
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Hinnasto 1.4.2018 alkaen 
sisältää klinikkamaksun 10 € (sis. alv 24%) 
 
 
Klinikkamaksu peritään vain saman omistajan ensimmäisestä eläimestä - klinikkamaksua ei peritä hyötyeläimistä 
eikä saman sairauden tai toimenpiteen 2 kk sisällä tapahtuvasta uusintakäynnistä tai tehosterokotuksista. 
 
Peruuttamatta jätetystä käynnistä perimme 35 € maksun (ajanvarauksen peruutus viimeistään edeltävänä päivänä). 
 
 
 
Anaalirauhasten tyhjennys 15 min (ei sisällä huuhtelua/rauhoitusta)   50,00 
Anaalirauhasten tyhjennys + huuhtelu, 30 min (ei sisällä rauhoitusta)   74,00 
Anaalirauhasten tyhjennys + huuhtelu rauhoituksessa, 45 min                 alkaen  105,00      
 
Ekinokokkilääkitys  15 min (28 vrk sääntö) (+lääkekulu)    22,00 
 
Eutanasia: 
 
Koira, < 15 kg       80,00 
          15-30 kg         85,00 
         30-50 kg                                 90,00 
           > 50 kg                             100,00 
Kissa       75,00 
Kani, kilpikonna      75,00  
Pikkujyrsijät       55,00 
 
Haavahoito/Infektoituneen haavan hoito, ilman rauhoitusta  30 min                                              alkaen    70,00                          
Haavahoito; Infektoituneen haavan hoito rauhoitettuna, 45 min                                                  alkaen     91,00 
Haavahoito, ommeltava pieni haava, sisältää rauhoituksen                                                              alkaen   125,00 
- huom. hinnat eivät sisällä kauluria eikä lääkityskuluja 
 
Hammaskiven poisto, kissa                            110,00 
Hammaskiven poisto, koira                                         130,00-150,00 
 
 
Iho-oire, äkillinen tai paikallinen 45 min, sisältää 2 x ihonäytteen oton ja tutkimisen                                     100,00 
Iho-oire, 60 min, sisältää 3 x ihonäytteen oton ja tutkimisen                          131,00 
Iho-oire, pitkittynyt 1h 30 min; sisältää 3 x ihonäytteen oton ja tutkimisen                                                     159,00                         
 
Jatkoinjektiot 15 min (+ lääkekulu)     23,00 
 
Kanin tai jyrsijän peruskäynti, 30 min                                                                                                alkaen  50,00 
Kanin tai marsun kastraatio, poika 60 min                                                                                                    105,00 
Kanin tai marsun kastraatio, tyttö 1 h 30 min                                                                                                145,00 
 
Kasvaimen poisto  
-pieni, yksinkertainen toimenpide                                                                                                          alkaen 180,00 
-kasvaimen poisto, aikaa vievä                alkaen 220,00  
-kasvaimen poisto, vaativa kiruginen toimenpide                                                                                  alkaen 350,00               
+ kasvaimen histologinen tutkimus                            75,00 
 
Koepalan otto, sisältää histologinen tutkimuksen    
-ilman rauhoitusta                            200,00 
-rauhoituksessa                            245,00
                         



Kissan kastraatio – poikakissan leikkaus 45 min                                                                                               84,00 
Kissan sterilisaatio – tyttökissan leikkaus 1 h 30 min                                                                                      135,00 
 
 
 Koiran kastraatio – poikakoiran leikkaus 1 h 30 min     pieni (< 15 kg)         200,00 - 230,00 
                             keskikok. (15-40 kg)        230,00 - 280,00 
                                                                                suuri (40-60 kg)        280,00 –350,00
                                                                                                      maxi (> 60 kg                     >350,00 
 
Koiran sterilisaatio – tyttökoiran leikkaus 2 h    pieni (< 15 kg)         330,00-350,00 
                                                       keskikok. (15-40 kg)        350,00-380,00 
                                                               suuri (40-60 kg)       380,00-430,00                                
                                                                                                                               maxi (> 60 kg)        430,00-500,00 
Koiran maitorauhaskasvaimen poisto  
-yksittäinen patin poisto                                                                                                     alkaen 240,00 
-yksittäisen maitorauhaslohkon poisto                                      alkaen 300,00  
-useamman maitorauhaslohkon poisto              alkaen 350,00 
+ kasvaimen histologinen tutkimus                            75,00 
 
Kontrollikäynti, anaalirauhasten tyhjennys/lääkitys 15 min                                                                              37,00 
Kontrollikäynti, anaalirauhasten tyhjennys + huuhtelu                                                                                      49,00 
 
Kontrollikäynti, pitkittynyt korva- tai iho-oire 30 min, sis. 1 x näytteen oton ja tutkimisen                            54,00                    
Kontrollikäynti, korva- ja iho-oire 30 min, sis. 2 x näytteen oton ja tutkimisen                                               73,00 
Kontrollikäynti, korvaoire 15 min, sis. 1 x näytteen oton ja tutkimisen                                                            46,00  
                                                                       
Kontrollikäynti, silmähaavauma 30 min                                                                                                            48,00     
Kontrollikäynti, silmätulehdus 15 min                                                                                                               37,00 
 
Kontrollikäynti, jatkoinjektio 15 min  (+lääkekulu)    23,00 
 
Kontrollikäynti, sisätaudit 30 min                                                                                                          alkaen 62,00 
 
Korvaoire, äkillinen 30 min, sis. 1 x näytteen oton ja tutkimisen                                                                      70,00       
Korvaoire, pitkittynyt 45 min, sis. 1 x näytteen oton ja tutkimisen, kirjalliset jatkohoito-ohjeet                      94,00                                            
 
Kynsien leikkaus (Eläinlääkärin tekemänä, sisältää yleistutkimuksen, ei rauhoitusta)  50,00 
Kynsien leikkaus, toisen toimenpiteen yhteydessä    15,00 
 
Maitohampaiden poistot                alkaen  130,00 
 
Näytteenotto ja lähetys (esim. veri tai poskisolunäyte)    61,00 
-saman omistajan toisen eläimen näytteen otto     34,00 
 
Ohutneulanäyte, oma näytteen mikroskopointi    79,00 
-lähetys sytologiseen tutkimukseen                +58,00-75,00 
                           
Ontumatutkimus 
- 30 min                                                      71,00 
- 45 min                              86,00 
 
Passin kirjoitus/matkustava lemmikki     65,00 
- saman omistajan toinen lemmikki                                                                                                                     48,00 
- toisen toimenpiteen ohella       30,00 
 
 
 



Pentutarkastus, 1-3 pentua                                                 1. pentu 59,00€    seuraavat 15 €/pentu 
Pentutarkastus, 4-6 pentua  45 min 
Pentutarkastus, > 7 pentua 60 min 
 
Ripuli ja/tai oksentelu, äkillinen 30 min            alkaen 71,00 
 
Perusrokotukset, kissa: 
Yksi rokotus (kolmos-/kissaflunssa-/rabiesrokote)  52,00      2. eläin 30,00 
Kaksi rokotusta (kolmos-/kissaflunssarokote ja rabiesrokote)  57,00                     2. eläin        35,00    
 
Perusrokotukset, koira: 
Yksi rokotus (nelos-/kennelyskä-/rabiesrokote)  52,00      2. eläin 30,00 
Kaksi rokotusta (nelos-/kennelyskärokote - ja rabiesrokote)  57,00      2. eläin 35,00 
Penturokotusten yhteydessä rabies-rokotus omana käyntinä  30,00      2. eläin 24,00 
 
Seniortarkastus, koira, kissa 45 min     89,00 
- sisältää täydellisen yleistutkimuksen ja arvion lemmikin terveydentilasta sekä tarvittavan jatkohoitosuunnitelman 
- ei sisällä mahdollisia lääke-/laboratoriokuluja 
- samalla käynnillä verinäyte, 12 h paasto ennen tuloa (geriatric profile)                        + 58,00 
- virtsanäytetutkimukset (mukana aamuvirtsa, kts. erillinen näytteenotto-ohje tai 4-6 h virtsaamatta ennen tuloa, 
kissat ilman hiekka-astiaa 4-6 h)                                                    + 5,50-20,00
      
Silmäoire, tulehdus/pieni haavauma 30 min     64,00 
Silmäoire, haavauma 45 min                                                 alkaen 80,00 
 
Sisätautioire, kuten runsas juominen/virtsaaminen, huono ruokahalu/laihtuminen, pitkittynyt oksentelu- ja/tai 
ripulointi, sisältää verinäytteen oton +lähetyksen, ei sisällä laboratorio-/lääkekuluja                          
-45 min                  alkaen  89,00 
-60 min                                                                                                                                                    alkaen 110,00 
-1h 30 min                                                                                                                                               alkaen 139,00 
 
Tunnistusmerkintä, (mikrosiru) 30 min     69,00 
Tunnistusmerkintä, toisen toimenpiteen ohella     25,00 
 
Tiineysultraäänitutkimus 30 min     69,00
  
Tikkien poisto ja haavatarkastus 15 min - oma potilas                                0,00
                      - muualla leikattu                               50,00 
 
Yleistarkastus 15 min,                                                                                                                                        50,00 
- sisältäen yksinkertaiset diagnoosit ja hoitotoimenpiteet, kuten kliinisen perustutkimuksen ja reseptin  
 
 
                     
  
Tämä hinnasto tarkoittaa normaalina ajanvarausaikana varattujen aikojen toimenpiteitä. 
 
Päivystysaikana käyntimaksuun ja toimenpiteisiin tulee 50 % korotus arkisin klo 17-22 ja viikonloppuisin 
klo 8-22 välisenä aikana; yöaikaan klo 22-08 toimenpiteisiin tulee 100 % korotus. 
 
Erityisen paljon aikaa ja/tai tarvikkeita vaativasta toimenpiteestä voidaan veloittaa enemmän, kuitenkin 
enintään kunnalliseläinlääkäritaksan mukaisesti. 
 
 
 


