
 

INNRITUN 

Um dýrið: 

  Nafn: _________________________ 

            Karlkyn             Kvenkyn 

  Aldur:   ____ ár _____ mánaða 

  Tegund: _______________________ 

  Þyngd (fyrir hunda): _________kg 

 Um eiganda/umráðamann: 

Dags: _________________________ 

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? ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

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. 

Til að fá tryggingavottorð þarf að fylla út næstu línu. 

Er dýrið tryggt?    Nei      Já: Hjá hvaða tryggingafélagi? __________________________ 

Viltu fá tryggingaskoðun fyrir dýrið?    Nei      Já: Hjá hvaða tryggingafélagi? _________ 

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?   Nei      Já 

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 almennt 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. 

 



 

Fyllist út af dýralækni: 

 

Nafn dýrs: _______________ Kenninr.___________  Þyngd: ________ 

 

Klínísk skoðun fyrir svæfingu: ___________________________ 
 

Lyf og efni notuð: 

Dex:____________________________________________________________________________ 
Torph:__________________________________________________________________________ 
Zoletil:__________________________________________________________________________ 
Rimadyl:_____________Heim:____________________________________________________ 
Metacam:____________ Heim:___________________________________________________ 
Convenia: ______________________________________________________________________ 
Kragi nr.________________________________________________________________________ 
Saumar númr/fjöldi:  Ethilon ___x_____ Vicryl___x_______ Annað____________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

Þarf að fjarlægja sauma? □ já  □ nei 

 

 

 

 

 

Athugasemdir sem fara í sjúkraskrá: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 


