Forårstilbud 2020
Tandraspning:
Vi er fuldt opdaterede med den nyeste viden indenfor tandpleje.

Priser:
Tandraspning:
V. 1 hest: 1205,V. 2-5 heste stk.: 920,V. 6-10 heste stk.: 750,V. 11 heste el. flere stk.: 700,Priser inkluderer alm. raspning
samt bedøvelse.
Tandskop:
Tillæg for brug af skop kr. 125,
- pr. hest (skal bestilles ved
booking)
Afspænding efter tandraspning.:
pr. hest: 115,(min. 3 heste samlet, skal bestilles ved booking)
Vaccination:
I forbindelse med tandraspning
eller andet arbejde i stalden:
350,Gødningsprøver:
Alm. us: 135,00
Bændelorm: 122,55
Larvedyrkning: 187,50
OCD Screening
1 hest kr. 2125,2 heste kr. 3830,3 heste kr. 5109,4 heste kr. 6200,5 heste kr. 7200,Attestudfærdigelse kr. 150,-

Alle priser inkl. moms,
men eks. kørsel.
Tilbuddet gælder indtil 15.
april 2020.

Tand-pine/problemer kan være grundlæggende årsag til mange andre
problemer dukker op, derfor er det vigtigt at alle heste passes med tandpleje.
Få tjekket hestens tænder 1 gang årligt, evt. samtidig med at hesten vaccineres, så husker man det!

Tandskop:
Med skopet kan vi se fine detaljer også langt tilbage i hestens mund og
mellem tænderne, og dette giver mulighed for at opdage problemer, som
ikke kan ses eller ses så tidligt ved en almindelig undersøgelse.
Via en stor skærm kan du se med, hvis du har lyst.

Gødningsprøver:
Vi er også opdaterede med den nyeste viden inden for dette område.
Vi har eget laboratorium, hvor vi tilbyder at lave udvidede test af både de
alm. orm, og bændelorm m.fl.
Gødningsprøver kan efter aftale afleveres ved besøg, eller indleveres i
Ikast (også efter aftale da vi ikke har bil derfra til laboratoriet i Tarm alle
dage.) I Tarm kan der indleveres stort set alle dage, men giv gerne et praj.

OCD (mus) screening af ungheste.
Det er smart at kende status på den unge hest, så de der evt. skal opereres kan blive det inden, de skal i ridning og til at holde pause fra sin uddannelse.
Vi anbefaler at røntgen ikke tages inden 1 ½ års alderen, da der indtil den
alder kan ske ændringer.

