Dierenkliniek ABC voor Dieren Amersfoort

Alternatieve Care

Hond

Het Alternatieve Care Gezondheidspakket voorziet naast een uitgebreid preventief
lichamelijk onderzoek, in de mogelijkheid om uw huisdier niet onnodig te vaccineren.
Met behulp van een titerbepaling met Vaccicheck wordt onderzocht of uw huisdier
nog voldoende antistoffen in het bloed heeft om adequaat te reageren op een
infectieziekte.
Dit geldt voor de volgende ziekten: Distemper (hondenziekte) Hepatitis en Parvo.
Als uit het onderzoek blijkt dat uw huisdier niet voldoende beschermd is, wordt uw
hond op een later tijdstip alsnog gratis gevaccineerd.
Het is noodzakelijk de vaccinatie tegen Leptospirose (ziekte van Weil) jaarlijks te
geven omdat deze ziekte niet alleen zeer ernstig is voor honden maar ook
overdraagbaar is op mensen. Er is geen betrouwbare vaccicheck voor Leptospirose.
Alternatieve Care Hond Gezondheidspakket:
•
•
•
•
•

Met de Vaccicheck wordt de bescherming van uw hond tegen Distemper,
Hepatitis en Parvo gemeten. Er worden geen onnodige vaccinaties gegeven
Gratis vaccinatie tegen Distemper, Hepatitis en Parvo bij te lage
beschermingsgraad
Gratis jaarlijkse vaccinatie Leptospirose (ziekte van Weil)
Gratis ontlasting onderzoek op parasieten. Ontwormen op maat, niet te veel, niet
te weinig (ontlasting meebrengen op de afspraak)
10% Korting op Chiropractische behandelingen*

Ook heeft u de voordelen van het High Care Gezondheidspakket:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandeling op afspraak, waardoor lange wachttijden worden voorkomen
Uitgebreid lichamelijk onderzoek van uw hond door onze ervaren dierenarts van
uw keuze
Er wordt 15 minuten tijd voor uw hond ingepland en is er ruim tijd voor een
gedegen lichamelijk onderzoek en beantwoording van uw vragen
Gratis urineonderzoek voor het vroegtijdig onderkennen van nier- en
blaasproblemen en suikerziekte (urine meebrengen op de afspraak)#
Gratis kleine handelingen, zoals nagels knippen, controle van de oren,
anaalklieren legen en prostaatonderzoek
Gratis bloedafname en korting op preventieve controle van het bloed
Kleine gezondheidsafwijkingen die door de dierenarts geconstateerd worden
kunnen vaak al direct aangepakt worden
Gereduceerd tarief voor een telefonisch consult van de dierenarts*

Tijdens de vaccinatieafspraak
* Gedurende het opvolgende jaar
#

