinen ennen kun sen voi
viedä leikkautettavaksi.

FAKTA
Kissanpennun voi varhaisteriloida jo 10-12 viikon iässä. Toimenpide
on nopeampi kuin vanhemman kissan leikkaus, ja pennut toipuvat
siitä helpommin ja sressittömimmin.

MYYTTI
Sisäkissaa ei tarvitse leikkauttaa, jos se on ainut kissa eikä näin
ollen voi lisääntyä.

FAKTA
Lisääntymisen estämisen lisäksi leikkauttamisella on useita positiiviisia vaikutuksia kissan terveyteen ja käyttäytymiseen. Leikatulla
naaraskissalla on huomattavasti vähäisempi riski sairastua kohtutulehduksiin ja nisä- tai kohtusyöpään. Myös uroksilla kasvainriski pienenee ja leikkauttaminen ehkäisee sisälle merkkailua ja mouruamista.

www.rekkurescue.com

Miksi kissa kannattaa leikkauttaa?

kissan leikkauttamisella voidaan
“ Yhdenkin
ennaltaehkäistä satojen kodittomien,
ei-toivottujen kissojen syntyminen.
Vastuullinen lemmikinomistaja huolehtii
kissansa leikkauttamisesta ennen kun
vahinkopentueita ehtii syntyä.

“

-Rekku Rescue ry

Leikkauttamisen hyötyjä

Leikkaamaton naaraskissa voi saada jopa kolme pentuetta
vuodessa, mikäli sen lisääntymistä ei rajoiteta. Uroskissa
pystyy vuorostaan astumaan päivittäin useita naaraita ja on
lisääntymiskykyinen ympäri vuoden. On laskettu, että yksi
leikkaamaton kissapari jälkeläisineen voi tuottaa kahdeksassa vuodessa jopa yli 780 000 jälkeläistä. Yhdenkin kissan
leikkauttamisella on siis suuri merkitys kodittomien kissojen
määrän vähentämisessä. Lisääntymisen estämisen lisäksi
kissan leikkauttamisella on myös lukuisia terveyttä edistäviä
vaikutuksia.

•

Kissan leikkauttamisella ehkäistään ei-toivottujen pentujen
syntyminen. Yhden kissan leikkauttaminen voi vähentää kissojen
lukumäärää sadoilla, jopa tuhansilla.

•

Leikkauttaminen parantaa kissan terveyttä ja elämänlaatua
sekä pidentää kissan elinikää.

•

Leikattu kissa muuttuu yleensä tehokkaammaksi hiirestäjäksi, sillä parittelukumppanin etsimisen sijaan se käyttää kaiken
energiansa pihapiirissä saalistamiseen.

•

Uroskissan hormonitoiminnan tasoituttua sen aggressiivisuus
ja levottomuus vähenevät.

•

Leikatut kissat elävät sopuisammin keskenään ja ulkoilevat
kissat pysyvät paremmin omalla reviirillään.

•

Leikatulla naaraskissalla ei ole vaaraa sairastua kohtutulehdukseen tai kohtusyöpään. Myös nisäkasvainten riski pienenee.

•

Uroskissoilla kasvainriski pienenee ja leikkauttaminen ehkäisee
sisälle merkkailua ja mouruamista.

