
Kom til reception  
I dag den 5. oktober fra kl. 16.30-18.00 

 

I anledning af åbningen af vores nye hundevask, vil vi gerne byde på et glas bobler 
samt vejledning i, hvordan du vasker din hund korrekt, og hvorfor det er vigtigt at gøre. 
Lea fra firmaet B&B har mange års erfaring i hundesalon, og kan fortælle alt om de 
lækre økologiske shampoo’er, som du kan bade din hund i hos os.  
Desuden kan hun give dig gode fif til hvordan du vasker, soignerer og yder den bedste 
pelspleje på din hund. 
 

Vi tilbyder derudover alle gæster en GRATIS vaskekupon, samt gode rabatter i 
vores Petshop. 
 

Din logrende ven er selvfølgelig også velkommen  
 

VI GLÆDER OS TIL AT SE jer! 



Vores dyrlæge mogens har fået en 

international pris for sit arbejde med gadedyrene 
 

Onsdag den 27. september 2017 fik Dyrlæge Mogens Hansen – som den 
første europæer – den internationale pris Henry Schein Award, som gives for 
exceptionel gerning indenfor dyrevelfærd. Prisen blev overrakt af Mike Ellis, 
som er europæisk præsident for Henry Schein Animal Health og Mogens fik 
tildelt prisen i forbindelse med den internationale anerkendte 
verdenskongres (WSAVA) for dyrlæger og veterinærsygeplejersker. 
Prisen kaldes også “Årets Internationale Dyreven valgt af dyrlæger fra hele 
verden”, og Mogens får prisen for sit mangeårige arbejde med at vaccinere, 
sterilisere og kastrere gadehunde, især i Asien. Han giver prisen på 5.000 
dollars videre til Dyrlæger uden Grænser, som han var med til at stifte i 2006 
under navnet Dyrenes SOS, efter han havde arbejdet for bedre forhold for 
gadehunde på egen hånd siden 1999. 

 

Foto: Simon Callaghan 



20% rabat på neutralisering af hunde og katte 
 

I forbindelse med at Mogens har vundet Henry Schein prisen, 
giver vi i hele oktober måned 20% rabat på kastration og 
sterilisation af hunde og katte. 
Hvis du er medlem af AniPlan får du 30% rabat!  
 
Dette er en god mulighed for at gøre brug af Mogens’ store 
ekspertise i disse operationer, hvor operationen foregår hurtigt, og 
operationssåret er meget lille, hvilket resulterer i meget mindre 
ubehag og smerter for dit dyr.  
 



Månedens patient 

Merlin, 3 år 

Hellig Birma 
  
 

  
 

Merlin er en rigtig sød Hellig  
Birma på godt 3 år. Han var  
så uheldig at miste det  
nederste af sit højre bagben en nat, hvor han var ude på 
nattevandring.  
Vi formoder, at bagbenet er blevet kørt over af en bil, da 
bagkroppen også viste tegn på et sammenstød.  
Efter at have tjekket, at Merlins indre organer ikke havde taget 
skade, opererede vi ham, så hans ben kunne hele op på bedst 
mulig vis.  
Han bevæger sig fint rundt på 3 ben derhjemme og er blevet 
mere og mere tilpas efter den uheldige episode. 
 

Her ses det på 
røntgen, at 
højre bagben 
mangler, og at 
skinnebenet er 
brækket.  



 
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 

Spar 30%  
på neutralisering 
Rabatten giver vi i forbindelse 
med, at Mogens har modtaget den 
fine Henry Schein pris. 
 

Tilbuddet kan benyttes t.o.m.  
d. 31.10.2017 og gælder både 
hund og kat. 

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

