
Prisblad – operationer 2021 

Alle priser er inkl. moms (gældende 01.01.2021 til 31.12.2021) 

Kikkertoperation ved for eks. fjernelse af ledmus 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. gennemsyn af røntgenbilleder før operation 
3. klinisk undersøgelse før narkose 
4. kikkertoperation i fuld narkose 
5. kontrolrøntgen efter operation 
6. forbindingsskifte efter operation 
7. 2 dages opstaldning 
8. evt. attestation 

 
RABAT:  

1. ved tre eller flere heste samtidig 
2. når røntgen er foretaget af os 

Kikkertoperation ét led Kr. 10.625* 

Pr. efterfølgende led samme hest Kr. 2.750* 

Kastration ifm. med kikkertoperation 
(foretages sterilt med syning af indsnit) 

Kr. 1.458* 

Kastration i narkose 
Anbefales til alle hingste og især ældre hingste. 
Operationen foregår sterilt. Både sædstrenge og 
indsnit i huden sys sammen, så vallakken er klar til 
arbejde efter blot 3 uger 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. klinisk undersøgelse før narkose 
3. operation i fuld narkose 
4. efterbehandling dagen efter operation 
5. 2 dages opstaldning 
6. smertestillende efter hjemsendelse 

 

Kastration i narkose Kr. 7.898* 

Sædstrengsadhærence 
Operationen foregår sterilt. Både sædstrenge og 
indsnit i huden sys sammen, så vallakken er klar til 
arbejde efter blot 3 uger 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. klinisk undersøgelse før narkose 
3. operation i fuld narkose 
4. efterbehandling dagen efter operation 
5. 2 dages opstaldning 
6. smertestillende efter hjemsendelse 

 

Sædstrengsoperation, stor hest Kr. 9.159* 

Sædstrengsoperation, pony Kr. 8.534* 



 

Klaphingst (kryptorchisme) 
Operationen foregår sterilt med syning, så vallakken 
er klar til arbejde efter blot 3 uger 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. klinisk undersøgelse før narkose 
3. operation i fuld narkose 
4. efterbehandling dagen efter operation 
5. 2 dages opstaldning 
6. smertestillende efter hjemsendelse 

 

Testikel i lyskekanal (inguinal) Kr. 9.265* 

Testikel i bughule (abdominal) Kr. 11.659* 

Navlebrokoperation 
Brokporten og huden sys sammen i flere lag 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. klinisk undersøgelse før narkose 
3. operation i fuld narkose 
4. efterbehandling dagen efter operation 
5. 2 dages opstaldning 
6. smertestillende efter hjemsendelse 

 

Navlebrokoperation Kr. 6.907* 

Bukkehovsoperation 
Støttebåndet til den dybe bøjesene overskæres 
 
Prisen dækker: 

1. et forløb uden komplikationer 
2. klinisk undersøgelse før narkose 
3. operation i fuld narkose 
4. påmontering af kunsthov 
5. efterbehandling dagen efter operation 
6. 2 dages opstaldning 
7. smertestillende efter hjemsendelse 
 

Bukkehovsoperation ét forben Kr. 8.157* 

Bukkehovsoperation begge forben Kr. 9.485* 

Alle operationer foregår i narkose i vores nye, topmoderne operationsstue 
Hesten bedøves skånsomt i gummiboks og flyttes herfra ind i 
operationsstuen på vores nye specialkonstruerede operationsbord til heste. 
Hesten intuberes med slange i luftrøret, hvori den modtager ilt og 
narkosemiddel under operationen. Åndedrættet styres af vores respirator, 
og hestens hjerterytme, iltmætning, blodtryk, udåndingsgas kontrolleres 
løbende under operationen af narkosedyrlægen. Efter operationen flyttes 
hesten tilbage til gummiboksen til opvågning. Læs mere her 
 
Før du bestiller tid til operation, er det vigtigt at du læser vores 
informationsfolder om operationer her 
 

 
Dyrlægerne Nørhald er et ISO-CERTIFICERET hestehospital. 
Vi har derfor kvalitetssikrede arbejdsgange med fokus på blandt andet udstyr og hygiejne, 
efteruddannet personale, striks journalføring, kommunikation og kontakt med hesteejeren.  
Læs mere om ISO-DYRLÆGEN her 

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

https://www.hestedoktor.dk/ydelse.php?id=Operationer
https://www.hestedoktor.dk/ydelse.php?id=Operationer
https://www.hestedoktor.dk/documents/Operationsfolder.pdf
http://iso-dyrlaegen.dk/dk/om-iso-dyrlaegen
http://iso-dyrlaegen.dk/dk/om-iso-dyrlaegen

