
PLANTORAMA DYREKLINIK

Hos Plantorama Dyreklinik er dyr og ejer altid i centrum. Det er vigtigt for os, at der er tid til en 
dybdegående snak om dyrenes ve og vel - derfor har vi som standard sat ekstra tid af til hver  
konsultation. Både dyr og ejer skal gå herfra trygge, velinformerede og med en god fornemmelse i 
maven.

Sundhedsundersøgelse af hund og kat*           495,00 kr      
Inden hunden eller katten vaccineres, laves en grundig undersøgelse, for at sikre at dyret er sundt og 
raskt.
      
Sundhedsundersøgelse af 2. dyr på samme adresse, 25% rabat       371,25 kr 
Sundhedsundersøgelse af 3. dyr og derover på samme adresse, 50% rabat     247,50 kr

Hvalpe-/killingegennemgang              565,00 kr
Her gennemgås hunden eller katten fra snude til hale, så I klædes bedst muligt på til at genkende 
tegnene, når noget ikke er som det skal være. Der gennemgås desuden gode råd omkring tilvænning, 
fodring, de vigtigste sygdomme og meget andet, og der vil være tid til at nå omkring de spørgsmål 
I måtte have. En sådan gennemgang kan gennemgås på både unge som voksne dyr, hvor mere 
dybdegående indsigt ønskes og kan bookes i forbindelse med en vaccination.

Pasudstedelse ifm. rabiesvaccination             225,00 kr

Ormekur samt stempling i pas              145,00 kr

Negleklip u/ bedøvelse               145,00 kr

Medicinkonsultation                                                                                                           396,00 kr
Er det mere end et år siden, at hunden eller katten har fået en sundhedsundersøgelse, skal en sådan foretages, 
før receptpligtig medicin kan udskrives. Dette gælder også receptpligtige loppe- og flåtmidler. 

Receptudstedelse u/ samtidig konsultation             55,00 kr

Sundhedsundersøgelse kanin*              310,00 kr
Inden kaninen vaccineres, laves en grundig undersøgelse, for at sikre at den er sund og rask.
  
Sundhedsundersøgelse af 2. dyr på samme adresse, 25% rabat       232,50 kr 
Sundhedsundersøgelse af 3. dyr og derover på samme adresse, 50% rabat     155,00 kr

Alle priser er inklusiv 25% moms.
*Priserne er eksklusiv medicin og utensilier, som skal påregnes til prisen. 


