VETERINÁRNÍ KLINIKA
ordinační hodiny:
pohotovost:

Po–Pá:

8.00 –19.00

Po–Pá: 19.00 –20.00
Sobota: 8.00 –17.00
Neděle: 10.00 –19.00

V době pohotovosti bude účtován pohotovostní poplatek.
doporučujeme se k návštěvě objednat, šetří to Váš čas!

telefon 377 262 114

personál kliniky & e-mail:
MVDr. Karel böhm ........................................................ k.bohm@vedilab.cz
MVDr. petr böhm ......................................................... p.bohm@vedilab.cz
MVDr. pavel mužík .......................................................... muzik@vedilab.cz
MVDr. martin hola ............................................................ hola@vedilab.cz
MVDr. Silvie holová ....................................................... holova@vedilab.cz
MVDr. bohuslava ernestová ..................................... ernestova@vedilab.cz
MVDr. romana Šourová .............................................. sourova@vedilab.cz
oddělení dermatologie a reprodukce, medicína exotických ptáků
MVDr. oto huml ............................................................... huml@vedilab.cz
ordinační hodiny (pacienti jen na objednání – telefon 602 211 309)
po, Út, Čt, pá: 8.30–14.30
Středa: 13.00–18.00
Vedilab s. r. o.
Pod Vrchem 51
312 80 Plzeň-Lobzy

T: 377 262 114
E: info@vedilab.cz
www.vedilab.cz

IČO: 61170496
DIČ: CZ61170496
č. ú. 4961610287/0100

Veterinární klinika Vedilab s. r. o. je soukromé referenční pracoviště specializované na
problematiku malých zvířat. Klinika nabízí kromě běžné ambulantní péče specializované
služby v těchto oborech:

I. interní medicína – včetně komplexní laboratorní diagnostiky
– kardiologie: komplexní vyšetření, posouzení vrozených vad, posouzení zvířat před
uchovněním, RTG, EKG, Echokardiografie, Doppler
– gastroenterologie: konzultace, laboratorní vyšetření, RTG, sonografie, endoskopie,
biopsie, kompletní chirurgie
– urologie: klinická, sonografická, RTG vyšetření, laboratorní analýzy, komplexní chirurgie
– dermatologie, alergologie: klinická a laboratorní diagnostika, kožní a krevní alergenodiagnostika, biopsie
– gynekologie a reprodukce: konzultace, stanovení vhodné doby krytí inseminace,
sonografická diagnostika březosti, laboratorní analýzy, chirurgie
– oftalmologie: klinická vyšetření, chirurgie
– stomatologie: odstranění zubního kamene ultrazvukem, plomby, korekce některých vad
chrupu
– endokrinologie: klinická a laboratorní vyšetření, terapie poruch žláz s vnitřní sekrecí
– dietologie a výživové poradenství: konzultace, prodej krmiv a klinických diet
– geriatrie: péče o stárnoucí pacienty
– onkologie: diagnostika, chirurgie nádorů, chemoterapie
II. Chirurgie a ortopedie – veškeré chirurgické zákroky provádíme v inhalační řízené
anestézii s podrobným monitoringem životních funkcí pacienta. Po náročných zákrocích
lze pacienty hospitalizovat.
– komplexní chirurgie měkkých tkání
– ošetření zlomenin, operace kloubů a páteře
– úrazová chirurgie
– akutní medicina a inzenzivní péče o kritické pacienty
III. Zobrazovaní metody
– RTG: jsme digitalizované pracoviště s moderním vysokofrekvenčním RTG přístrojem
provádíme RTG DKK, DKL (dysplazie kyčlí a loktů), nativní a kontrastní studie
– sonografie břicha a hrudníku, echokardiografie
– endoskopie – disponujeme flexibilními a rigidními přístroji k zobrazení a ošetření dýchacích cest, žaludku, tenkého a tlustého střeva

