Ceník vakcinace psů a koček
Vakcinace vzteklina na 2 roky (pes, kočka)

200.Kč

Vakcinace pes kombinace se vzteklinou

380.Kč

Vakcinace pes kombinace

350 Kč

Vakcinace kočka se vzteklinou

350 Kč

Vakcinace kočka bez vztekliny

330 Kč

Vakcinace borelióza

450 Kč

Vakcinace kombinace se vzteklinou + borelióza

680 Kč

Ceník běžně prováděných úkonů a vyšetření
Základní klinické vyšetření

250 Kč

Vyšetření uší otoskopem a čištění uší

200 Kč

Stříhání drápků
Vyprázdnění análních váčků

60 – 100 Kč
80 Kč

Čipování zvířete

400 Kč

Čipování zvířete + vystavení PET PASu

600 Kč

Injekce

60 Kč

Kanylace

100 Kč

Infuze

100 Kč

Nechirurgické ošetření rány

300 Kč

Chirurgické ošetření rány

500 Kč

Vedení anestezie a sedace

200 Kč

Hospitalizace první den

500 Kč

Hospitalizace druhý den

400 Kč

Hospitalizace třetí a další den

300 Kč/den

Odběr a biochemické vyšetření krve 6-10 parametrů

600 – 800 Kč

Odběr a hematologické vyšetření krve

200 – 250 Kč

Sono vyšetření jeden orgán (např. březost, děloha, …)

300 Kč

Sono vyšetření dutiny břišní

500 Kč

Rentgenologické vyšetření (1 – 2 snímky)

500 Kč

Ceník utracení (euthanasie)
Kočka

250 – 300 Kč

Pes dle váhy

400 – 700 Kč

Příplatek za utracení zvířete u majitele doma

200 Kč + cestovné 10 Kč/km

Ceník odstranění zubního kamene
Kočka

900 Kč

Pes do 12 kg

900 Kč

Pes 12 – 25 kg

1100 Kč

Pes 25 – 40 kg

1400 Kč

(V případě trhání většího množství zubů, následné léčbě antibiotiky, nebo pokud jde z hlediska
anestezie o rizikového pacienta, se cena po předchozím upozornění majitele navyšuje)

Ceník chirurgických zákroků
Kastrace kočka

950 Kč

Kastrace kocour

600 Kč

Pyometra kočka

3000 Kč

Fena do 6 kg

2200 Kč

Pes do 6 kg

1200 Kč

Fena 6 -12 kg

2500 Kč

Pes 6 - 12 kg

1500 Kč

Fena 12 - 25 kg

2900 Kč

Pes 12 - 25 kg

1900 Kč

Fena 25 - 40 kg

3500 Kč

Pes 25 – 40 kg

2200 Kč

Fena 40 – 50 kg

4000 Kč

Pes 40 – 50 kg

2500 Kč

Fena nad 50 kg

4500 Kč

Pes nad 50 kg

2800 Kč

(Cena za kastrace je celková včetně všech léků, zapůjčení límce a vytažení stehů)
Císařský řez fena, kočka

cena kastrace viz výše + 1200 Kč

(Cena je včetně léků, při zanedbání ze strany majitele – dlouhodobě rodící, vyčerpané zvíře nebo již
při zřejmém následném zánětu dělohy se cena, po úvodním vyšetření zvířete může po předchozím
upozornění majitele navýšit.)
Pyometra – zánět dělohy

cena kastrace viz výše + 2000 Kč

(Cena je včetně léků, SONO vyšetření dělohy, předoperačního vyšetření krve a 1denní hospitalizace a
zvíře je v odpovídajícím zdravotním stavu, toto onemocnění bývá často majiteli podceněno a zvířete
ve špatném zdravotním stavu, které vyžaduje předoperační stabilizaci, případně delší hospitalizaci se
cena navyšuje, majitel bude upozorněn předem a průběžně informován)
U ostatních chirurgických zákroků, zejména u nádorů mléčné žlázy a kožních nádorů bude cena
stanovena individuálně podle rozsahu zákroku, zdravotním stavu zvířete a nutnosti předchozího
vyšetření krve atd.)

