Udvalgte priseksempler 2022
Alle priser er inkl. moms (gældende 01.01.2022 til 31.12.2022)
Tandraspning
Indledes med mundhuleundersøgelse med
mundspærre samt raspning af tandspidser med
elektrisk tandrasper sikrer det bedste resultat
Hvis det findes sygdomme i tænderne, så tilbyder vi
også mere avanceret tandkirurgi.
Standardberoligelse er inkluderet i pris*
Læs mere om tandpleje her
Tillægsydelser:
1. Kørsel
2. Udtrækning af ulvetænder
3. Nedraspning af tandkroge/-ramper
4. Spulning og behandling af foderpakninger

Første hest i stalden

Kr. 1.319*

Efterfølgende heste i samme stald

Kr. 906*

Første hest i stalden

Kr. 695

Efterfølgende heste i samme stald

Kr. 336

Herpesvacc. ifm. influenza/stivkrampe

Kr. 291

Aflivning ved injektion

Kr. 1.630*

Destruktion/DAKA (uden sko)

Kr. 2.357

Vaccination mod influenza og stivkrampe
Tillægsydelser:
1. Kørsel
2. Vaccination med Herpes 1+4

Aflivning – den sidste rejse
Hesten beroliges inden injektion med aflivning
Du kan selv vælge, om du vil overvære aflivningen
eller se hesten efterfølgende. Vi kan også tilbyde,
at du afleverer hesten på vores klinik, tager afsked
med den, og vi sørger for resten
Vi kan også være behjælpelige med at fjerne
hestesko og ved ønsker om kremering

Kastration (stående)
Hingsten lokalbedøves og kastreres stående, hvor
kastrationssårene efterlades åbne. Hingsten
behandles med penicillin, smertestillende og
stivkrampeserum

Stor hest 3 år og ældre

Kr. 2.990*

Tillægsydelser:
1. kørsel
2. smertestillende efterbehandling (kr. 440*)
3. penicillin til efterbehandling (kr. 716*)

Stor hest op til 2 år

Kr. 2.107*

Vi anbefaler generelt liggende kastration i narkose:
1. reducerer risikoen for infektion
2. reducerer risikoen for sædstrengsproblem
3. mere smertefrit
4. mindre vægttab efter kastration
5. kan starte i arbejde efter 3 uger

Pony og Islandsk hest

Kr. 2.085*

Shetlandspony og miniature

Kr. 1.516*

Klinisk undersøgelse + bevægelsesanalyse
med Equinosis Lameness Locator™

Kr. 2.297

PRISEKSEMPEL:
1. grundundersøgelse
2. én diagnostisk blokade
3. røntgenundersøgelse én region
4. ultralydsscanning én region

Kr. 5.428

Shockwavebehandling én skade

Kr. 964*

Shockwave to skader samme hest

Kr.1.386*

RABAT ved 2 eller flere hingste samtidig

Halthedsudredning med Equinosis Lameness
Locator™ sikrer en objektiv vurdering af hesten
Læs mere her
Tillægsydelser:
1. Diagnostiske blokader
2. Røntgenundersøgelse
3. Ultralydsscanning m. Doppler

Shockwave
Fokuseret shockwave til behandling af skader i
bevægeapparatet blandt andet sene- og
gaffelbåndsskader. I modsætning til almindelige
shockwavemaskiner samler PiezoWave 2
trykbølgerne i et fokuseret område under huden,
hvilket giver maksimal effekt
Standardberoligelse inkluderet i pris*
Se mere her

Endoskopi af luftveje
Med et fleksibelt kamera undersøges luftvejene for
blandt andet strubepibning og astmatisk
bronchitis. For at stille eksakt diagnose og finde
den bedste behandling udtages skylleprøver
Standardberoligelse inkluderet i pris*
Læs mere her
Tillægsydelser:
1. Medicinsk behandling
Gastroskopi af mavesæk
Med et fleksibelt kamera undersøges mavesækken
for sår i den hvide og røde del. På baggrund af
graden og placeringen af mavesår fastlægges
behandlingsplan

Simpel endoskopi af øvre luftveje
(uden udtagning af prøver)

Kr. 1.521*

Endoskopi med udtagning af skylleprøver
fra luftrør og lunger
(inkl. forsendelse, laboratorieudgift og
tolkning af prøvesvar)

Kr. 4.698*

Gastroskopi, udredning

Kr. 2.182*

Gastroskopi, kontrolundersøgelse

Kr. 1.799*

Standardberoligelse inkluderet i pris*
Læs mere her
Tillægsydelser:
1. Medicinsk behandling

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 standarddosering af medicin (dagspris) og kan derfor afvige en smule

