
Infoblad

Frisk hund i Fokus erbjuder rehabilitering och friskvård för hundar.

Första besök 500 kr (ord. 600 kr)
Kontroll av sjukdomshistorik och bakgrund hos hunden, samt rörelsekontroll av hunden.
Därefter sker en genomgång av ROM - rörelseomfånget  i muskler och leder.  Efter
genomgång av hunden utförs behandling utifrån ovanstående.  Hemgångsråd kan tillkomma.

Återbesök 350 kr (ord. 450 kr)
Här går jag igenom hundens rörelsekontroll och mönster. Sker även genomgång av ROM
rörelseomfånget i muskler och leder. Uppföljning av förgående behandling efter konstaterad
skada/problem.  Ingår även en eventuellt fortsatt  friskvårdsbehandling. Här kan massage och
elektroterapi kombineras.

Friskvårdsmassage 400 kr (ord. 500 kr)

Vi behandlar med djupgående massage, där vi arbetar med tryck och töjningar i muskeln.
Vare sig er hund är gammal eller ung (minst 1 år) är massage bra i förebyggande syfte - för
att hålla hundarnas kroppar fräscha och fina inför deras framtida utveckling av kroppen, samt
för ett hälsosammare liv. Massage kan även ges som en behandling ur ett rehabiliteringssyfte,
där behandlingen anpassas utefter hunden, själva individen, och här kontrolleras vad som
behövs och krävs för att just den specifika hunden ska må bra. Här förekommer oftast större
skador, muskler - eller ledproblem, rehabilitering efter operation, problem med hälta och så
vidare.

Massage är bra för:
- Spända och ömma muskler
- Ökar cirkulationen
- Avslappning
- Snabbare bortforsling av slaggprodukter
- Trycksänkning (smärtlindrande)

Elektroterapi  300 kr (ord. 400 kr)

Elektroterapi används ofta i behandling för olika skador och problem i muskler, lederna och
för skelettet. Elektroterapi kan även ingå i massagebehandlingen.  Elektroterapi är bra för:

- Smärtlindring
- Jonisering
- Flytta på ödem
- Förbättra nervernas ledningshastighet
- Avslappning



- Och så mycket mer

Hanteringsträning 150 kr
Inkluderar att vänja hunden att vara bekväm på bordet, bli hanterad av någon annan, samt att
kunna ligga tryggt på sidan uppe på bordet, detta för att kunna känna sig trygg vid massage.

Valpintro 250 kr
Innebär att du som har en valp eller unghund får möjlighet att bli hanterad av någon annan,
vilket är bra träning inför framtiden, som exempelvis veterinärbesök eller
friskvårdsbehandling. Här kommer de även prova att bli hanterad och träna på att vara uppe
på behandlingsbordet samt prova balansbollar. Valpintro gäller för valpar och unghundar
över 4 månader.

Kloklipp 50 kr
Klipp av klor, och kontroll av trampdynor
Det kan vara  besvärligt att klippa hundens klor, många hundar blir även lätt stressade i
situationen och kommer i fortsättningen koppla det obehagliga till kloklippningen, därför
hjälper jag er gärna med att klippa klor.

Om hundarna får för långa klor så är det för det första inte bekvämt för dem, det stör även
deras rörelsemönster. Långa klor kan även orsaka klokapselbrott samt växa in i
trampdynorna vilket inte är behagligt för dem, därför är det viktigt att klippa klorna
regelbundet.

Kontakt:

● Nummer: 0763197931




