TAVALLISIMPIEN
TOIMENPITEIDEN
HINNAT:
Hintoihin sisältyy poliklinikkamaksu (24 eur) ja toimenpidemaksu.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Peruuttamattomista ajoista veloitamme
korvauksen varatun ajan pituuden mukaan. Ajat tulee peruuttaa viimeistään aikaa
edeltävänä arkipäivänä puhelimitse.

Peruskäynti:
15 min 68 €
15–30 min 101 €
30–45 min 134 €
45–60 min 170 €
(Ekinokokkilääkitys tai passin kirjoitus 61 € + passi/matolääke).

Rokotukset, kissa:
3-rokotus (kissarutto, rinotrakeiitti ja calicivirus) 64 €
4-rokotus (kissarutto, rinotrakeiitti, calicivirus + Chlamydophila felis) 65 €
raivotautirokotus 61 €
3-rok + raivotauti 71 €
4-rok + raivotauti 72 €

Rokotukset, koira:
4-rokotus (penikkatauti, tarttuva maksatulehdus, parvo +kennelyskä) 65 €
Raivotauti 60 €
4-rokotus + raivotauti 71 €
borrelia-rokotus 74 € ( 3 viikon tehoste 50 €)
herpes-rokotus 1. 86 €
herpes-rokotus 2. 62 €
Huom! Yhteiskäynnillä alennus saman omistajan seuraaville lemmikeille poliklinikkamaksun verran = - 25 €.
Esimerkiksi koira 4-rokotus ja kissa 3-rok + raivotauti 65 € + 71 € - 25 € = 111 € yhteensä.

Kastraatiot/Sterilaatiot
Kissan kastraatio 98 €
Kissan sterilaatio 160 €
Koiran kastraatio alkaen 261 €
Koiran sterilaatio alkaen 446 €
Kanin kastraatio alkaen 165 €

Viralliset tarkastukset:
Silmätarkastus 83 €
Silmätarkastus + polvitarkastus tai sydänkuuntelu 114 €
Lonkkaröntgen 213 € + rauh. aineet
Lonkka- ja kyynärpääröntgen 236 € + rauh. aineet

Kasvattajapalvelut:
Progesteronimääritys 1. 85,25 € seuraavat samassa kiimassa 75,25 €
Herpesrokotus 1. 86 €, 2. 62 €
Ultraäänitutkimus tiineyden varalta 89 €
Röntgen-tutkimus tiineyden varalta 115 €
Pentueen terveystarkastus: 1. Pentu 60 €, seuraavat 20 €/pentu
Pentutarkastus+mikrosirutus: 1. Pentu 77 €, seuraavat 37 €/pentu
Pentueen silmätarkastus: 1. Pentu 83 €, seuraavat 37 €/pentu
Pentueen terveystarkastus + silmätarkastus: 1. pentu 118 €, seuraavat 61 €/pentu
Pentueen terveystarkastus, silmätarkastus + mikrosirutus: 1. pentu 137 €, seuraavat 74 €/pentu

Maksutavat:
Maksut suoritetaan käynnin yhteydessä käteisellä, pankkikortilla tai yleisimmillä luottokorteilla.
Käynti on myös mahdollista rahoittaa ennen käyntiä tehtävällä luottosopimuksella (Resursbanken).
Laskuja emme anna.

Täydellinen hinnasto on nähtävillä vastaanotollamme.
Annamme mielellämme hinta-arvion toimenpiteistä ennen käyntiä!
Lämpimästi tervetuloa! Hjärtligt välkommen!

Porvoon Eläinlääkäriasema Oy
Mestarintie 15, 06150 Porvoo
Ajanvaraus ja neuvonta:
puh. (019) 5245 966 ja 045 357 1223
www.porvoonelainlaakariasema.fi

