Dr. U Wölk – Fagdyrlæge for smådyr
C. Müller – Dyrlæge
Dr. T Schottstedt – Fagdyrlæge for Smådyr med specialisering i Øjensygdomme
Kontakt:
Lilienthalstraße 19, 24941 Flensburg (ved siden af Citti-Park)
Tel.: 0461-22822 Fax.: 0461-180729
www.tieraerztliches-zentrum.de info@tieraerztliches-zentrum.de
Åbningstider:
Fri konsultation:
Mandag-Fredag 9-12 og 16-19
Lørdag 9-12
Vagtkonsultation Søndag 10-11
Derudover er det muligt at bestille en tid hos en af vores dyrlæger mandag til
fredag kl 8-19

Hjertelig velkommen!
Som henvisningsklinik for smådyr byder vi optimal medicinsk behandling for
både hund, kat og mindre kæledyr i tæt samarbejde med din dyrlæge.
Vi har ti ansatte dyrlæger, heraf fire fagdyrlæger. Ud over at fungere som
henvisningsklinik byder vi selvfølgelig også primær behandling af dit kæledyr, og
står til rådighed for alle spørgsmål du kunne have vedrørende smådyrsmedicin.
Vi lægger vægt på en god atmosfære og venlig kundekontakt, samt et højt fagligt
niveau.
På grund af de mange forskellige specialeområder vores dyrlæger arbejder med,
er det vigtigt i tilfælde af alvorlig og/eller langvarig sygdom at få en tid hos den
rigtige dyrlæge for at muliggøre den mest optimale behandling. Hvis du har
spørgsmål til en af vores fagdyrlæger vil vi ligeledes bede dig om at bestille en
tid. Du kan kontakte os via telefon eller e-mail.

Vores fagområder
-

Knogle-, led- og bløddelskirurgi
Endoskopi, inkl. Kikkertoperationer
Ortopædi og neurologi inkl. kirurgi
Intern medicin inkl. ultralydsundersøgelser
Kardiologi inkl. Hjerteskanning og EKG
Tandbehandlinger
Øjenundersøgelser og –kirurgi
Radiologi med digitalt røntgen og CT
Kræftbehandlinger inkl. kemoterapi
Behandling af indlagte patienter
Behandling af gnavere og andre små kæledyr

Hvis du skulle have yderligere spørgsmål angående vores fagområder kan du
finde flere informationer på vores hjemmeside eller kontakte personalet.
Skulle du være interesseret i videre diagnostik vedrørende en længere bestående
sygdom, vil vi bede dig om at medbringe følgende dokumenter til første
konsultation:
- Henvisning af tidligere behandlende dyrlæge
- Tidligere blodundersøgelser og røntgenbilleder
- Ved ortopædisk sygdom, neurologiske problemer eller lignende, kan det
hjælpe at medbringe en kort video
Vores dyrlæger er specialiseret på mange forskellige områder, og vi vil derfor
allerede ved første samtale prøve at finde den rigtige Kontaktperson til netop dit
dyrs problem.
Betaling: Vores klinik afregner ifølge tysk lovgivning efter “Gebührenrodnung für
Tierärzte” (GOT). Om natten og i weekenderne beregnes der vagttillæg. For
kunder med bopæl udenfor Tyskland er det desværre ikke mulig for os at
gennemføre behandlinger på regning, men vi tager imod Visa/Mastercard.
Vi glæder os til at se dig

