
VetPlan
-Tjänstebeskrivning

VETPLAN HÄLSOKONTROLL

Hälsoundersökningen utförs av en legitimerad veterinär.
På denna hälsokontroll går vi tillsammans igenom ditt djurs dagliga beteende och
aktivitetsnivå, humör, aptit, vätskeintag samt toalettvanor. Veterinären gör en klinisk
undersökning av bland annat ögon, öron, tänder och munhåla, muskulatur, klor, yttre
könsorgan, hud och päls. En kontroll av rörlighet och hull ingår också. Veterinären
lyssnar dessutom på hjärta och lungor samt känner igenom buken med händerna.
Små hälsoproblem kan utveckla sig till allvarligare problem om de inte behandlas. Om
en sjukdom är under utveckling, har djuret större chans till full återhämtning ju
tidigare åtgärder sätts in. En hälsokontroll ökar sannolikheten för att små åkommor
upptäcks i tid och därmed att ditt djur fortsätter att vara friskt. Om hälsokontrollen
väcker misstanke om att djuret är sjukt kan det vara nödvändigt att göra ytterligare
undersökningar och tester för att kunna ställa diagnos och inleda behandling. Dessa
undersökningar ingår inte i VetPlan. Om djurägaren redan hemma har upptäckt
sjukdomssymtom hos hunden eller katten bör hellre ett vanligt veterinärbesök bokas.
Den kliniska hälsoundersökningen som ingår i VetPlan kan inte istället utnyttjas vid ett
tillfälle när djuret blir akut sjukt.

VETPLAN VACCINATION

Hundar och katter vaccineras för att förebygga sjukdomar hos individen och för att
hindra smittspridning till andra djur. I VetPlan Vaccination för hundar ingår vaccinering
mot kennelhosta varje år samt vart tredje år mot parvovirus, smittsam leverinfektion
(HCC) och valpsjuka. Vaccinering mot rabies och leptospiros ingår inte i VetPlan
Vaccination men kan vara aktuellt om du till exempel reser utomlands med ditt djur.
VetPlan Vaccination för katter innehåller årlig vaccinering mot kattsnuva samt vart
tredje år vaccinering mot kattpest (parvo). Ytterligare vaccineringar som kan vara
aktuella men som inte ingår i VetPlan Vaccination är felin leukemi, kattaids (felint
immunosuppresivt virus) och rabies. Du beslutar i samråd med din veterinär om vilka
tilläggsvacciner som ditt djur eventuellt är i behov av.
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VETPLAN TANDKONTROLL

Hundar och katter kan utveckla tandsten. Om tandstenen inte avlägsnas kan det leda
till inflammation i tandköttet som i kombination med tandsten kan orsaka blottade
tandhalsar och tandlossning. Många hundar och katter kan lida av tandvärk som det
kan vara svårt att upptäcka. Genom att vi kontrollerar djurets tänder regelbundet kan
allvarliga problem i munhålan undvikas. En tandkontroll består av en generell klinisk
undersökning av munhåla och tänder. Tandkontrollen görs tillsammans med
hälsokontrollerna. Visar det sig att ytterligare undersökningar är nödvändiga (till
exempel röntgen) eller om behandling krävs, sker detta efter överenskommelse
mellan veterinär och djurägaren och ingår inte i VetPlan Tandkontroll. Däremot får du
10% rabatt på tandstenstagning.

VETPLAN RECEPTFÖRSKRIVNING

Varje receptförskrivning bygger på en ingående kunskap om en individ. Bara
veterinärer får skriva ut läkemedel på recept och med några få undantag får detta bara
göras efter undersökning av djuret. Arvoden för receptförskrivning av fästingmedel
och läkemedel mot inälvsparasiter, eller p-piller för katt (dock max 2 st per
abonnemangsperiod) är inkluderade i VetPlan

VETPLAN FRI DIREKTREGLERINGSAVGIFT

VetPlan är ingen försäkring och täcker inte sjukdom eller olycksfall och vi
rekommenderar därför att du försäkrar ditt djur. I de fall då kliniken har ett
direktregleringsavtal med ditt försäkringsbolag kan en direktreglering ofta genomföras
under försäkringsbolagets öppettider. Direktreglering innebär att man som djurägare
inte behöver lägga ut pengar för den del som ersätts av försäkringsbolaget. Normalt
tar kliniken ut ett arvode för den administrativa kostnaden i samband med
direktregleringsarbetet. Som VetPlankund är detta arvodesfritt, dock max 2
direktregleringar per abonnemangsperiod.
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VETPLAN BLODPROV

Med VetPlan Plus tar man ett blodprov i samband med den årliga hälsokontrollen för
att se ditt djurs normala blodvärden i friskt tillstånd. Ett årligt blodprov kan också
avslöja om det finns begynnande förändringar och invärtes sjukdom som man ofta
upptäcker först senare i förloppet. Därmed kan en tidig behandling påbörjas och
eventuella sjukdomssymptom fördröjas eller förebyggas helt. Blodanalysen består av
en blodkemisk analys av bland annat blodsocker, njurvärden och levervärden. I vissa
fall ingår även en analys av blodbilden. Är det nödvändigt att ge djuret lugnande för att
kunna ta blodprovet ingår inte detta i VetPlan. Om blodvärdena visar avvikande
resultat och veterinären bedömer att fler prov eller undersökningar skulle behöva
göras för att ställa en diagnos, ingår dessa prov och besök inte i VetPlan. Eventuell
remittering till annan klinik för vidare utredning rabatteras inte heller inom VetPlan.

VETPLAN URINPROV

Genom analys av urinprov kan sjukdomar i urinvägarna och andra organ upptäckas. I
VetPlan Plus ingår en urinanalys (urinsticka och mätning av densitet) i samband med
den årliga hälsokontrollen som utförs av veterinär.

RABATT PÅ TANDSTENSBORTTAGNING INKLUSIVE NARKOS

Hundar och katter kan utveckla tandsten. Om tandstenen inte avlägsnas kan det leda
till inflammation i tandköttet som i kombination med tandsten kan orsaka blottade
tandhalsar och tandlossning. I VetPlan ges 10 % rabatt på tandstensborttagning (dock
max 1 tillfälle/år) som alltid sker under narkos. Ibland kan man behöva avlägsna
tänder som sitter löst (tandextraktion), detta ingår inte i VetPlan.

RABATT PÅ KASTRATION

Skälen till att hundar och katter kastreras kan variera. Katter som inte ska gå i avel
brukar ofta kastreras, honkatter för att undvika oönskade dräktigheter samt
löpbeteende, och hankatter för att förebygga doftmarkerande och rymmande. Hundar
kastreras ofta för att minska risken för sjukdomar som är relaterade till
könshormonspåverkan. Vid kastration av hankatter och hanhundar tas testiklarna bort
och vid kastration av honkatter avlägsnas livmoder, äggstockar och äggledare. Även
vid kastration av tikar tas livmoder, äggstockar och äggledare avlägsnas. Med VetPlan
ges 10 % rabatt på kastrationen. Rabatten gäller inte om handjuret är kryptorchid, dvs
en eller båda testiklarna inte ligger i pungen och måste opereras bort på annat sätt än
vad som rutinmässigt görs. Rabatten gäller inte heller för djur som av andra skäl än
profylaktiskt, behöver kastreras, tex livmoderinflammation.
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