Prisblad – handelsundersøgelse og røntgenundersøgelse 2022
Alle priser er inkl. moms (gældende 01.01.2022 til 31.12.2022)
Den kliniske handelsundersøgelse udføres efter
retningslinjer fra Den Danske Dyrlægeforening
(gyldig til forsikring i 14 dage)

Klinisk handelsundersøgelse
(med skriftlig rapport)

Kr. 2.466

Beroligelse ved brug af mundspærre
(kræves for se den bagerste del af
mundhulen og nødvendig for at få
sygeforsikret tandsygdomme)

Kr 119*

Handelsundersøgelsen kan med fordel udføres på
vores hospital, hvor vi har de bedste forhold
Læs mere om handelsundersøgelse her
Hertil kan tilvælges:
1. Undersøgelse i stalden (forhør kørsel)
2. Beroligelse ved brug af mundspærre
3. Blodprøveudtagelse til evt. doping
4. Endoskopi

Røntgenundersøgelse af ben og overlinje med
udstyr, hvor billeder gemmes og sendes digitalt
Røntgenbillederne vurderes af en erfaren
halthedsdiagnostiker, så man får den bedste
vurdering af hestens fremtid
Vi kan også foretage røntgenundersøgelse i stalden
med et tillæg (kr 375 + kørsel)
Standarddosering af beroligelse inkluderet i pris*
Læs mere om røntgen her
RABAT:
1. ved tre eller flere heste samtidig
2. på ledmusoperation når røntgen er
foretaget af os

Blodprøve udtaget til evt. senere
dopingundersøgelse
(gemmes i min. 3 mdr. i vores fryser)

Kr. 379

OCD-screening
10 billeder af koder, haser og bagknæ
(velegnet til plage mhp. ledmusoperation)

Kr. 1.973*

Standardrøntgen
20 billeder af hove, koder, haser og
bagknæ
(flere vinkler og større fokus på detaljerne
i forhold til OCD-screening)

Kr 2.595*

Salgsscreening
34 billeder af hove, koder, haser og
bagknæ, nakke, hals og torntappe
(velegnet til alle heste, inden de sættes til
salg eller forsikres)

Kr. 3.445*

Hovsenebenoptagelser
Hovsenebenene kan undersøges
nærmere med flere specialvinkler
(oxspring/skyline)

Kr. 519*

GULDPAKKEN
54 billeder med
• 4 vinkler af alle koder
• 4 vinkler af haser
• 3 vinkler af bagknæ
• 3 vinkler af hovseneben
• nakkekam og hele halsen
• ryggens torntappe + underside

Kr. 6.656*

Endoskopi af øvre luftveje med digitalt udstyr, så
billederne kan gemmes og sendes digital
Undersøgelsen har til formål at undersøge for
strubepibing

Endoskopi i forbindelse med
handelsundersøgelse

* priserne er baseret på standarddosering af medicin (dagspris) og kan derfor afvige en smule

Kr. 677

