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Helbredstjek eller fri konsultation
Ved et helbredstjek bliver du spurgt om dit dyrs daglige adfærd og aktivitetsniveau, humør, appetit, drikkevaner, samt hvor ofte dit kæledyr urinerer.
Derefter foretages der en klinisk undersøgelse som omfatter en grundig inspektion af øjne, ører, tænder & mundhule, slimhinder, knogler & led,
kløer, kønsorganer, hud & pels, og der bliver lyttet på hjerte og lunger. Dette helbredstjek er inkluderet i VetPlan. Hvis der er mistanke om, at dyret
er sygt, kan det være nødvendigt at foretage yderligere undersøgelser og tests for at diagnosticere og behandle dyret. Disse undersøgelser samt
medicin er ikke inkluderet i VetPlan. Helbredtjek'et kan konverteres til en gratis konsultation, hvis dit dyr pludselig viser sygdomstegn. VetPlan
inkluderer i såtilfælde en fri konsultation indenfor klinikkens normale arbejdstid. Yderligere ydelser som f.eks blod-, fæces- og urinundersøgelser,
røntgen, medicinering m.v. er ikke inkluderet i VetPlan, men betales særskilt. Akutte konsultationer udenfor normal arbejdstid er ikke inkluderet i
VetPlan.

Vaccination
Vi vaccinerer vores kæledyr for at forebygge sygdomme og lidelser hos det enkelte dyr og spredning af sygdommen til andre dyr. Vi ser nu til dags
sjældent epidemiske udbrud af de sygdomme, der hyppigst vaccineres imod. Dette skyldes, at de fleste kæledyrsejere udviser ansvar og får
vaccineret deres kæledyr, når der er behov. Vi her hos Dyrlægegruppen Thy vaccinerer rutinemæssigt hunde mod hundessyge, smitsom
leverbetændelse og parvovirusdiarre. Endvidere vaccinerer vi, efter ejers ønske, mod leptospirose og kennelhoste. Kennelhoste vaccination
foretages enten ved en indsprøjtning af Parainfluenzavaccine sammen med de andre vacciner, eller ved anvendelse af en kombinationsvaccine,
der skal pustes ind i hundens næsebor. De ovennævne vacciner er alle inkluderet i VetPlan Hund. Yderligere vaccination mod f.eks rabies (ved
udlandsrejse) eller herpes (ved drægtighed) kan tilkøbes i samråd med dyrlægen. Vi vaccinerer normalt katte mod kattesyge, katteinfluenza og
calicivirus infektion (Giver store sår i munden hos katte). Disse vaccinationer er inkluderet i VetPlan Kat. Yderligere vaccinationer som f.eks. rabies
kan tilkøbes i samråd med dyrlægen.

Blodprøve
Det kan være nødvendigt at udtage en blodprøve i mange forskellige situationer. Typisk tages en blodprøve når et dyr er sygt, for at dyrlægen kan
stille den rigtige diagnose. Hos Dyrlægegruppen Thy kan vi foretage en bred vifte af blodanalyser i vores eget laboratorium. Når dit dyr er med i
VetPlan giver vi 10 % rabat på blodanalyser foretaget i vores eget laboratorium.

Tandrensning
Husk at du får 10 % rabat på honorardelen ved tandrensning af dit kæledyr, når det er omfattet af VetPlan sundhedsprogram. Narkose og medicin
er ikke omfattet af rabatten. Rabatten kan benyttes en gang årligt så længe VetPlan sundhedsprogrammet kører. Ekstra ydelser, såsom tandrøntgen
og tandudtrækning kan tilkøbes efter aftale med dyrlægen.

Recepter til Loppe- og flåtforebyggelse
Den bedste loppe- og flåtforebyggelse sker i dag med præparater der er receptpligtige. I såvel VetPlan Hund som VetPlan Kat hos Dyrlægegruppen
Thy indgår gratis recepter på et års forbrug af receptpligtige loppe-/flåt forebyggende midler. Hvilke midler der skal laves recept på besluttes i
samråd med dyrlægen.

Afføringsprøve
VetPlan Hund inkluderer en årlig undersøgelse af en gødningsprøve for indvoldsorm og hjerte-/lungeom. Receptgebyr og medicin til behandling af
en eventuel ormeinfektion er ikke inkluderet i VetPlan.
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Foderrabat
Vi tilbyder et bredt sortiment af nøje udvalgt foder til dit kæledyr. Vi yder rabat på kvalitetsfoder til dit kæledyr. Rabatten er udspecificeret på vedlagte
tilbud. Rabatten kan ikke kombineres med andre rabat ordninger, der måtte forekomme.

God økonomi
Med VetPlan får du mulighed for at sprede de udgifter, du har på dit kæledyrs sundhed i faste månedlige betalinger, samtidig med at du sparer
penge. VetFamily VetPlan giver dig en sikker plan for dit kæledyrs sundhed og din økonomi.

Gratis receptgebyr til 2 ormebehandlinger af kat
Katte der fanger mange mus, og efterfølgende æder disse er ofte udsat for infektion med især bændelorm. Disse kan ses i kattens afføring eller evt.
opkast. Receptgebyr ved udlevering af ormekur til diagnosticeret ormeinfektion hos kat er gratis. Hvis der blot er mistanke om orm (f.eks. på grund
af vægttab), kan det være nødvendigt at foretage en fæcesundersøgelse. Denne er IKKE inkluderet i VetPlan.

Fodringsvejledning
Det er vigtigt, at dit kæledyr får et godt og passende foder. Lad os hjælpe dig med at finde det foder, der er bedst egnet til hver fase af dit kæledyrs
liv. I VetPlan får du gratis fodringsvejledning.

Kloklip
Mange hundes kløer skal klippes regelmæssigt for at den kan føle sig godt tilpas. For lange kløer beskadiges lettere, og indgroede kløer kan forårsage
skader på trædepuden. Hvor ofte kløer skal klippes varierer og afhænger bl.a. af motion og race. Mange kæledyrsejere vælger at lade det kyndige
personale på dyreklinikken udføre kloklipning. Det er vigtigt at tjekke hundens bevægelser, samt poter og kløer regelmæssigt. En indekat kan også
have behov for at få klippet sine kløer regelmæssigt, så den ikke sidder fast i ting og så neglene ikke vokser ind i trædepuderne. Vi tilbyder vores
VetPlan-kunder gratis kloklip til de hunde og katte der er tilmeldt VetPlan. BEMÆRK: Såfremt dyrets temperament eller andre forhold betinger at
dyret skal bedøves for at kloklipning kan foretages, så indgår dette IKKE i VetPlan, men skal tilkøbes. Tid for gratis kloklip kan bestilles i tidsrummet
tirsdag til torsdag fra 13.30 til 15.00

Vægt
Fedme er den største enkeltstående årsag til sygdomme hos dyr. Ligesom mennesker, kan dyrene udvikle bl.a. slidgigt på grund af overvægt og
fedme. Hvor meget dit kæledyr bør veje for at føle sig godt tilpas, kan undertiden være svært at afgøre for dig som ejer. Ved en almindelig
kontrolvejning hos din dyreklinik kan vores veluddannede personale nemt vejlede dig om dit kæledyrs idealvægt og om passende motion og
fodring. I VetPlan får du gratis kontrolvejning af dit kæledyr. Er dit kæledyr overvægtigt, giver vi naturligvis også gratis fodringsvejledning.
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Reminderservice
Du behøver ikke at huske at booke tider til dit dyrs næste vaccination. Du vil automatisk blive indkaldt til vaccinationer, der er planlagt for dit kæledyr.
Vi sender fortrinsvis remindere via e-mail.

Glad hund
Sammen tager vi ansvar for din hunds sundhed, hvilket i sidste ende giver dig en logrende, glad og frisk hund.

Glad kat
Sammen tager vi ansvar for din kats sundhed, hvilket i sidste ende giver dig en spindende, glad og stærk kat.

Information
Vores mål er at holde dig på forkant med nyheder om sundhed og sygdomme hos hunde og katte. Derfor anbefaler vi, at du abonnerer på vores
nyhedsbrev via www.netdyredoktor.dk. Du kan også altid få rådgivning hos vores personale.

Tilfreds ejer
VetPlan giver dig tryghed som kæledyrsejer. Dit kæledyr tjekkes regelmæssigt, hvilket giver dig større indsigt i dit kæledyrs sundhed og
velvære.

