ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ
 vyšetření všech tělních dutin flexibilním videogastroskopem
 vyšetření tělních dutin rigidním endoskopem
KOMPLEXNÍ RTG VYŠETŘENÍ
 provádíme na stacionárním vysokofrekvenčním RTG - MP 15
včetně vyšetření DKK pro bonitace, kontrastní vyšetření, digitalní
technologie zpracovaní rtg, vysoký kontrast

VETERINÁRNÍ KLINIKA NA RAMPĚ
MVDr. Václav Vozák ml.
Jana Hánělová

KARDIOLOGIE
 komplexní klinické vyšetření,
EKG, RTG, popř. sono vyšetření
STOMATOLOGIE
 odstaňování zubního kamene
ultrazvukem
 RTG zubů a čelistí - broušení
zubů - korekce vrozených vad
chrupu.
PÉČE O GERIATRICKÉHO PACIENTA,
ONKOLOGIE
Provádíme rovněž ALTERNATIVNÍ
ZPŮSOBY MEDICÍNY
 homeopatická terapie - problémy
s pohybovým ústrojím, laserová
terapie - nehojící se rány, vředy,
ortopedické problémy - systém
BIOlampa

 Veterinární klinika NA RAMPĚ je pracoviště specializované na problematiku
malých zvířat. Naše klinika nabízí komplexní služby zahrnující prevenci,
diagnostiku a terapii.
 Komplexní diagnostika onemocnění pacienta jako celku-holistický přístup 20 let klinické praxe.
 Podrobná studie anamnézy, vyhodnocení a správná léčba po zjištění pravé
diagnózy.
 Specializace na pohybové problémy psů a koček.
 Operativní výkony kostí, páteře i měkkých tkání břicha, svalů, šlach a kůže.
 Hospitalizace pacientů.
 Ambulantní mobilní pohotovost k pacientům do místa bydliště klienta.

ORDINAČNÍ HODINY

OBJEDNÁNÍ

pondělí: 9:00–12:00 Zbiroh
14:00–17:00 Rokycany
úterý:
9:00–12:00 Rokycany
14:00–17:00 Rokycany
středa: 9:00–12:00 Zbiroh
14:00–17:00 Rokycany
čtvrtek: 9:00–12:00 Rokycany
14:00–17:00 Rokycany
pátek: 9:00–12:00 Rokycany
14:00–18:00 Zbiroh

tel.: +420 602 432 180
Veterinární klinika NA RAMPĚ
MVDr. Vozák Václav ml.
Soukenická 810/7
Rokycany 33701
info@veterinavozak.com
www.veterinavozak.com

Po telefonické domluvě možno
objednat mimo pracovní dobu.

ZDE V PRODEJI

Na přání zákazníka zajistíme do 2. dne
krmení i jiných značek. Komerční klinické
diety. Ledvinová, na močové kameny,
jaterní, na trávicí aparát, na kožní problémy,
diabetické, redukční, rekonvalescentní.
Vitamínové a minerální přísady.

Vedle standardních vyšetření a zákroků poskytujeme širokou
škálu veterinárních služeb v následujícíh oborech:
DERMATOLOGIE
Komplexní klinické vyšetření
včetně podrobné anamnézy.
Komplexní diagnostika vyšetření kožních seškrabů,
trichoskopie, bakteriologická
a mykologická kultivace kožních
stěrů, kožní alergické testy,
stanovení hladiny alergických
protilátek, histologické vyšetření
kožních biopsií, hormonální testy,
komplexní léčebné postupy,
včetně prodeje hypoalergenních
krmiv.

Dále nabízíme široký sortiment krmiv a veterinárních
dietických doplňků. Kompletní krmivo a konzervy pro
zdravé psy a kočky: Calibra, Eukanuba, Purina, Hills,
Royal Canin.

Preparáty podporující výživu a metabolismus chrupavek
a kloubů. Přípravky stimulující metabolismus kůže
a kvalitní růst srsti.

INTERNÍ MEDICÍNA
včetně komplexní diagnostiky v analytických laboratořích Plzeň v oborech
hematologie, biochemie, patologie, histologie, bakteriologie, virologie,
serologie, cytologická vyš. a parazitologie. Výsledky vyšetření lze stanovit
do 1 hodiny.
ORTOPEDIE
endoproteza kyčelních kloubů,
artroskopie kloubů, operacekostí
a kloubů, vnitřní a vnější fixace zlomenin,
operace páteře a meziobratlové ploténky,
korekce vrozených vad skeletu.

Nabízíme zdarma odborné
konzultace týkající se správné výživy
domácích zvířat

CHIRURGIE
komplexní chirurgické
zákroky měkkých tkání.

GYNEKOLOGIE A REPRODUKCE
– určení vhodné doby pro krytí (vagitální cytologie
a stanovení hladiny progesteronu)
– sonografické a rentgenologické zjištění březosti
(ultrasonograficky od 24. dne, rentgen od 42.
dne po nakrytí)
– vedení problematických porodů, císařské řezy,
atd.
– sterilizace psů a koček
– laboratorní vyšetření spermatu

