Eläinlääkärit Päivi ja Niilo Tammisalo
Koivikkotie 6b 01620 Vantaa
puh. 09 8783828

HINNASTO
Tässä hinnastossa on esimerkkejä tavanomaisista käynneistä vastaanotollamme, yksityiskohtainen
hinnasto on vastaanotollamme.
Hinnasto on voimassa arkisin ma-pe klo 9-20, muulloin voidaan periä 50-100 %:lla korotettu
toimenpidepalkkio.
Hinnat ovat käynnin kokonaishintoja, ellei toisin mainita. Ne sisältävät kyseisessä toimenpiteessä
tavanomaisesti käytettävät tarvikkeet ja lääkeaineet. Jatkohoitolääkkeet kotihoitoa varten veloitetaan
erikseen tai kirjoitetaan lääkereseptillä apteekista ostettaviksi.
Monien tavallisten sairauksien perushoitokäynnit ja osan toimenpiteistä veloitamme käytetyn ajan
mukaan. Tällaisia ovat yleensä käynnit mm. silmä- ja korvatulehdusten, suolistotulehdusten, iho- ja
flunssaoireiden takia, eikä näitä ei ole erikseen nimetty tässä hinnastossa. Käynnin kokonaishintaan
vaikuttavat myös toimenpiteen vaativuus sekä käytettävät lääkkeet, hoitotarvikkeet ja esimerkiksi
mahdolliset laboratoriotutkimukset.
Saman omistajan toiselta tai useammalta eläimeltä samalla käynnillä ei veloiteta poliklinikkamaksua,
joten niiden osalta hinnaston hinnoista vähennetään 18 euroa.
Eläinlääkärikäynnin voitte maksaa käteisellä rahalla, Visa Electron -, Visa- ja Master Card -korteilla,
muut maksujärjestelyt vain poikkeustapauksissa ja ennalta sovittuina.
Jos ette tarvitsekaan varaamaanne eläinlääkäriaikaa, toivomme, että peruutatte sen mahdollisimman
pian. Peruutus tulee kuitenkin tehdä viimeistään hoitopäivänä puhelinaikaan klo 8.00-9.30 (puh. 09
8783828). Pidätämme oikeuden veloittaa tätä myöhemmin peruutetusta tai peruuttamattomattomasta
varauksesta maksun, joka on 50% toimenpiteelle varatun ajan palkkiosta, kuitenkin vähintään 40€.
Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin
Kaikki tässä hinnastossa ilmoitetut hinnat hinnat sisältävät arvonlisäveron:
yleinen arvonlisäveroprosentti on 24, lääkkeiden alv 10%.
Huomioittehan, että sairaan eläimen hoitosuunnitelma ja hoidon kustannusarvio voidaan yleensä tehdä
vasta potilaan perustutkimuksen jälkeen. Kustannusarviosta voitte kysyä aina myös hoito- ja
tutkimussuunnitelmaa tehtäessä ja vaihtoehtoja pohdittaessa käynnin yhteydessä, vastaamme
mielellämme.

PERUSKÄYNTI VASTAANOTOLLA
– sisältää yhden eläimen tutkimus- tai perushoitotoimen,
mahdolliset rauhoitukset ja näytteenotot lisätään
– lääkkeet ja tarvikkeet lisätään
esim. ajan pituus
20 min
30 min
45 min

62
75
93

AKUPUNKTIO- JA KIPUONGELMAPOTILAAT
Käyntiin varattavan ajan pituus vaihtelee potilaalle suunniteltujen tutkimuksien ja hoidon mukaan.
Ensikäyntiin varataan yleensä vähintään tunnin mittainen aika. Käynnin kokonaishintaan vaikuttavat
tutkimusten ja hoidon laajuus ja vaativuus sekä käynnin pituus, käytettävät lääkkeet ja tarvikkeet.
Akupunktiohoidoissa stimulaatiotapa valitaan kunkin potilaan tarpeen ja hoitovasteen mukaan:
laserkäsittely/ neulahoito/ sähköakupunktio – usein näiden yhdistelmä. Joissakin tapauksissa voidaan
käyttää jalometalli-implantteja pitkän vaikutusajan saavuttamiseksi. Potilas voidaan tarvittaessa rauhoittaa
kevyesti akupunktiokäsittelyn ajaksi.
esimerkkihintoja
ajan pituus
45 min.
60 min.
90 min.
– lääkkeet lisätään

101-122
116-154
136-204

TODISTUKSET
- terveystodistus, sis. peruskäyntimaksun, alkaen
- erillinen todistus tai lausunto, alkaen

62
44

VIRALLINEN POLVITARKASTUS, sisältää peruskäyntimaksun

75

PENTUETARKASTUS
- ensimmäinen pentu
- seuraavat / pentu

56
20

TAVALLISIMMAT ROKOTUKSET
- noin 15 min. vastaanottoaika, sisältää perusterveystarkastuksen
rabiesrokotus
parvo- tai kennelyskärokotus
kolmois-, nelos- tai kissanuharokotus
rabies + kolmois-, nelos- tai kissanuharokotus
rabies + parvo- tai kennelyskärokotus

63
65
67
72
70

- rokotuspalkkio muun käynnin yhteydessä 20€, lääkkeet ja tarvikkeet lisätään
raivotautirokotus:
Raivotauti eli rabies on vaarallinen aivosairaus, joka tarttuu sairastuneen eläimen pureman välityksellä
myös ihmiseen. Taudin itämisaika voi olla useita kuukausia, oireiden puhjettua raivotautiin ei ole
parantavaa hoitoa.
Kissat ja koirat rokotetaan raivotautia vastaan yleensä kerran pentuna, sen jäkeen tehosterokotus
annetaan yksivuotiaalle. Rokotus on aikuisella eläimellä voimassa kolme vuotta.

koiran rokotukset:
Koira voidaan rokottaa penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta ja parvoripulia vastaan
kolmoisrokotteella. Nelosrokote suojaa edellisten tautien lisäksi myös kennelyskää vastaan. Yleensä
pentu rokotetaan kaksi kertaa, noin neljän viikon välein, alkaen 8 -12 viikon iässä. Tämän jälkeen
tehosterokotus annetaan yksivuotiaalle koiralle. Aikuinen koira rokotetaan kennelyskää vastaan yleensä
vuosittain ja penikkatautia, tarttuvaa maksatulehdusta, parvoa ja rabiesta vastaan kolmen vuoden välein.
kissan rokotukset:
Kissan kolmois- ja nelosrokotteet suojaavat kissaruttoa ja kissojen tarttuvia silmätulehdus- ja
hengitystievirussairauksia vastaan. Halutusta suojasta riippuen kissa rokotetaan pentuna 1-2 kertaa ja
sen jälkeen yksivuotiaana, aikuisen kissan tehosterokotukset annetaan 1-3 vuoden välein.

LEMMIKKIPASSI
passi muun käynnin yhteydessä 35€
Kissat ja koirat tarvitsevat passin ulkomaanmatkoja varten. Passia varten eläimen tunnistusmerkintä on
tarkastettava ja eläimellä täytyy olla tunnistusmerkinnän jälkeen annettu, voimassaoleva rabiesrokotus.
Passi on voimassa siihen merkityn raivotautirokotuksen voimassaolon ajan, matkustussäännöksissä on
kuitenkin maakohtaisia eroja, ja jotkin maat saattavat vaatia matkustavalta eläimeltä passin lisäksi muita
asiakirjoja. Matkustussäännökset kannattaa tiedustella esimerkiksi kohdemaan lähetystöstä hyvissä ajoin
ennen aiottua matkaa. Suomen ajantasaiset säännökset voi selvittää Elintarviketurvallisuusvirastosta
(www.evira.fi)

HAMMASHOIDOT
Kissoilla ja koirilla hammassairaudet ovat hyvin tavallisia, hammashoidon tarve onkin hyvä arvioida
säännöllisesti, kääpiökoirilla ja iäkkäillä lemmikeillä vähintään vuosittain. Hampaat tarkastetaan ja
hammashoidot tehdään rauhoituksessa tai nukutuksessa.
Hammaskivi vaurioittaa hampaita, ikeniä ja hampaiden tukikudosta ja heikentää hampaiden kiinnitystä.
Hoitamattomat suun tulehdukset voivat levitä ja aiheuttaa vakavia sairauksia myös muualla elimistössä.
Pysyvä hammas saatetaan joutua poistamaan esimerkiksi jos hammas on tapaturmaisesti vakavasti
vaurioitunut, tukikudos palautumattomasti heikentynyt tai juuret ovat pahoin tulehtuneet, toimenpide
tehdään nukutuksessa.
maitohampaiden poisto
– rauhoituksessa alkaen 165€
hammaskivenpoisto rauhoituksessa
kissa
koira, hintaan vaikuttaa myös koiran koko,
esim. paino noin 20 kg, hinta alkaen

119 - 139
125

laaja hammashoito nukutuksessa, alkaen
kissa
koira, hintaan vaikuttaa myös koiran koko,
esim. paino noin 20 kg

196
405

LEIKKAUKSET
kastraatio
kissa
koira, hinta määräytyy koiran koon
mukaan, esim. paino noin 20 kg

101
315

sterilaatio
kissa
koira, hinta määräytyy koiran koon
mukaan, esim. paino noin 20 kg

148
427

muu kirurgia
Sairauksien hoitoleikkauksien kokonaishinnat määräytyvät tapauskohtaisesti, eikä niitä yleensä arvioida
ilman potilaan tutkimista.
Kirurgiset toimenpiteet tehdään nukutuksessa tai rauhoituksessa ja puudutuksessa, potilaan kulloisenkin
tilanteen mukaan.
Nukutuksessa käytämme koirilla yleensä isofluraani-inhalaatioanestesiaa, kissoilla vaihtoehtoisesti myös
lihaksensisäisesti annettavia nukutuslääkkeitä. Lyhyissä leikkauksissa voimme käyttää suonensisäisesti
annosteltavaa lyhytvaikutteista nukutusainetta.
Potilas on vastaanotollamme eläinlääkärin välittömässä valvonnassa koko nukutustoimenpiteen ja
heräämisvaiheen ajan.

ULTRAÄÄNITUTKIMUKSET
alkaen
– peruskäynti lisätään

35

tiineystarkastus ultraäänellä
– sisältää perusterveystarkastuksen
– käynnin kokonaishinta

93

EUTANASIA, sisältää lyhyen konsultaation
kissa
koira hinta määräytyy koiran koon
mukaan, esim. paino noin 20 kg

89
128

– tarvittaessa hoidamme järjestelyt lemmikin tuhkausta varten

KOTIKÄYNNIT
Kotikäynnin hinta muodostuu matkakilometreihin perustuvasta käyntimaksusta, palkkiosta ja
autokuluista sekä potilaan luona käytettävän ajan pituudesta ja tehtävien toimenpiteiden vaativuudesta.
Lisäksi veloitetaan lääke- ja tarvikekustannukset sekä mahdolliset laboratoriokulut.
Esimerkiksi
– noin 30-40 minuutin mittainen sairaskäynti potilaan luona 15 km etäisyydellä vastaanotosta maksaa
noin 230 €, tunnin mittainen käynti noin 270€. Lääkkeet, tarvikkeet, näytteet lisätään tähän hintaan.
– Kissan eutanasia kotikäynnillä 15 km etäisyydellä vastaanotosta maksaa noin 270 €.
– Noin 20 kg:n painoisen koiran eutanasia 15 km etäisyydellä vastaanotosta maksaa noin 330 €.
Kerromme mielellämme puhelimitse lisää kotikäyntimahdollisuuksista. Toivomusten, potilaan voinnin ja
hoitotarpeen perusteella voimme tehdä hoitosuunnitelman, ja annamme kustannusarvion kotikäynnille.

