Búr:

Kenninr.

Dags: _______________________

INNRITUN

Um dýrið:

Um eiganda/umráðamann:
Settu nafn þess sem er skráður fyrir reikning
dýrsins hjá spítalanum.

Nafn: _________________________
☐ Karlkyn

☐ Kvenkyn

Nafn: ______________________________

Aldur: ________________________

Kennitala: __________________________

Tegund: _______________________
Þyngd (fyrir hunda): _________kg

Við hringjum í þetta númer:
Sími: __________________________

Hvað á að gera fyrir dýrið í dag? ______________________________________________
________________________________________________________________________
▪ Viltu láta klippa klær dýrsins (kr. 520.-)?

Já

☐

☐

Nei

.

▪ Ef dýrið er 7 ára+ mælum við með blóðprufu til að kanna ástand á nýrum, lifur, blóðsykri,
próteini, kalki og kólesteróli (kr. 15.300). Má bjóða þér slíka blóðprufu?
▪ Er dýrið þitt búið að gera þarfir sínar í dag?
▪ Er dýrið fastandi frá miðnætti?

☐

Hvar ertu með gæludýratryggingu?
☐ VÍS
☐ Sjóvá
☐ Vörður

Já

☐

☐

Kúka

☐

Pissa

☐

☐

Já

☐

Nei

Nei

Nei

☐ Tryggingamiðstöðin (TM) ☐ Er ekki með tryggingu

Dýrið mitt er ótryggt en ég vil fá tryggingaskoðun (50% afsláttur, kr. 4.090.-) hjá:
☐ VÍS
☐ Sjóvá
☐ Vörður
☐ Tryggingamiðstöðin (TM)

▪ Hefur dýrið einhverja sjúkdóma?

☐

Nei

▪ Hefur dýrið lyfja- eða fóðurofnæmi?

☐

▪ Er dýrið á lyfjum?

☐

Nei

☐

☐

Nei

Já. Hvaða? ___________________________
☐

Já. Hvaða? _________________________

Já. Hvaða? _________________________________________

▪ Hvaða hlutir fylgja dýrinu þínu í dag? ___________________________________________
▪ Er búið að taka dýrið úr sambandi/gelda dýrið?

☐

Nei

☐

Já

▪ (Aðeins fyrir tíkur) Ef nei, hvenær lóðaði tíkin síðast? ______________________
▪ Á hvaða fóðri er dýrið? _____________________________
▪ Megum við setja myndir og sögur af dýrinu þínu á instagram og facebook?

☐

Já

☐

Nei

SKILMÁLAR

Kostnaður:
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.
Hægt er að greiða með peningum, korta/símagreiðslu eða millifærslu. Einnig má greiða (og skipta
greiðslum) hjá Netgíró, Pei og Valitor.

Hvað felst í innlögn?
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.

Svæfing/deyfing:
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

