Ejers fulde navn:

Hundens navn:

Klientinformation til hundeejere ved bedøvelse og operation på Buddinge Dyreklinik
Din hund er efter din anmodning indlagt til undersøgelse og behandling i narkose (bedøvelse) på Buddinge
Dyreklinik. I denne forbindelse vil vi gerne sikre et så trygt og problemfrit forløb som muligt.
Forundersøgelse og blodprøve

Laserterapi

Enhver form for bedøvelse og operation indebærer en vis
risiko. Hos en rask hund er denne risiko yderst begrænset,
særligt
med
de
moderne
bedøvelses-midler,
monitorerings-udstyr og metoder, som vi bruger på
Buddinge Dyreklinik. Risikoen afhænger bl.a. af hundens
alder, race, overordnede sundhedstilstand samt indgrebets
karakter og omfang.

Alle operationer, hvor der ikke er mistanke om tumor-væv,
vil blive afsluttet af laser-terapi. Dette for at fremme
helingen, lindre smerte og dæmpe inflammation i vævet.
Dette er som standard inkluderet i prisen på alle relevante
behandlinger.

Der kan hos hunde med hjerte-, lever-, nyrelidelse o.l. samt
kortsnudede racer, som Fransk Bulldog og Mops, ses en
forøget risiko i forbindelse med bedøvelse.

Vi kan ved indlæggelsen af din hund udregne et prisoverslag på de aftalte undersøgelse/behandlinger.
Prisoverslag kan ikke påregnes at være helt præcise.

Derfor foretager dyrlægen altid en grundig, individuel,
klinisk undersøgelse forud for bedøvelsen, så denne kan
tilpasses den enkelte hund.

Ønsker du et prisoverslag:

Vi kan mindske risikoen yderligere ved at tage en blodprøve
på din hund forud for behandlingen. Her undersøges bl.a.
hundens infektionstal, samt lever- og nyrefunktion.
Bedøvelsesmidlerne udskilles fra kroppen gennem leveren
eller nyrerne, hvorfor det er vigtigt at vide, at disse organer
fungerer som de skal før din hund bedøves.
Desuden kan der hos hunde inficeret med Fransk
Hjerteorm ses øget blødningstendens. Derfor er test for
denne parasit ligeledes inkluderet i blodprøven.
Prisen for denne præ-anæstetiske blodprøve er 761,88 kr.
Vi gør opmærksom på, at det på Buddinge Dyreklinik er
obligatorisk for følgende patientgrupper, at få taget en
blodprøve forud for bedøvelse og operation:
- Alle hunde i de særlige risikogrupper ovenfor nævnt
- Hunde, som skal gennemgå bughule-indgreb
- Senior-hunde (fra 7 år)

Ønsker du blodprøve på din hund:

JA o

NEJ o

Prisoverslag

JA o

NEJ o

Overslag: __________________________________

Kontakt
Buddinge Dyreklinik vil kontakte dig telefonisk under din
hunds indlæggelse, hvis der er behov for yderligere
undersøgelse og/eller behandling, samt give dig et
prisoverslag på disse eventuelle tilkomne ydelser.
Kan vi ikke træffe dig på det opgivne nummer, vil der som
udgangspunkt
kun
blive
udført
de
aftalte
undersøgelser/behandlinger. Det vil dog i alle individuelle
tilfælde være vores faglige og etiske vurdering, som
endeligt afgør, hvorvidt eventuel yderligere behandling er
påkrævet for hundens bedste, i tilfælde af, at vi ikke kan
træffe dig.

Jeg kan træffes på tlf: ___________________________
Vi gør opmærksom på, at det ikke i alle tilfælde kan
garanteres, at den aftalte behandling fører til det ønskede
resultat.

Undertegnede, som er hundens ejer, eller som er bemyndiget af denne, har læst og forstået ovennævnte information.

Dato

Ejer/fuldmagtshaver

Dato

Medarbejder, BDK
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