
Dags: _______________________ 

INNRITUN 
Um dýrið: 

  Nafn: _________________________ 

            Karlkyn             Kvenkyn 

  Aldur:   ____ ár _____ mánaða 

  Tegund: _______________________ 

  Þyngd (fyrir hunda): _________kg 

 Um eiganda/umráðamann: 

Settu nafn þess sem er skráður fyrir reikning 

dýrsins hjá spítalanum. 

Nafn: __________________________ 

Við hringjum í þetta númer: 

Sími: __________________________ 

 

▪ Hvað á að gera fyrir dýrið í dag? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

▪ Viltu láta klippa klær dýrsins (kr. 420.-)?      Já      Nei   

. 
▪ Varstu búin/n að kynna þér ca. kostnaðinn sem verður í dag?   Já        Nei 

Vinsamlegast nefndu þá upphæð sem um var rætt:  Kr. ___________________________ 
Ath! Greiða verður allan kostnað samdægurs. Ef ekki er minnst á upphæð gerum við ráð fyrir að hún 

skipti ekki máli við meðhöndlun dýrsins. 

Hvar ertu með gæludýratryggingu? 

  VÍS          Sjóvá          Vörður          Tryggingamiðstöðin (TM)   Er ekki með tryggingu  

 

Ef dýrið er ótryggt en þú vilt láta tryggja það (tryggingaskoðun kr. 4.090.-), skaltu merkja 

næst við það félag sem þú vilt fá tryggingu hjá. 

  VÍS             Sjóvá             Vörður             Tryggingamiðstöðin (TM)   

▪ Hefur dýrið einhverja sjúkdóma, lyfja- eða fóðurofnæmi?    Nei    Já. Hvaða? _________   

▪ Ef já, er það á lyfjum?   Nei     Já. Hvaða?  _____________________________________ 

▪ Hvaða hlutir fylgja dýrinu þínu í dag? ___________________________________________ 

▪ Megum við setja myndir og sögur af dýrinu þínu á snapchat og facebook?   Já      Nei 

Við leggjum metnað okkar í að dýrið þitt fái bestu mögulegu umönnun á meðan á innlögn stendur. Ef ekki næst í 

eiganda/umráðamann í uppgefið símanúmer hér að ofan gefum við okkur leyfi til þess að gera það sem við 

teljum best fyrir dýrið. 

Það fylgir því alltaf áhætta að svæfa/deyfa niður dýr og því fara þau ekki heim fyrr en þau hafa vaknað af 

svæfingunni. Í svæfingu má búast við að settur sé upp æðaleggur og þá er rakað fyrir honum á framfæti/fótum. Hringt 

er í eiganda/umráðamann þegar dýrið er vaknað og sækja þarf dýrið í síðasta lagi kl. 16:30. Dýralæknamiðstöðin 

lokar kl. 17:00.  

Undirritaður eigandi/umráðamaður hefur kynnt sér efni þessarar innritunar og fyllt út eftir bestu vitund: 

 

_________________________________________________________________ 

Undirskrift eiganda/umráðarmanns. 

 



 

Nafn dýrs: _______________ Kenninr.___________  Þyngd: ________ 

Lyf: Magn: Lyf: Magn: Annað: Magn: 

Dexdomitor  Propolipid 10  Ethilon 2-0  

Torphasol  Propolipid 20  Ethilon 3-0  

Zoletil  Convenia  Vicryl 2-0  

Carprofelican  Depomycine  Vicryl 3-0  

Metacam inj  Marcain  Monocryl 4-0 19mm  

Vetergesic  Stesolid  Monocryl 4-0 13mm  

Comfortan  Combisyn  Hundakragi nr.  

Ketador  Lidokel  Natriumklorid  

Penovet  Becoplex  Glúkósi  

Depo-medrol  Dectomax  Narcostop  

Dexaject  Prazitel  Furix  

 

 Æðaleggur settur upp          Inntúbering         Súrefni         Klipptar klær 

Skurðstofa: Eining 1:______    Eining 2:_______   Eining 3:_______    Vetflurane 

Tannhreinsun:____________________ Tannvinna sérfr.:____________________________ 

Tennur teknar: ______________________________________________________________ 

Endurkoma: ___________   Þarf að fjarlægja sauma?  Nei      Já: Hvenær? ________ 

Blóðprófíll:     Comprehensive       Prep Profile II        Critical Care        T4 

Blóðglös:     Li-Hep        EDTA         Serum multivette      Frumutalning 

 Eyrnaskol        Þvagrannsókn        Rassakreist        Hjartahlustun sérfræðings 

 Minni háttar aðgerð með deyfingu          Meiri háttar aðgerð með deyfingu 

Skilaboð: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Lyf heim/styrkleiki: Magn: 
Hversu 

oft á dag 
Dagafjöldi: Byrja: 

     Í kvöld 

 Á morgun 

     Í kvöld 

 Á morgun 

     Í kvöld 

 Á morgun 

 


