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Reprone - Ølby Dyrehospital
AKTUEL PRISLISTE 2016 - HUND & KAT
(alle priser er inkl. moms med mindre der faktureres til udenlandsk modtager uden for EU)
Gebyr for rådgivning omkring fertilitetsproblemer, parringsog insemineringstidspunkt, import og eksport af sæd osv
Efter tidsforbrug - normalt kr. 600 - 2000 ,SÆD UNDERSØGELSE
Sædtapning og undersøgelse
Alm. mikroskopisk undersøgelse incl.tapning, sædtælling og makroskopisk vurdering kr. 900,(eksl. sedation for katte)
Sedation i forbindelse med sædtapning kr. 200-400,- afhængig af kattens vægt.
Fuld undersøgelse med optælling af antal levende, døde og fejlformede celler incl. attest (evt.
bakteriologisk og anden laboratorie undersøgelse efter regning) kr. 1250,-

KØLE SÆD
Kølesæd /chilled semen
Fremstilling af kølesæd inkl.l. sædvurdering, attester, køleboks og booking af forsendelse kr. 2.550,ekskl. selve forsendendelsesomkostninger, som ligger på kr. 800-1600,- afhængigt af tidspunkt

INSEMINERING FROSSEN SÆD
Inseminering med frossen sæd endoskopisk eller med norsk kateter, inkl. optøning og mikroskopisk
evaluering af sæden samt materialer og nødvendige attester kr. 2.750,Inseminering med frossen sæd kirurgisk, inkl. optøning og mikroskopisk evaluering af sæden samt
materialer og nødvendige attester kr. 4200,- (ekskl. narkose og efterfølgende smertebehandling)
Narkose i forb med kirurgisk inseminering:
Kat: kr. 200,-, Hund < 10 kg: kr. 400,-, Hund 11-25 kg: kr. 470,-, Hund 26-40 kg: kr. 650,-, Hund
> 40 kg: kr. 800,Prisen på efterfølgende smertebehandling afhænger af dyrets præcise vægt (kr. 200-800,-)

Reprone – Ølby Dyrehospital
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FRYSNING AF SÆD
1. frysning inkl. materialer, attester og fuld evaluering af sæden efter optøning.
- hvis muligt tappes to gange med ½-1 times mellemrum: kr. 3.700,- (eksl. Sedation for katte)
Sedation i forbindelse med sædtapning af katte kr. 200-400,- afhængig af kattens vægt.
Oprettelse af kontrakt og forsikring kr. 500,Følgende frysninger af samme hund/kat indenfor 2 måneder inkl. registring i sædbanken kr. 3250,-

SÆDBANK GEBYRER 2016

Opbevaring af sæd pr. hund el. kat pr. måned kr. 100,-

Opbevaring af sæd pr. hund el kat for et helt kalenderår kr. 1000,- der forudbetales for 1 kalenderår af gangen - Rabat ved flere hunde/katte med samme ejer

Indsættelse af sæd udefra inkl. kontrakt med sædbanken kr. 1000,Administration i forbindelse med import - variabel efter tidsforbrug kr. 800-2000,-

På gensyn i Reprone på Ølby Dyrehospital......

