DJ U R SJ U K H U S E T
GÖTEBORG

VI BRYR OSS OM DET
SOM ÄR VIKTIGT FÖR DIG
365 dagar om året

ÖPPEN MOTTAGNING
– Ger bättre tillgänglighet

Vi erbjuder en öppen mottagning alla vardagar mellan klockan 07.00-09.00 dit du kan komma utan att boka tid i förväg när ditt
djur inte mår bra.

MOTTAGNING ALLA DAGAR

Vi finns här när du behöver oss och erbjuder såväl akuta som planerade tider under hela våra öppettider, vardag som helg. Vi har
lång och bred erfarenhet av akutsjukvård och tar emot alla typer av smådjur, hund och katt. Vi har självklart olika väntrum för
hund och katt och ett särskilt mottagningsrum enbart för katter. Du och ditt djur kan alltid känna er trygga i vår vård.

VÅRDAVDELNING
– Ger säker och kvalificerad vård

På vårdavdelningen får ditt djur ligga kvar över natten eller så länge
som det finns behov. Här gör vi medicinska utredningar, behandlingar av
tumörsjukdomar och ger vård efter operation. Hundar och katter har olika
avdelningar för att minska stressen hos ditt djur. Behöver man för smittrisk
vara för sig själv får man vara på isoleringsavdelningen. På vårdavdelningen
får djuren behandling, smärtlindring eller intensivvård inför eller efter
operation. Här finns personal som tar hand om patienterna, rastar, matar,
kelar med dem och ser till att de har det bra. På vårdavdelningen har vi en
veterinär på plats dygnet runt för ditt djurs välmående.

BILDDIAGNOSTIK
– Ger säkra diagnoser

Många gånger ställs en diagnos bäst med
hjälp av bilder. Bilddiagnostik är ett smärtfritt
sätt att ställa diagnoser. Vi kan avgöra
omfattningen på skelettskador och ta reda på
vad som är fel i leder, organ, tänder och andra
mjukdelar. Hos oss finns en digitalröntgen,
särskild tandröntgen, en magnetröntgen
kamera och ultraljud där vi utför både buk och
hjärtundersökningar.

Förändring i rutinerna
för din hund?
Orolig mage eller lös
avföring?

För katter
Och hundar
i alla åldrar
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VÄLKOMMEN TILL OSS

Centralt i Göteborg får våra viktiga fyrbenta familjemedlemmar högklassig veterinärmedicinsk service
och omhändertagande. Vi är ett väletablerat och familjärt djursjukhus med alla de resurser som krävs för
högklassig djursjukvård inom de flesta områden från operation och intensivvård av akut sjuka djur till friskvård
och vaccination.
Vår målsättning och högsta prioritet är att ge ditt djur den bästa behandling och omsorg och Dig som
djurägare den största trygghet och service utöver det vanliga.

”Vi vill se fler friska och lyckliga djur”

PERSONLIGT ENGAGEMANG I FOKUS

Vår engagerade receptionspersonal hjälper dig till rätt veterinär, så att du och din vän får ett tryggt
omhändertagande oavsett om du söker för du vill ha hjälp med vaccination, kloklippning, annan förebyggande
undersökning eller vård eller om du har ett sjukt djur som behöver undersökas eller behandlas.

Generösa öppettider och hög service!

Hjälp någon som behöver dig, lämna blod hos oss!

Vår mottagning är familjär och hemtrevlig.

LABORATORIUM
– Ger rätt behandling snabbare
Vi analyserar de flesta prover som tas på djursjukhuset i vårt
eget laboratorium med en egen legitimerad biomedicinsk
analytiker. Det innebär att vi får svar på tagna prover snabbt
och därmed kan sätta in rätt behandling med en gång.

OPERATION
– Ger dig ett erfaret
och kompetent team

Ett erfaret team av veterinärer och operationssköterskor
utför operationer av alla slag, oavsett om det handlar om
mjukdelar eller ortopedi. Vi utför alla typer av operationer från
kastrering och avancerade mjukdelsingrepp till frakturer och
ryggoperationer. Under 2017 inför vi titthålskirurgi som är en
skonsam operationsform med kortare återhämtningstid.

ORTOPEDI
– Ger dig avancerad vård

Vi har lång erfarenhet av skelett- och ledproblem i rygg, höft
och knä hos både hund och katt. Vi utför i stort sett alla typer
av ortopediska operationer inklusive ryggkirurgi. Operation och
rehabilitering på samma djursjukhus ger din familjemedlem de
bästa möjligheterna att återhämta sig, från ortopediska besvär,
utan komplikationer

FRISKVÅRD OCH
REHABILITERING
– Ger fler viftande svansar

Att hålla sig frisk och rörlig kräver ibland lite hjälp och
träning. Hos oss finns fysioterapeut som hjälper hundar
och katter till ett friskare och lyckligare liv med individuellt
anpassade behandlingar. Vi vänder oss till såväl friska
som skadade, nyopererade eller överviktiga djur.
Vattenträning, laserbehandling, massage och streching
är några av de metoder vi använder på vår friskvårds- och
rehabavdelning.

TANDVÅRD
– Ger ett gott liv

Liksom för oss människor är god munhygien viktigt för
välbefinnandet. På vår tandvårdsavdelning tar vi hand
om allt från röntgen, borttagande av tandsten och
kvarvarande mjölktänder till rotfyllning och frakturer.
Alla ingrepp görs i narkos och vi har specialutbildade
veterinärer inom tandvård.

BUTIKEN
– Ger dig kloka råd om
foder och utrustning

I vår butik har vi ett noga utvalt sortiment för både friska
och sjuka djur. Allt från foder till koppel, leksaker och
redskap för djur som behöver rehabilitering. Fråga gärna
våra engagerade medarbetare som kan ge individuella råd
utifrån behov.

EVIDENSIA DJURSJUKVÅRD

är Nordens kvalitetsledande kedja för djursjukvård. Vi erbjuder fler
specialister och mer avancerad utrustning än andra. Vi bedriver
också mer utbildning och klinisk forskning än andra. Hos oss får
viktiga familjemedlemmar veterinärmedicinsk service i världsklass.
Tillsammans erbjuder vi ett unikt samarbete kring varje djur. Vi vill se
fler friska och lyckliga djur. Därför ska vi vara det allra bästa för djuren.
Bara så kan man skapa morgondagens djursjukvård.

EVIDENSIA DJURSJUKHUSET
GÖTEBORG
Ingeborgsgatan 6, 416 59 Göteborg, 031-21 40 40
ÖPPETTIDER
måndag – fredag 7–21
Akutmottagning: måndag – torsdag 21–24,
lördag – söndag 9–21
Butiken: måndag – fredag 8–18

www.evidensia.se

VÅR KUNDKLUBB – EVIDENSIA

Följ oss på sociala medier!

PLUS !

V i fick ett jättefint mottagande när vi kom ut till Flattinge!
Så seriöst med stor förståelse och empati!
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Fantastiskt att du tog hand om vårt kära husdjur direkt - vi fick hämta hem
hans aska i en liten trälåda redan efter ett par timmar.

minnas.

Där fanns också ett Kremeringscertifikat med en vacker vers - mycket
genomtänkt.
Läs fler omdömen på: flattinge-smadjurskremering.se
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Tel. 0372-320 05
Mob. 0738-48 50 05
djurkremeringab@gmail.com
flattinge-smadjurskremering.se
341 55 Vittaryd
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