Hvidsten dyrehospital

Mariagervej 455 A
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8981 Spentrup
klinikken@hvidstendyrehospital.dk
www.hvidstendyrehospital.dk
vagtsamarbejde : 8647 7488

Vi gør alt for dit kæledyr
På Hvidsten Dyrehospital
behandler vi alle former for
sygdomme. Vi tilbyder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicinsk behandling
Tandbehandling
Laboratoriediagnostik
Røntgendiagnostik
Akupunktur
Kirurgisk behandling
Guldimplantater
Sundhedsrådgivning

Professionel behandling
Hvidsten Dyrehospital er et godkendt dyrehospital.
Der stilles høje krav til indretning og hygiejne og vi har
specialiseret narkoseudstyr, kirurgisk udstyr, røntgen og
tandrøntgen samt et veludstyret laboratorium. Det giver os
mulighed for høj standard i behandlingerne.

Samarbejde med ekstern dyrlægevagt
På Hvidsten Dyrehospital har vi uden for åbningstid et
velfungerende vagtsamarbejde. Det betyder, at har dit
kæledyr brug for akut hjælp uden for vores åbningstider,
kan du altid få fat på en dyrlæge. Vi har også en ude
kørende praksis med tre dyrlæger. Her behandler vi
bl.a. kvæg og heste.

Dyrehospital
Godkendt af
Den danske Dyrlægeforening

Effektiv og omsorgsfuld behandling
På Hvidsten Dyrehospital har vi specialiseret
os i effektiv og omsorgsfuld behandling
af dit kæledyr. Vi er fem dyrlæger og tre
veterinærsygeplejersker, som alle interesserer
os for dit dyr og dets sundhed.
Ved sygdom, forebyggelse af sygdom eller
eksempelvis adfærdsproblemer, stiller vi
gerne vores mangeårige erfaring og faglige
kompetence til rådighed.

Rådgivning forebygger sygdom
På klinikken foretager vi alt fra sundheds
check og vaccinationer til større operationer.
Det er vores erfaring, at man med den rette
rådgivning kan forebygge mange sygdomme
og øge kæledyrenes livskvalitet.
Hvad enten det drejer sig om din hund,
kat, fugl, ilder, gnaver mv. sætter vi altid
omsorgen og den kærlige pleje højt.

Akupunktur til dyr
Alternative behandlingsformer har vundet indpas,
også i behandlingen af dyr.
Hvidsten Dyrehospital kan tilbyde akupunktur:
en behandlingsmetode som kan være et godt
supplement eller alternativ til f.eks. anden
smertebehandling.

Få råd og vejledning om
kvalitetsfoder til din hund og kat på

Hvidsten Dyrehospital

hillspet.dk
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Kvalitetsprodukter til dit kæledyr
I klinikken har vi en velassorteret butik, som sælger produkter til kæledyr.
Blandt de mange varer kan nævnes foder, loppemidler, aktivitetslegetøj,
hundesnore og -seler og meget andet. Kender du et produkt som vi ikke fører
i butikken, kan vi altid bestille det hjem til dig. Det er meget få ting som vores
leverandører ikke fører. Du er derfor altid velkommen til at spørge os.

Nye kunder
er velkomne i
den lokale bank!
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