Prisliste Kat
Alle priser er inklusive moms, diverse materialer til brug under konsultation
og operation samt tillæg for miljø og hygiejne.
Priserne er vejledende. Prisen kan variere efter, hvor meget din kat
og dermed har behov for af narkose og smertestillende medicin.

Konsultation
Kr. 731,88
Husk, vi giver familierabat
Medbringer du flere kæledyr samtidig, giver vi 50 % rabat på resten af flokken.

Sundhedsundersøgelse og vaccination
Kr. 875,46
Vi anbefaler:




Årligt: Katteleukæmi (FelV) og Katteinfluenza (FCV og FVR)
Hvert 3. år: Kattesyge (FPV)

Skal du have din kat vaccineret for første gang?
Så skal den vaccineres to gange med 4 ugers mellemrum.
Vi giver 50 % rabat på honoraret ved 2. basisvaccination, mens vaccinerne er til fast til pris.
Derudover får du udleveret 1 sæk gratis foder, som dyrlægen vurderer matcher din kats
behov.

Kattevenlig Klinik
Vores dyreklinik i Tommerup er
godkendt som Cat Friendly Clinic –
vi har bl.a. indrettet kattesuiter,
hvor din kat bliver stimuleret med
musikterapi, dvd-film og meget
mere før og efter operation.

Sterilisation: Hunkat
Kr. 2.250,68
Inklusive
- modtagelse og forundersøgelse af kredsløb før operation ved dyrlæge
- bedøvelse
- overvågning af iltspænding, hjerterytme, co2-niveau og blodtryk
- varmeterapi og væskebehandling under narkose og opvågning
- smertelindring i depot med effekt op til 3 dage
- antibiotika
- laserterapi for øget smertelindring og heling
- fjernelse af suturer og kontrol efter operation

Kastration: Hankat
Kr. 1.490,60
Inklusive
- modtagelse og forundersøgelse af kredsløb m.m. ved dyrlæge
- bedøvelse
- overvågning af iltspænding, hjerterytme, co2-niveau og blodtryk
- varmeterapi og væskebehandling under narkose og opvågning
- smertelindring i depot med effekt op til 3 dage
- antibiotika
- laserterapi for øget smertelindring og heling
- fjernelse af suturer og kontrol efter operation

Kender du vores
Kæledyr-Konto?
Lyder din regning på minimum 2000 kroner?
Så kan du vælge at betale beløbet over 10 eller 20
måneder – uden ekstra omkostninger, renter eller
gebyrer. Tilbuddet kan også benyttes til køb af
foder, håndkøbsmedicin og tilbehør.

Av min tand!
Mange katte går rundt med
knækkede, revnede og skæve
tænder, der kan give smertefuld
tandpine. En knækket tand giver
fri passage for bakterier, der først
angriber tandnerven, derefter
tandroden og i værste fald andre
steder i kroppen; Lever, nyrer eller
hjerte.

Tandrens
Kr. 3.754,20
Inklusive
- modtagelse og forundersøgelse af kredsløb m.m. ved dyrlæge
- blodprøve og præanæstetisk blodprofil før narkose
- undersøgelse af kredsløb, bedøvelse og overvågning
- tandrøntgen af hele munden
- tandrensning med ultralyd
- måling af tandkødslommer
- polering af tænder med pimpsten
- varmeterapi og væskebehandling under narkose og opvågning
- laserterapi for øget smertelindring og heling

Har du set vores tandklinik?
Vores dyrlæge Mogens Brix har specialiseret sig inden
for tandbehandling og hjælper dagligt en masse katte
med tandrens, tandregulering og rodbehandling. Vi har
indrettet en professionel tandklinik på vores dyrehospital
i Glamsbjerg. Her finder du også tandbørster, tandpasta
og tandvenligt legetøj til kat.

”Kvalitet til
Startpakke: Hunkat
Kr. 3.760,93

 Sundhedsundersøgelse
 Blodprøve med test for katteaids
og katteleukæmi

 Basisvaccination 1
 Basisvaccination 2
 Sterilisation
 Øretatovering
 Registrering i Det Danske Katteregister
 Ormekur
 Laserbehandling
 1 sæk foder specialudviklet til neutraliserede hunkatte

Startpakke: Hankat
Kr. 3.061,86

 Sundhedsundersøgelse
 Blodprøve med test for katteaids og katteleukæmi
 Basisvaccination 1
 Basisvaccination 2
 Kastration
 Øretatovering
 Registrering i Det Danske Katteregister
 Ormekur
 Laserbehandling


1 sæk foder specialudviklet til neutraliserede hankatte

knurhårene
DyrlægeRingen var blandt de
første dyreklinikker i Danmark,
der blev certificeret som ISOdyrlæge. Det betyder, at du og
dit kæledyr er garanteret den
højeste kvalitet – og tryghed!

