
Bedre behandling af dit kæledyrs tænder 
 

Vores dyrlæge Daniel var i starten af oktober på kursus indenfor tand- og mundhule 
sygdomme. Kurset blev afholdt af en af Europas bedste dyrlæger med speciale indenfor 
tand- og mundhulesygdomme, så det faglige niveau var helt i top.  
På kurset blev der fokuseret på lokal smertebehandling, røntgenoptagelser af tænderne 
samt en masse praktisk erfaring indenfor kirurgisk udtræk af tænderne. Dette betyder at 
vi nu kan tilbyde en endnu bedre behandling af dit kæledyrs tænder og mundhule. 
  
Ud over ekstra uddannelse, så har vi fået et  
nyt tandrøntgen apparat her på klinikken.  
Dette betyder for dig og dit kæledyr, at vores  
undersøgelse bliver endnu grundigere.  
 
Fordi hunde og katte er rovdyr, så udgør  
deres tandrødder ca. 70% af hele tandens  
størrelse. Ved hjælp af røntgenbilleder af  
alle tandrødder opdager vi markant flere  
sygdomme og smerter i dit kæledyrs  
mundhule, så vi kan behandle det bedst  
muligt. 
 

I november måned tilbyder vi 20% rabat på udvidet tandbehandling 
(Hvis du er medlem af vores AniPlan får du 30% rabat) 
 
Vores udvidet tandbehandling inkluderer: 
 
• Rensning af tænderne med ultralydsrenser 
• Polering af tænderne 
• Grundigt tjek af tandkød og tandkødslommer 
• Tandrøntgen af alle tænderne 
 
Hvis der findes sygdomme som gør det nødvendigt at fjerne tænder, eller hvis anden 
behandling er nødvendig, så lægges der en plan med ejerne. På den måde bliver dyrets 
tænder hurtigst muligt gode, mens der tages hensyn til dyrets helbred og ejers økonomi. 
  
Tilbuddet gælder t.o.m. d. 30/11-2017. 



Vores liner og halsbånd er af lækker 
kvalitet og fås i enten læder, nylon eller 
kanvas. 
Særligt velegnet til langpelsede racer er 
vores rundsyede læderhalsbånd, da 
disse ikke filtre pelsen. 
Tilmed har vi netop fået nye rundsyede 
halsbånd og liner med indvendig syning, 
hvilket gør dem yderligere 
”pelsvenlige”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gratis led armbånd 
I hele november måned får du et gratis 
LED armbånd ved køb af en line eller 
halsbånd i vores Petshop* 
- Armbåndet har to lysfunktioner og 
giver dig god synlighed på løbeturen, 
eller gåturen med din logrende ven. 

Kvalitets liner og halsbånd 

*Tilbuddet gælder 
t.o.m. d. 31/11-2017, så 
længe lager haves. 



Forebyg angst i den travle juletid allerede nu 
 

Hvis din hund eller kat er bange for fyrværkeri, eller bare er nervøs ved 
forandringer eller støj, så er det en god idé at begynde med forebyggende 
behandling allerede nu. 
 

I tiden op til jul foregår der mange ting, som kan gøre vores kæledyr 
ængstelige. Mange af tingene er ikke noget vi tænker på som et problem, 
men nogle gange skal der ikke meget til: 

 
Mange gæster til julemiddage 
Pasning, når familien skal til julefrokoster 
De mange julegaver, som ligger på husets bedste soveplads  
Fremmede lugte fra juletræ og dekorationer 
Stressede familiemedlemmer i den travle juletid 
Fyrværkeri 
 

Her på klinikken har vi flere muligheder for at dæmpe angst hos hunde og 
katte, og mange af dem er en god idé, at gå i gang med allerede nu for at 
opnå den optimale effekt. 
Ring til os på 49 20 30 16, eller kom ned til en snak om den rigtige løsning 
for dit kæledyr. 

 
 



 
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 ! 

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

Særtilbud 
For medlemmer af AniPlan 

Tilbuddet kan benyttes t.o.m.  
d. 30.11.2017 og gælder både hund og kat. 

Spar 30%  
på udvidet 

tandbehandling 
(se mere på side 1) 

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

