Nieuwsbrief Winter 2018
Huisdierzorgplan
Dit voorjaar zijn we begonnen met het
HZP. Onder dit abonnement vallen:
de jaarlijkse inenting(en) en alle
middelen tegen parasieten zoals
wormen, vlooien en teken. Ook
gebitscontrole, nagels knippen etc.
door de assistente is hierbij
inbegrepen.
Ondertussen hebben we al heel wat
dieren hierop mogen inschrijven.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de assistente.

Vlooien naar binnen
In tegenstelling tot wat veel mensen
denken, blijft ook in herfst en winter
goede vlooienbestrijding noodzakelijk.
Weliswaar kan tijdens een koude
winter de vlo buiten niet overleven
maar binnenshuis redden ze zich
prima. Ook in uw huis!. We hebben
hiervoor meerdere goed werkende
middelen voor zowel hond als kat.
Neem gerust contact op met de
assistente, voor informatie

Oud en Nieuw

Verzorging Pootjes strooizout
Het winterweer kan grote invloed hebben
op de pootjes van je hond. Sneeuw, ijs,
kou, en strooizout kunnen de poten en
voetzooltjes van je hond beschadigen.
Smeer voor de wandeling de pootjes in
met vaseline. Controleer na de wandeling
of de poten en voetzooltjes van je dier
sneeuw- en ijsvrij zijn. Veeg met
een handdoek zachtjes de vaseline van de
pootjes af. Kom je toch wat ijskontjes
tegen? Week de poten dan even in lauw
water, zo lossen de ijsklontjes op. Heeft je
hond droge voetzooltjes? Smeer dan ook
na de wandeling een klein beetje vaseline
op de voetzooltjes, zo voorkom je pijnlijke
scheuren.

Het einde van het jaar komt weer in zicht. Dit
betekent dat vuurwerk ook weer afgestoken
gaat worden. Mocht u medicatie nodig
hebben voor uw huisdier tegen
vuurwerkangst, bel dan op tijd met de kliniek
038-4214420.
In verband met Kerst zijn wij gesloten op
Dinsdag 25 en Woensdag 26 december. Ook
Nieuwjaarsdag zijn wij gesloten.
Wij van Dierenkliniek De Beer wensen u en uw
huisdier(en) fijne kerstdagen en een gezond
Nieuwjaar.

