Ditt djur i trygga
händer
®

VetPlan

VETPLAN HÄLSOKONTROLL
Vid den årliga hälsokontrollen undersöker en veterinär djurets hälsotillstånd samt gör en kontroll av
tänder och munhälsa.
Vid denna kontroll går vi tillsammans igenom ditt djurs dagliga beteende, aktivitetsnivå, humör,
aptit och vätskeintag. Veterinären gör en klinisk undersökning av bland annat ögon, öron, tänder
och munhåla, muskulatur, klor, yttre könsorgan samt hud och päls.
En kontroll av rörlighet och hull ingår också. Veterinären lyssnar dessutom på hjärtat och lungor och
känner igenom buken med händerna.
Små hälsoproblem kan utveckla sig till allvarligare problem om de inte behandlas. Om en sjukdom är
under utveckling har djuret större chans till full återhämtning ju tidigare åtgärder sätts in. En
hälsokontroll ökar sannolikheten för att små åkommor upptäcks i tid och därmed att ditt djur
fortsätter att vara friskt.
Om hälsokontrollen väcker misstanke om att djuret är sjukt kan det vara nödvändigt att göra
ytterligare undersökningar och tester för att kunna ställa diagnos och inleda behandling. Dessa
undersökningar ingår inte i VetPlan. Om djurägaren redan hemma har upptäckt sjukdomssymtom
hos hunden eller katten bör hellre ett vanligt veterinärbesök bokas.

VETPLAN VACCINATION
Hundar och katter vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att hindra
smittspridning till andra djur. I VetPlan ingår årlig vaccination
mot kennelhosta samt parvovirus, smittsam leverinfektion (HCC)
och valpsjuka vart tredje år. Vaccinering mot rabies och leptospiros ingår inte i VetPlan Vaccination
men kan vara aktuellt om du till exempel reser utomlands med ditt djur.
VetPlan Vaccination för katter innehåller årlig vaccinering mot kattsnuva samt vart tredje år
vaccinering mot kattpest (parvo). Ytterligare vaccinationer som kan vara aktuella men som inte ingår
i VetPlan Vaccination är felin leukemi, kattaids (felint immunosuppresivt virus) och rabies. Du
beslutar i samråd med din veterinär om vilka tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av.
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VETPLAN TANDKONTROLL & TBI HOS SKÖTERSKA.
Hundar och katter kan utveckla tandsten och tandsjukdomar. Om tandstenen inte avlägsnas kan det
leda till inflammation i tandköttet, som i kombination med tandsten kan orsaka blottade tandhalsar
och tandlossning. Många hundar och katter kan lida av tandvärk, som kan vara svår att upptäcka.
Genom att vi kontrollerar djurets tänder regelbundet kan allvarliga problem i munhålan undvikas. En
tandkontroll består av en generell klinisk undersökning av munhåla och tänder. Tandkontrollen görs
tillsammans med de halvårsvisa hälsokontrollerna. Är det nödvändigt att ge lugnande inför
tandkontrollen så ingår detta inte i VetPlan. Visar det sig att ytterligare undersökningar är
nödvändiga (till exempel röntgen och professionell tandrengöring/ PTR) bokas tid för detta efter
överenskommelse mellan veterinär och djurägaren och behandlingen utförs till reducerat pris i
enlighet med avtal för de kunder som har VetPlan tand.
I Vetplan Tand ingår också en tandborstningsinformation av sköterska (TBI). Där går ni igenom hur
djurets tänder ska skötas hemma samt får lite tips och trix hur ni ska borsta ert djurs tänder. TBI gör
vi upp till en gång /år.

VETPLAN RECEPTFÖRSKRIVNING
Varje receptförskrivning bygger på en ingående kunskap om en individ. Bara veterinärer får skriva ut
läkemedel på recept och med några få undantag får detta bara göras efter undersökning av djuret.
3st arvoden för receptförskrivning är inkluderade i VetPlan.

VETPLAN PLUS BLODPROV
Med VetPlan Plus tar man ett blodprov i samband med den årliga hälsokontrollen som utförs av
veterinär för att se ditt djurs normala blodvärden i friskt tillstånd. Ett årligt blodprov kan också
avslöja om det finns begynnande förändringar och invärtes sjukdom, som man ofta upptäcker först
senare i förloppet. Därmed kan en tidig behandling påbörjas och eventuella sjukdomssymptom
fördröjas eller förebyggas helt. Blodanalysen består av en blodkemisk analys av bland annat
blodsocker, njurvärden och levervärden. En analys av blodbilden såsom röda och och vita
blodvärden ingår också. Hos katt kontrolleras sköldkörteln samtidigt som njurfunktionen undersöks
genom ett prov som kallas SDMA och som upptäcker nedsatt njurfunktion långt innan symptom
visas. Fruktosamin eller sk ”långtidssocker” kontrolleras också på katt. Är det nödvändigt att ge
djuret lugnande för att kunna ta blodprovet ingår inte detta i VetPlan.
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VETPLAN TAND BLODPROV
Med VetPlan Tand tas med fördel i samband med tandkontrollen hos sköterska ett blodprov för att
kontrollera parametrar viktiga vid narkos av ditt djur. Lever, Njurvärden, Socker värden kontrolleras.
Hos katter över 10 år eller där det bedöms nödvändigt kontrolleras också sköldkörtelvärden. Är det
nödvändigt att ge djuret lugnande för att kunna ta blodprovet ingår inte detta i VetPlan.

VETPLAN BLODTRYCK
I VetPlan Katt Plus ingår en årlig blodtrycksmätning. Rutinmässig mätning av blodtrycket hjälper till
att upptäcka hypertension i tid och förhindra skador på andra organ, som ögon, njurar, hjärta och
nervsystem.
Studier har visat att minst 1 av 8 katter över 9 års ålder har högt blodtryck. Om katten har en kronisk
njursjukdom eller en överaktiv sköldkörtel (hypertyreos) är risken ännu större, i den gruppen lider 1
av 3 katter av hypertension.

VETPLAN PTR och TANDRÖNTGEN
Ingår endast i VETPLAN TAND med 20% rabatt på PTR och tandröntgen. Professionell tandrengöring
(PTR) utförs av våra legitimerade sköterskor som har specialutbildning på området. PTR utförs i
narkos för att kunna göra en fullvärdig undersökning och behandling. Bettet kontrolleras, den
generella munhälsan bedöms, varje tand rengörs med ultraljud och undersöks för tecken på
tandsjukdom, tänderna röntgas vid behov för att kontrollera tecken på tandsjukdom som ej går att
se på tandens krona, ex rotspetsabcesser och TR. Sköterskan lägger upp en fortsatt vårdplan för ditt
djurs tänder och går igenom denna med dig vid hemgång.

VETPLAN URINPROV
I VetPlan Plus ingår en urinanalys (urinsticka).
Genom en analys av urinprov kan sjukdomar i urinvägarna och andra organ
upptäckas. Du kan hämta material till uppsamling av urin hos oss utan kostnad.
Du ansvarar själv för uppsamling av urinen.

VETPLAN AVFÖRINGSPROV
Analys av hundens eller kattens avföring visar om djuret är infekterat med tarmparasiter. Ofta syns
inga tydliga symtom på en sådan parasitinfektion, men den påverkar ändå djuret negativt och
medför risk för spridning till andra djur. I VetPlan avföringsprov ingår analys för förekomst av flera
olika parasiter. Analysen av avföringen visar om det är nödvändigt att avmaska eller ej.
Du får som djurägare, ett provtagnings-kit att ta med hem. Det innehåller allt du behöver för att ta
provet och anvisningar för hur du portofritt sänder provet till laboratoriet. Provsvaret får du sedan
av din klinik. Om det visar sig att djuret behöver avmaskas får du råd och vid behov recept på
lämpligt avmaskningsmedel av din klinik. Avmaskningsmedel ingår inte i VetPlan avföringsprov.
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VETPLAN KASTRATIONSRABATT
Katter får 10% rabatt på kastration i kastrationen ingår om man så önskar id märkning med chip

VETPLAN BUTIKSRABATT
20% rabatt på Virbacs foder.
15% rabatt på Virbacs vårdprodukter.
50% rabatt andra grundvaccinationen hund (valp 1år)
15% rabatt på andra grundvaccinationen katt (kattunge 1år)
10% rabatt på kastrationspaket katt hane/hona.
Kostnadsfri tandkontroll före och efter alla tandåtgärder.

VETPLAN VACCINATIONSRABATT
Om du har en kattunge eller en hundvalp behöver du oftast utföra två grundvaccinationer inom
loppet av ett år. En vaccination per år ingår i alla våra olika planer, men för dessa djur har vi extra
rabatter för vaccination nummer två inom samma år. 50% på ettårs vaccinationen för hundar och
15% för katter, katter har dessutom rabatt på kastration vilket brukligt utförs under första
levnadsåret.
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