
Månedens kampagne 

Tilbuddet gælder fra 4.8-31.8-2017. 

Spar 20% på 

laserterapi! 
Hvad er laserterapi godt 

for? 
 

• Efter kirurgiske indgreb 

• Nervelidelser 

• Tandkødsproblemer 

• Allergisk hududslæt 

• Andre hudproblemer 

• Øreproblemer 

• Sårheling 

• Ledsmerter 

• Reducerer ar dannelse 

• Skader på led, sener og 

muskler 

 

 

 

 



Velkommen til vores nye klinikassistent 
Marie-Louise 

 

Marie-Louise startede på klinikken d. 26. juli og vil komme til at 
varetage opgaver i butik og reception, såvel som i klinikken. 

Hun har en fortid hos Dyrenes Beskyttelses dyreambulance og har 
også været i restaurationsbranchen i mange år.  

Disse kompetencer var det perfekte match, da god service er af 
højeste prioritet, og det, at kunne have mange bolde i luften er en 

del af hverdagen her på klinikken. 
 

Vi er allerede meget glade for vores nye kollega og ved, at I vil tage 
godt imod hende  

 

Se hvad hun skriver på vores hjemmeside her 
 
 
 

 



Sommerens patienter  
 

I dette nyhedsbrev udvider vi vores artikel om Månedens patient til en artikel om 
Sommerens patienter i stedet. 
Igennem de travle sommer måneder har vi nemlig haft nogle patienter som har skilt sig 
lidt ud fra de andre: 

 
 

 
 
 

 

Et uheldigt møde med en bil 
Simba, en glad golden retriever på godt 10 år, løb den 10. Juli ud af haven 
for at hilse på en sød hund på den anden side af vejen. Desværre blev han 
påkørt af en bil, da han krydsede vejen, hvorfor han kort efter kom ind på 
Nordkystens Dyrehospital. Efter en undersøgelse og røntgenbilleder af 
brystet og bughulen, kunne vi konstatere, at Simba var sluppet med 
skrækken, og ’kun’ havde brækket et ribben i venstre side. Simba blev 
behandlet og har været holdt i ekstremt ro lige siden. Da han var til kontrol 
2 uger efter, havde han det meget bedre. Men han skal dog fortsat holdes i 
ro, i samlet set 8 uger, for at ribbenet kan vokse ordentligt sammen. 

Tjærekatten Fiona 
I sidste uge var Fiona meget uheldig. Hun fik 
varm tjære på hele kroppen på en NCC 
arbejdsplads i Espergærde, men gudskelov 
var mandskabet på arbejdspladsen hurtige til 
at få smurt Fiona ind i fedtstof og bragt til 
dyrlæge.  
Vi fik Fiona ind på dyrehospitalet, og sikke et 
syn! En lille helt sort klistret kat, som ikke 
synes, at det var sjovt. Vi var nødt til at 
bedøve Fiona, så vi kunne få alt tjæren vasket 
ud af hendes hud og pels med specialmidler. 
Den første dag var der 2-3 personer, der 
arbejdede på at få hende ren i 4 timer, og på 
dag 2 var vi nødt til at gentage seancen i 3 
timer.  
Men så var Fiona også næsten ren, dog er det 
umuligt at få det hele væk. Det forsvinder så, 
når pelsen fældes, og der kommer nye hår ud.  
Fiona er nu kommet hjem til sin mor, Diana, 
og har det rigtigt godt.  

 

Vi var tre 
medarbejdere 
om at rengøre 
Fiona, så hun 
ikke skulle være 
bedøvet længere 
tid end 
nødvendigt. 

Til venstre 
ses Fiona 
med tjære i 
hele pelsen. 
 

Til højre er 
hun blevet 
vasket og er 
kommet 
hjem efter 
at have 
ligget til 
observation 
i to dage. 



Sommerens patienter  
Kvik blev til en ”hunhund” 
Kvik er en sød lille Dansk Svensk Gårdhund på 3 år. Han kunne 
pludselig ikke tisse normalt, og ejeren tog til dyrlægen, hvor de  
fandt ud af, at der var tilstoppet et stykke inde i urinrøret. Kvik  
havde det ikke godt, og fik tømt blæren hver dag med sprøjter  
stukket direkte ind i blæren via bugen. Men da det ikke kunne  
komme ud af urinrøret, så skulle den tømmes hver dag på den  
måde, og det kunne jo ikke blive ved.  
Kviks ejer ville derfor prøve noget andet og kom ud til os på 
dyrehospitalet. Vi fandt ud af, at der sad et fremmedlegeme inde  
i urinrøret og opererede derfor på det sted. Der sad en stor  
urinsten på stedet, som totalt blokerede for udløbet, og desværre 
havde den siddet så længe, at urinrøret var meget dårligt, og  
vi turde derfor ikke sy det sammen igen. Men hanhunde har så  
langt et urinrør, at det faktisk går fra blæren ud til området et  
stykke under endetarmen (ca. hvor skeden på hunhunde sidder)  
og derefter slår den et sving ned under bugen og ud i penis, som 
slutter ca. midt på bugen. Så når man så skærer ind lige, hvor  
den slår et sving ved mellemkødet, så kan man sy urinrøret ud til 
huden der, og så tisser den faktisk som en hunhund! 
I dag har Kvik det godt og har igen fundet ud af at lette ben som  
en hanhund, ejer skal blot holde afstand for ikke at blive ramt af tis  

Nu med én tå mindre 
Walker er en sød boxerblanding på 1,5 år, som 
kom ind med en stor knude på den ene tå. Da 
tåens store trædepude var involveret også, 
ville det være risikabelt kun at fjerne knuden. 
Dette kunne medføre problemer med heling af 
trædepuden, samt knuden ville have større 
risiko for at sprede sig.  
  
Derfor valgte vi den bedste løsning for Walker, 
nemlig at fjerne selve tåen, således at såret 
kunne hele uden problemer. Og på billederne 
ser man Walker efter 8 dage, hvor såret er 
vokset fint sammen. Og Walker tænker ikke 
over, at han mangler sin "pegefinger" på det 
ben! 

  
  
 



 
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 eller Petshop. 
Klik her for at give os din vurdering. 

 

Tak for din hjælp ! 

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

SÆRPRIS 
Til medlemmer af AniPlan 

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

