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KAIKKIEN KAMU
E

läinlääkäriasema Kamu on yksityinen, vuodesta 2018 alkaen toiminut
eläinlääkäriasema Oulun keskustassa. Hoidamme sekä läheltä että
kauempaa tulevia koiria, kissoja ja muita pieneläimiä asiantuntemuksella ja
luotettavasti.
Moni tulee meille sydän- tai silmäsairauksien, ortopedian, vaativien
hammastoimenpiteiden tai muun erikoisosaamisemme vuoksi, mutta
tarjoamme myös lemmikkien perusterveydenhoitoa. Meillä käy paljon
lähetepotilaita koko Pohjois-Suomen alueelta.
Saamme asiakkailtamme kiitosta erityisesti ammattitaidosta ja ystävällisestä palvelusta. Meillä on töissä mahtava porukka osaavaa hoitohenkilökuntaa sekä kokeneita pieneläinsairauksien hoitoon kouluttautuneita eläinlääkäreitä, joista löytyy alansa erikoisosaajia. Henkilökuntamme jatkokouluttautuu säännöllisesti.

Tarvittaessa eläinlääkärimme tutkivat potilaan
Kamun röntgenin, ultraäänen tai tähystyslaitteiston
avulla. Neurologisia tutkimuksia varten hyödynnämme yhteistyökumppanimme MRI-laitetta.
Ultraäänitutkimuksia varten meillä on käytössämme
kaksi ultraa, joilla voidaan tehdä vaativia vatsaontelo- ja sydänultraäänitutkimuksia. Omasta
laboratoriostamme saamme tulokset nopeasti ja
varmasti, myös koirien progesteronimääritykset
valmistuvat käynnin aikana.

LAITAMME HYVÄN KIERTÄMÄÄN!
Järjestämillämme Kamu-kävelyillä kerätään ruokapottia, joka luovutetaan
vaihtuvaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Mukana on yleensä noin 100 koiraa
omistajineen. Kamu-kävelyt ovat samalla koirien sosiaalistamistapahtumia,
joissa voi harjoitella remmikävelyä porukassa.

Katso ajankohtaiset
tapahtumat nettisivuiltamme tai
facebookista!
www

Myös kerran vuodessa järjestettävän Kamu-yleisöluennon osallistumismaksut
menevät hyväntekeväisyyteen.

Tarvitsetko toimivia ja turvallisia ICT-ratkaisuja
oman yrityksesi liiketoiminnan tueksi?
Kysy lisää vahvalta oululaiselta toimijalta soita 020 743 1600
tai lue lisää www.kuparidata.fi
Taka-Lyötyn katu 4, 90140 Oulu

SILMÄSAIRAUDET

K

aksi silmäeläinlääkäriämme hoitavat silmäsairauspotilaita suoraan ajanvarauksella tai eläinlääkärin
lähetteellä. Kamussa tehdään myös virallisia silmätarkastuksia muiden virallisten jalostustutkimusten lisäksi.
Silmäsairaudet vaativat välillä kirurgiaa. Silmäkirurgisia
toimenpiteitä varten käytössämme on leikkausmikroskooppi, jolla pystytään tekemään tarkkaa mikrokirurgiaa
silmän alueella. Kamusta löytyy myös ERG-laite silmän
verkkokalvon sähköisen toiminnan testaamiseen esimerkiksi ennen kaihileikkausta.
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VARAA AIKA
NETTISIVUILTAMME!
www.oulunkamu.fi

SYDÄNSAIRAUDET

P

ieneläinten sydänsairauksiin ja vaativiin sydänultraäänitutkimuksiin keskittyneet eläinlääkärimme hoitavat
sydänpotilaamme. Tarvittaessa sydänsairaalle lemmikille
suunnitellaan turvallinen anestesia leikkausta varten.
Kauttamme saa myös viralliset sydänultraäänitutkimukset
jalostusta varten sekä koirille että kissoille (Paw Peds).

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

360º
panoraama

Kuva
galleria

Cinemagraafi

Kuvake

VAATIVA HAMMASHOITO

L

emmikkien hammashoitoihin perehtyneet eläinlääkärimme tekevät perushammashoidon lisäksi
vaativia hammashoitoja, kuten hampaiden kirurgisia
poistoja, oikomis- ja juurihoitoja sekä leuan alueen
suukirurgiaa. Kamun hammashuoneesta löytyy muun
muassa hammaspora ja hammasröntgenlaitteisto.
Hammashoitoihin voi tuoda myös koiran ja kissan lisäksi
kanin tai marsun.

Kaikkea kuvantamiseen
ja röntgenlaitteiden
laadunvarmistukseen.
Kaikkea
Kaikkea kuvantamiseen
kuvantamiseen
Kaikkea kuvantamiseen
ja
ja röntgenlaitteiden
röntgenlaitteiden
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www.imaqen.fi
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ORTOPEDIA JA KIRURGIA

T

utkimme erilaisia tuki- ja liikuntaelinten sairauksia
ja teemme ontumatutkimuksia käyttäen apuna muun
muassa röntgeniä. Ortopediaan keskittynyt eläinlääkärimme
hoitaa myös ortopedisen kirurgian toimenpiteet, kuten
polven ristiside- tai murtumaleikkaukset.
Kirurgimme tekevät leikkauksia rutiinileikkauksista erittäin
vaativiin leikkauksiin. Teemme myös akuuttikirurgiaa,
kasvainten poistoja ja pehmytosakirurgiaa esimerkiksi
suoliston ja virtsateiden alueella.
Kirurgisissa toimenpiteissä käytämme mahdollisuuksien
mukaan kudosfuusiolaitetta, joka nopeuttaa leikkausta ja
lyhentää anestesia-aikaa. Kudosfuusiolaitetta käytettäessä
vatsaonteloalueen haavan voi pitää pienenä jolloin toipumisaika leikkauksesta on nopeampi. Leikkausalueelle ei
myöskään tule niin paljon venytystä ja se on turvallisempi
kuin perinteinen suonien sidonta.

SISÄTAUDIT

S

isäelinten sairaudet, veritaudit ja erilaiset aineenvaihduntasairaudet, kuten diabetes, vaativat lemmikin oireisiin
perehtymistä. Eläinlääkäriemme laaja osaaminen korostuu
endokrinologisten sairauksien kohdalla, sillä kattavien
tutkimusten ja laboratoriokokeiden lisäksi sairauksien
poissulkeminen vaatii paljon ajatustyötä ja vuosien tuomaa
kokemusta. Eläinlääkärimme myös konsultoivat toisiaan ja
hyödyntävät kollegoiden monialaista osaamista.

www.fysiotus.fi

TÄHYSTYKSET

T

eemme mahasuolikanavatähystyksien lisäksi korvaja virtsateiden tähystystutkimuksia. Video-otoskopia
(tähystystutkimus) on toimenpide, jossa lemmikin koko
korvakäytävä voidaan puhdistaa huuhtelemalla videonäkyvyyden avulla. Perusteellinen korvanpuhdistus voi
katkaista kroonisen korvatulehduskierteen.
Tähystystoimenpiteet tehdään aina inhalaatioanestesiassa,
jossa unen syvyyttä säädellään hengitysilman mukana
lemmikille annosteltavalla anestesiakaasulla. Klinikkaeläinhoitajamme valvovat narkoosia ja lemmikin vointia
koko anestesian ajan. Tarvittaessa lemmikin hengityksen
apuna käytetään ventilaattoria.

Suoliston mikrobiflooraa tasapainottava ja
immuunijärjestelmää tukeva täydennysrehuvalmiste koirille.

Enterococcus faecium

Lisätietoa tästä sekä
muista tuotteistamme:

Bacillus subtilis
toimisto@finnpharma.fi
puh. 040 184 6006
www.finnpharma.fi
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Ilmoittaudu
puhelimitse tai
sähköpostilla,
niin kutsumme
sinut ja koirasi
käymään.

KOIRIEN VERIPANKKI

K

amun veripankki on Suomen pohjoisin koirien veripankki. Pankin ansiosta meillä on jatkuvasti punasoluja ja plasmaa sekä omille potilaillemme että muille
klinikoille. Jotta veripankki toimii, tarvitsemme uusia
koiria verenluovuttajarekisteriimme. Verenluovuttajaksi
soveltuu terve yli 25-kiloinen, 2–7-vuotias, rokotettu ja
loishäädetty Suomessa asuva koira. Koira voi luovuttaa
verta enintään kolmesti vuodessa.

Veripankkitoiminta on voittoa tavoittelematonta ja
perustuu täysin vapaaehtoisten koirien verenluovutuksiin.
Luovutetulla verellä voidaan pelastaa usean koiran henki.
Se on helppo tapa tehdä hyvää!

Eläinlääkäriasema Kamu Oy
Kansankatu 48, 90100 Oulu
Puh. 020 1213 900
info@oulunkamu.fi
www.oulunkamu.fi
Palvelemme arkisin klo 7–20!
www

• www.jssuomi.fi

Teemme verenluovuttajille aluksi laboratoriotutkimuksen
ja veriryhmämäärityksen. Luovutettu veri viedään käsiteltäväksi Jyväskylään, yhteistyökumppanimme AlmaVetin
laboratorioon, josta saamme plasman ja punasolut
käyttöömme.

