
               VetPlan
Trygghet for din beste venn
Nå kan du abonnere på forebyggende helsearbeid som bidrar til å holde
hunden din sunn og frisk samt reduserer risikoen for alvorlige helseproblemer.
 
Med VetPlan får du en egen helseplan for hele året til et fast månedsbeløp.
Prisen er rabattert for å gi deg lavere og mer forutsigbare veterinærkostnader
gjennom hele livet til hunden din. I abonnementet inngår blant annet
helsekontroll og vaksine, råd og veiledning, samt nær og regelmessig kontakt
med din veterinær og dyrepleier. Med VetPlan får din hund regelmessig tilsyn.
Som VetPlan-kunde får du også gode rabatter på ytterligere tjenester og
produkter.
Våre forhåpninger er også at VetPlan, gjennom bedre forebygging og økt
bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg gjennom å minske
behovet for mer omfattende behandling.
 

Hva inngår i VetPlan?
VetPlan er utviklet for at din hund skal ha det godt. Utover den årlige
vaksinasjonen med helsekontroll inngår en tannsjekk hos dyrepleier, 10 stk
kloklipp og ubegrenset med resepter i VetPlan Basis, samt en tannrens i
VetPlan Pluss. 
 

Din veterinær vurderer om hunden må undersøkes før resept skrives ut. Om
tannrensen avdekker behov for ytterligere behandling er dette ikke inkludert. 
 

Hvordan fungerer det?
Du tegner ditt VetPlan-abonnement hos oss. Første månedsavgift betaler du
direkte på klinikken, og deretter skjer videre betaling via autogiro. Med VetPlan
binder du deg for 12 måneder, og du vil få løpende påminnelser om tjenester
du har til gode i din VetPlan. 
 
Vi anbefaler alltid å tegne en dyreforsikring som dekker kostnader ved
uforutsette hendelser, uansett om du velger VetPlan eller ikke. Som VetPlan-
kunde får du rabatt på dyreforsikring hos Gjensidige. 



Fredrikstad Dyrehospital
Oversikt over VetPlan hund og tjenestene som er inkludert

Tjeneste VetPlan
Basis Ord. pris VetPlan

Pluss Ord. pris

Helsekontroll med
vaksinering 1 854,- 1 854,-

Tannsjekk hos
dyrepleier 1 469,- 1 469,-

Tannrens* 1 3000,-

Kloklipp 10 690,-** 10 690,-**

Resepter Ubegrenset 388,-** Ubegrenset 388,-**

Totalt: 1908 kr
159 kr/mnd 2401 kr 4188 kr

349 kr/mnd 5401 kr

*Dersom tannrensen avdekker behov for ytterligere behandling er dette ikke inkludert.
**Pris estimert er basert på to kloklipp og to resepter. Før resept skrives ut gjør veterinæren en vurdering om hunden må undersøkes først.

Som VetPlan-kunde får du dessuten:

30% rabatt på droncitattestering

Gratis direkteoppgjør

Hver 5 fôrsekk fra Eukanuba gratis

10% rabatt (Basis)/ 15% rabatt (Pluss) på
Gjensidige dyreforsikring

VetPlan Basis

159 kr
per måned.

 

Spar minst 493
kr per år.

21% rabatt

VetPlan Pluss

349 kr
per måned.

 

Spar minst
1213 kr per år.

22% rabatt

Planen gjelder kun på Fredrikstad Dyrehospital
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HELSEKONTROLL VED VAKSINASJON
 

Kun friske dyr bør vaksineres, så før vaksinen settes foretar veterinæren en helsekontroll.
 
Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av hundens allmenntilstand hvor blant
annet øyne, ører, tenner og munnhule, lymfeknuter, knokler og ledd, klør, kjønnsorganer, hud og
pels sees på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan utvikle seg til alvorlige sykdommer
hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo raskere man griper inn.
Å oppdage tegnene tidlig kan redde liv! Ved mistanke om at hunden er syk, kan det være behov for
ytterligere undersøkelser og prøver for å diagnostisere og behandle, dette er ikke inkludert i
VetPlan.

ÅRLIG VAKSINE
 

Hunder bør vaksineres årlig for å forebygge farlige smittsomme sykdommer og for å hindre at
hunden din smitter andre dyr.
I Norge vaksineres vi mot kennelhoste årlig, og mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og
parvovirus hvert tredje år.

TANNSJEKK HOS DYREPLEIER
 

75 % av alle hunder over 2 år har et eller annet problem med tennene og man regner med at alle
over 5 år har ett tannproblem. Mange hunder går rundt med kroniske smerter uten at eierne er klar
over dette. Derfor anbefaler vi jevnlige tannsjekker for å hjelpe deg med å vurdere om dyret ditt
trenger tannbehandling.

TANNRENS* (VETPLAN PLUSS)
 

Tannpuss er en viktig del av det daglige stellet av din hund, akkurat som hos oss mennesker dannes
det daglig plakk og belegg på tennene. Dersom dette belegget får lov til å bli liggende på tennene vil
det over tid mineralisere seg og bli til tannstein. Tannstein inneholder mye bakterier og dette kan
skape problemer for hunden dersom det ikke blir fjernet ved profesjonell tannrens. Ved tannrens
hos oss vil vi kunne oppdage tannsykdommer i et tidlig stadie, og kan stoppe eller forsenke
utviklingen av sykdommen.
 
*Dersom tannrensen avdekker behov for ytterligere behandling er dette ikke inkludert i VetPlan.

SOM VETPLAN-KUNDE FÅR DU I TILLEGG:
 

- 10 stk kloklipp
- Ubegrenset med resepter (veterinæren vurderer om din hund må
  undersøkes før resept skrives ut)
- 30% rabatt på droncitattestering
- Hver 5 fôrsekk fra Eukanuba gratis
- Gode rabatter på dyreforsikring hos Gjensidige
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