
Sundhedsundersøgelse 

og vaccination
Kr. 853 

Vi anbefaler: 

• Årligt: Leptospirose, Kennelhoste
• Hvert 3. år: Parvovirus, Hundesyge, Leverbetændelse

Skal du have din hund vaccineret for første gang? 

Så skal den vaccineres to eller 3 gange med 4 ugers mellemrum. Vi giver 50% rabat 
på honoraret ved 2. og 3. basisvaccination, mens vaccinerne er til fast pris.
Husk, vi giver familierabat!
Medbringer du flere kæledyr samtidig, giver vi 50% rabat på resten af flokken.

Sterilisation: Hunhund, 20 kg
Kr. 4940

Inklusive: 

• modtagelse og forundersøgelse af kredsløb m.m. ved dyrlæge
• bedøvelse
• blodprøve og præanæstetisk blodprofil før narkose
• undersøgelse af kredsløb, bedøvelse og overvågning
• varmeterapi og væskebehandling under narkose og opvågning
• laserterapi for øget smertelindring og heling
• udlevering af smertestillende medicin
• fjernelse af suturer og kontrol efter operation

Prisliste Hund 
Alle priser er inklusive moms, materialer til brug under konsultation 
og operation samt tillæg for miljø og hygiejne. Priserne er vejledende. 
Prisen kan for eksempel variere efter, hvor meget din hund vejer og 
derfor har behov for af narkose og smertestillende medicin. Opnå 
rabat på nedenstående operationer, hvis dit dyr har været til 
sundhedsundersøgelse inden for den sidste måned eller har en 
sundhedspakke hos DyrlægeRingen. 

Konsultation 
Kr. 731,11 

Skal du ud at  

rejse med din hund? 

Går rejsen sydpå skal 
du vaccinere mod rabies 

senest 21 dage før afrejse. 
Husk, din hund skal 

have eget pas! Det laver vi 
også.



Kastration: Hanhund, 20 kg 
Kr. 3983

Inklusive:

• modtagelse og forundersøgelse af kredsløb m.m. ved dyrlæge
• blodprøve og præanæstetisk blodprofil før narkose
• undersøgelse af kredsløb, bedøvelse og overvågning
• varmeterapi og væskebehandling under narkose og opvågning
• laserterapi for øget smertelindring og heling
• udlevering af smertestillende medicin
• fjernelse af suturer og kontrol efter operation

Kender du vores 

Kæledyrskonto?

Lyder din regning på minimum 
2000 kroner? Så kan du vælge 

at betale beløbet over 10 
måneder – uden ekstra 

omkostninger, renter eller 
gebyrer. Tilbuddet kan også 

benyttes til køb af foder, 
håndkøbsmedicin og 

tilbehør.




