
Har du tænkt på, om dit kæledyr har brug for en tandbehandling? 
Det er naturligt at tænke, at ude i naturen børster dyrene da ikke tænder. 
Men det er faktisk en stor fejlopfattelse. Dyrene børster netop tænder. Ikke 
med en tandbørste, men med den mad, som de spiser. Hud, hår, knogler, 
fjer og brusk fungerer fint som tandbørste.  
Problemet er, at vi har taget dyrene ind i vores hjem og taget disse 
elementer væk fra deres foder. Derfor opstår problemet med dårlige tænder 
og tandkød, som i mange tilfælde kan ende med, at bakterier kan sprede sig 
fra munden til de indre organer og give alvorlige følgesygdomme i de indre 
organer. Derfor bør du sørge for et årligt sundhedseftersyn af din hund eller 
kat hos din dyrlæge, så disse tilstande kan behandles i tide. 
 

I denne måned har vi ekstra fokus på tandproblemer og vi vil opfordre til, at 
komme til et tandtjek her på klinikken, hvor vi vil vurdere om det er tid til en 
tandrens. 
 

I forbindelse med vores tand-fokus tilbyder vi desuden 10% rabat på 

dental foder fra Royal Canin og Hill’s indtil d. 28/2-2018 (hvis du er medlem 
af AniPlan får du 20% rabat). 



De er svære at stå for, de små snuder. Og her på klinikken har hele to 
medarbejdere fået hvalp inden for en uge, nemlig vores dyrlæge Daniel og 
vores butikschef Linda. 
På de næste par sider vil de fortælle om hvad deres valg er faldet på i forhold 
til foder, liner, alverdens tilbehør og ikke mindst sygeforsikring til det nye 
familiemedlem. Alt foder og tilbehør kan selvfølgelig købes i vores Petshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Vi inviterer til hvalpeaften  

onsdag den 7. marts kl. 18.30 
 

Vi vil gennemgå hvalpens sundhed og pleje og komme ind på  
træning og adfærd. 
Der vil være rundvisning på dyrehospitalet, således at man kan se stedet bag 
kulisserne og vi vil sørge for lidt snacks og drikkevarer.  
  
Tilmeld dig dette hyggelige arrangement på info@nkdyrehospital.dk eller ring 
på 49 20 30 16, senest fredag d. 2. marts. Det koster 50 kr. pr. deltager, som 
går ubeskåret til Dyrenes SOS, og der er et begrænset antal pladser. 

Hvalpeboom  
på Nordkystens Dyrehospital 



Hjemme hos Linda er der 

flyttet endnu en Shih Tzu 

ind. Mange af jer har 

allerede mødt eller set 

Baloo, som er vores 

klinikhund og deltager i 

messer, stiller op til 

fotografering eller 

demonstrerer en 

hundevask ved behov  

Baloo er nu blevet 

storebror til Louie, som I 

sikkert også kommer til at 

se mere til på klinikken. 

Vores godbidder fra 
Wanpy er et stort hit 
hjemme hos os. De 
er gode til træning 
hvis de klippes til 
små bidder, og andre 
varianter kan bruges 
til hygge. 

Essential Foods 
laver et lækkert 
hvalpefoder uden 
korn. Til gengæld er 
indholdet af 
proteiner helt oppe 
på 70%.  
Jeg er vild med 
idéen om de friske 
råvarer. 

Jeg er meget glad for at bruge dressurliner 
og er super tilfreds med den som jeg har til 
Baloo fra Hunter. Derfor skulle Louie 
selvfølgelig have den samme. 

Valget af sygeforsikring faldt 
på Dyrekassen Danmark, da 
de dækker alle mine behov, 
og til en god pris. 

Jeg elsker at bade 
begge hundene i 
B&B’s melisse 
shampoo, som giver 
blød silkepels, og jeg 
gør det selvfølgelig i 
vores hundevask på 
klinikken. 

En af favoritterne er den 
langbenede hest, og det 
bedste er når man kan 
få storebror med på 
legen  

Her er vi taget en tur i hundeskoven i Hornbæk, hvor Baloo 
nyder at gå uden snor. Nu skal han lære Louie hvordan man 
gør, ligesom at Louie skal lære at hilse på andre hunde. 



Daniel og hans kæreste har 

fået sig en Toller, som han 

kan tage med sig på jagt når 

den ikke skal være sofahund i 

lejligheden på Nørrebro.  

Charlie er en aktiv hund, 

hvilket passer til Daniels 

livstil og aktivitetsniveau. 

Han går da også til 

hvalpetræning i Rødovre, hvor 

han lærer basis træning og 

samarbejde med ejer.  

Valget af foder 
faldt på Royal 
Canins hvalpefoder 
og Charlie fungerer 
rigtig fint på det.  

Hunter foderskåle fordi det 
gerne må se lidt lækkert ud 
hjemme i lejligheden  

Ligesom Louie er 
Charlie også vild 
med vores 
godbidder fra 
Wanpy.  

Bamser er et hit hjemme hos os og 
lige nu er denne and favoritten.  

Sygeforsikringen har vi tegnet hos 
Tryg, hvor jeg også har mine øvrige 
forsikringer. 

Charlie har brug for at 
blive aktiveret meget. 
Derfor har jeg købt denne 
labyrint, som kan udfordre 
ham lidt når han får 
godbidder. 



 
Hvis ikke du allerede har givet os din anmeldelse på Trustpilot, vil vi 
blive meget glade, hvis du vil bruge et par minutter på at bedømme 

dit besøg på vores dyrehospital, Petshop eller hundevask. 
Klik her for at give os din vurdering. 

 

Tak for din hjælp ! 

Særtilbud 
For medlemmer af AniPlan 

Tilbuddet kan benyttes t.o.m. d. 28.02.2018  
og kan ikke kombineres med andre rabatter. 

Spar 20% 
på alt dental  

foder 
Er du ikke 
medlem af 
AniPlan endnu? 
Få glæde af 
fordelene ved 
tilmelding i dag!  

https://dk.trustpilot.com/search?query=nordkysten+dyrehospital

