Sundhedsundersøgelse
Ansager Hestehospital tilbyder årlig sundhedsundersøgelse med følgende valgmuligheder:

Guld

Sølv

Bronze

Sundhedsundersøgelse







Vaccination:
Influenza & tetanus







Tandraspning









Gødningsprøve





Blodprøve,
sundhedskontrol



Befordring
& køretidshonorar









1.000,00

525,00

Pris incl. moms



1.850,00 1.450,00 1.275,00

Tandraspning:

Beroligelse faktureres særskilt

Tandraspning

Guld

Til konkurrencehesten
og væddeløbshesten

Sølv

Til alle heste hvor
den årlige vaccination
og tandundersøgelse
kombineres med en
gødningsprøve

Gødningsprøve:

Undersøgelse af gødning for strongylideæg og bændelormeæg, men
excl. larvedyrkning.
Ved larvedyrkning kan diagnosticeres blodorm (strongylus vulgaris),
som kræver særskilt ormemiddel.
Larvedyrkning, ormemiddel og receptgebyr faktureres særskilt.

Blodprøve, sundhedskontrol:

Undersøges for blodprocent, antal hvide blodlegemer & muskelværdier

Kernekunderabat:

Vaccination

Til alle heste ved den
Bronze årlige vaccination og
tandundersøgelse

Ved vagtbesøg gives rabat på honoraret på kr. 750,- (incl. moms) på
heste, som har anvendt sundhedsundersøgelse (Guld, Sølv, Bronze,
tandraspning og vaccination) indenfor et år forud for vagtbesøget.

Generelt:

Bemærk at tilbuddene på sundhedsundersøgelserne kun er gældende
på vore besøgsdage eller ved mindst 3 heste på samme opstaldningsadresse.
Prislisten er gældende fra januar 2022.
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Udover ydelserne ved sundhedsundersøgelserne
kan Ansager Hestehospital tilbyde
•
•
•
•
•
•
•
•

Forsikrings-/handelsundersøgelse
Halthedsundersøgelse
Kiropraktik
Røntgenundersøgelse
Senescanning
Endoskopi
Intensiv medicinsk og kirurgisk behandling på
indlagte heste 24 timer i døgnet året rundt
Og meget andet

Som hidtil tilbyder vi gode råd om eksempelvis
•
•
•
•

Fodring
Forhold omkring handel
I foling af hopper
Hoppe og føl ved foling

Henvendelse mandag til fredag kl. 8 til 16
på tlf. nr. 75 29 70 66.
Akutte tilkald til syge heste varetages
hele døgnet ved henvendelse på tlf. nr. 75
29 70 66.

Kort indtegnet med vores køreområde
Sønder-Omme

Give

Ølgod
Nørre Nebel

Grindsted

Outrup

Oksbøl

Billund

Ansager

Varde

Agerbæk
Bække

Blåvand
Holsted
Esbjerg

Se yderligere info på www.ansagerhestehospital.dk
eller find os på facebook.com/AnsagerHestehospital
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