Cenník vybraných služieb a úkonov.
Uvedené ceny sú € vrátane DPH. Cenník je platný od 1.1.2018

VAKCINÁCIE (uvedené sumy sú konečné, zahŕňajú úkon+ použité liečivá a materiál)
Infekčné choroby pes/ fretka (psinka, parvoviróza)

33 €

Infekčné choroby pes (psinka, parvoviróza, + inf. hepatitída, parainfluenza, leptospiroza)

37 €

Infekčné choroby mačka (rhinotracheitída, caliciviróza, panleukopénia, chlamydióza)

40 €

Besnota* pes/mačka, fretka

33 €

Kompletná vakcinácia* - pes (psinka, parvoviróza, inf. hepatitída, parainfluenza, lepto + besnota)

49 €

Kompletná vakcinácia* - mačka (rhinotracheitída, calici, panleukopénia, chlamydióza + besnota)

52 €

Borelióza

37 €

Komplex kotercového kašla u psov vakcínou Nobivac KC

37 €

Vakcinácia králika (králičí mor, myxomatóza)-ročná vakcinácia

33 €

ZÁKLADNÉ ÚKONY

(uvedené sumy predstavujú iba úkon, nezahŕňajú použité liečivá a materiál)

Análne žľazy- toaleta

10 €

Anestézia celková - injekčná (vrátane intubácie)

29 €

Anestézia celková - inhalačná ( vrátane intubácie)
Infúzia

od 45 €
10 €

Injekcia intravenózna- vnútrožilná

7€

Injekcia subkutánna, intramuskulárna- podkožná, vnútrosvalová

5€

Kanylácia- zavedenie vnútrožilnej kanyly

7€

Klinické vyšetrenie základné
Odber krvi na laboratórna vyšetrenie

20 €
7€

Ortopedické vyšetrenie

30 €

Otoskopické- ušné vyšetrenie kompletné ( vrátane cytologického vyšetrenia)

30 €

RTG Pes/mačka

od 55 €

RTG zviera drobné (králik, morča, škrečok, potkan, myš....)

30 €

Meranie krvného tlaku oscilometricky

20 €

USG vyšetrenie

55 €

Eutanázia pes/mačka

25 €

Eutanázia zviera drobné

15 €

Čipovanie + mikročip (výsledná suma)
Vystavenie petpasu + petpas (výsledná suma)

30 €
25 €

*Na vakcináciu proti besnote používame na našom pracovisku výlučne vakcínu Nobivac R®, ktorá
spĺňa kritériá na trojročnú efektívnu ochranu vakcinovaného jedinca až na tri roky.

CENY VYBRANÝCH ZÁKROKOV

Hospitalizácia pes/mačka do 24 hodín ( pacint v smostatnom hospitalizačnom boxe s
plnou a nepretržitou odbornou starostlivosťou, nezahŕňa liečivá, krmivo a ďalšie
vyšetrenia)
Hospitalizácia pes/mačka s intenzívnou starostlivosťou do 24 hodín (jedná sa o
pacientov s ťažkým zdravotným postihnutím- po autoúrazoch,otravách, po náročných
operáciách a pod....)
Sterilizácia sučka (ovariectomia/ ovariohysterectomia) (celková cena zahŕňa klinické
vyšetrenie, predoperačné laboratórne vyšetrenie krvi na počkanie, inhalačnú
anestéziu, operačný úkon, použitý materiál)
Kastrácia pes- samec (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, predoperačné
vyšetrenie krvi, inhalačnú anestéziu, operačný úkon, použitý materiál a liečivá,
pooperačnú hospitalizáciu)
Sterilizácia mačka (ovariectomia/ ovariohysterectomia) (celková cena zahŕňa klinické
vyšetrenie, injekčnú anestéziu s prípadnou intubáciou operačný úkon, použitý materiál a
liečivá, pooperačnú hospitalizáciu)
Kastrácia kocúr (celková cena zahŕňa klinické vyšetrenie, injekčnú anestéziu s
monitoringom, operačný úkon, použitý materiál a liečivá, pooperačnú hospitalizáciu)
Stomatologické ošetrenie s odstránením zubného kameňa (celková cena zahŕňa
predanestetické klinické vyšetrenie, inhalačnú anestéziu, stomatologický úkon, použitý
materiál a liečivá)
Chirurgické zákroky v brušnej dutine ( v závislosti od typu zákroku a potrebných
diagnosticko- terapeutických úkonov celková cena zahŕňa - komplexné vyšetrenie
pacienta vrátane indikovanej laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky-RTG/USG,
anestézia celková inhalačná, chirurgický operačný zákrok, pooperačná hospitalizácia
24- 48 hodín s komplexnou hospitalizačnou starostlivosťou)
Kĺbne operácie-revízia lakťového, ramenného, kolenného kĺb- luxácia pately (celková
cena zahŕňa klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie panvových končatín, inhalačnú
anestéziu, operačný úkon, použitý materiál, pooperačné kontroly)
Operácia TTA - riešenie poškodeného predného skríženého väzu luxácia pately (celková
cena zahŕňa klinické vyšetrenie, RTG vyšetrenie panvových končatín, inhalačnú
anestéziu, operačný úkon, použitý materiál vrátane titánových implantátov, pooperačné
kontroly)
Ochorenie CHRBTICE (medzistavcovej platničky) - chirurgické riešenie (celková cena
zahŕňa - neurologické vyšetrenie, anestéziu celkovú inhalačnú, RTG- kontrastné
myelografické vyšetrenie miechy, chirurgická dekompresia miechy, pooperačná
hospitalizácia 3-5 dní podľa stavu pacienta s intenzívnou starostlivosťou a úvodnými
rehabilitáciami)
Chirurgické riešenie ZLOMENÍN- OSTEOSYNTÉZA u psov a mačiek - operácie
zlomenín s použitím moderných implantátov na internú fixáciu (platničky a skrutky) aelbo
externú fixáciu (lineárne aj kruhové fixátory) v celkovej inhalčnej anestézii

UPOZORNENIE!

50 €
70 €
od 270€
od 220 €
od 90 €
od 55 €
od 100 €

od 500 €

od 500 €

od 900 €

od 700 €

od 500 €

Dovoľujeme si Vás touto cestou upozorniť, že pri preberaní pacienta na hospitalizáciu,
diagnostiku alebo chirurgický zákrok, si vyhradzujeme právo požadovať zálohu vo výške 30-50
% celkových predpokladaných nákladov. Pri vybraných diagnostických a terapeutických
zákrokoch je možné financovanie v spolupráci s našim obchodným partnerom- spoločnosťou
Quatro. Podrobnosti Vám radi poskytneme na požiadanie.

