INFORMATION VEDRØRENDE KIRURGISKE INDGREB

Hestens navn :

Dato for indlæggelse:

Ejer:
Adresse:
Post nr./ By:
Telefon:

Forsikrings type:
Forsikringsselskab policenr.:
Diagnose/Indgreb:
Prisoverslag:

Velkommen til Kasernens Hesteklinik
Vi er glade for, at du valgte os til at tage vare på din hest, og vi vil gøre vort yderste for, at du
bliver tilfreds. Nedenfor er angivet de generelle forholdsregler i forbindelse med heste, som
skal gennemgå en operation. Vi skal anmode dig om at orientere dig om følgende:
Opstaldning
Når du bestiller tid til en operation, er det bedst hvis hesten ankommer dagen før operationen
eller senest tidligt om morgenen. Ankommer du uden for normal åbningstid, vil der være en
boks klargjort til din hest. Navn på hesten samt ejer vil være være anført på boksen ved ankomst.

Fodring
Vi fodrer med fuldfoder og tørt wraphø. Såfremt du ønsker at din hest fodres med eget foder,
bedes du venligst oplyse dette forud for ankomsten.
Inden operationen
Det er vigtigt at du a everer din hest rengjort og striglet.
Inden din hest gøres klar til operation, undersøges hjerte, lunger og temperatur for så vidt
muligt at minimere risikoen ved narkosen. Selvom disse forholdsregler træffes, vil ethvert
indgreb, der udføres i fuld narkose indebære en risiko for, at hesten ikke kan tåle narkosen.
Risikoen er lille - for heste omtrent 0,9 %. Såfremt det skulle ske, at hesten ikke overlever
narkosen, skal vi informere om, at hospitalet ikke har en forsikring, som dækker hestens værdi.
Det er derfor vigtigt, at du inden operationen har taget stilling til, om din hest er dækket af din
egen forsikring.
Prisoverslag:
Før operation vil du modtage et prisoverslag for operationen. Prisen er incl. moms. Priser
inkluderer ikke efterbehandling med medicin. Vi gør vores bedste for, at prisoverslaget kommer
til at holde. Dog vil der i et hvert tilfælde foreligge en risiko for uforudsete komplikationer og
dermed forøgede omkostninger. Indtræffer der uforudsete omkostninger udover det aftalte, vil
du altid blive orienteret herom.
Efter operationen
Når operationen er færdig, og hesten er på benene igen, vil du blive ringet op og informeret om
forløbet af operationen. Samtidig aftales hvornår det forventes, at hesten vil være klar til
hjemtransport.
Afhentning
Ved afhentning af hesten ligger der en hjemsendelse klar til dig. Denne beskriver, hvorledes
hesten skal håndteres efter operationen. Er du i tvivl bedes du kontakte os.
Perioden efter operation
I perioden efter at hesten er kommet hjem igen, er det vigtigt at den så vidt muligt håndteres,
som beskrevet i hjemsendelsen. Der vil altid være individuelle forskelle fra hest til hest, men det
er en god idé at sørge for, at hesten opstaldes så den ikke på noget tidspunkt er alene i stalden.

fl

Hvis du skulle være i tvivl om noget i forløbet efter operationen, bedes du kontakte os.

Det er vigtigt for os, at du har følt dig tryg og tilfreds med den behandling, som vi har givet dig
og din hest. Har du kommentarer, forslag til forbedringer eller andet du mener vi kunne gøre
anderledes, vil vi gerne høre fra dig.

Samtykke-erklæring fra ejer
Undertegnede erklærer hermed at have gennemlæst og accepteret ovenstående forhold
vedrørende operation på Kasernens Hesteklinik. Endvidere gives samtykke til, at
ovennævnte hest får foretaget det beskrevne kirurgiske indgreb på Kasernens
Hesteklinik.
Ejer erklærer samtidig, at hesten ikke har vist tegn på sygdom, feber eller andet indenfor
de sidste 3 uger.

Dato:
Ejer/befuldmægtigede:

Kasernens Hesteklinik, Kommandantvej 32, 4700 Næstved, Tlf: 57641033, mail:
mail@hesteklinik.dk

