Eläinystäväsi
terveyden tukena

Tutustu uusiin tiloihimme
Sylvi-koiran mukana!

Tervetuloa hyvään hoitoon!
Pohjois-Suomen Eläinsairaala on täyden palvelun pieneläinsairaala, joka on avoinna vuoden jokaisena päivänä kellon
ympäri. Meiltä saat kaikki terveyspalvelut, joita eläinystäväsi
tarvitsee – ennaltaehkäisevästä terveydenhoidosta ensiapuun, vaativiin leikkauksiin ja kuntoutukseen. Olemme osa
valtakunnallista Evidensia-ketjua, mutta kehitämme toimintaamme ja palveluamme yhä paikallisemmin, juuri sinun ja
eläinystäväsi parhaaksi.

Sairaalamme sijaitsee keskeisellä paikalla Oulussa, Kasitien
tuntumassa. Käytössämme ovat täysin remontoidut, modernit tilat, joista löytyvät muun muassa CT-kuvantamislaite,
kolme erillistä leikkaussalia, kissojen ja koirien teho-osastot,
eristystilat tarttuvien tautien varalta sekä vain kissapotilaille
varattu odotusaula.

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.
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Valmiina auttamaan 24/7
Olemme koko Pohjois-Suomen ainoa yksityinen eläinsairaala,
joka on aina auki. Meille tuleekin päivystysasiakkaita todella
laajalta alueelta, Suomen lisäksi aina Ruotsista ja Norjasta
asti. Otamme vastaan myös lähetepotilaita sekä eksoottisia
eläimiä. Sairaalahoitoa vaativat potilaat voivat jäädä meille
hoitoon ympäri vuorokauden.
Meille voit tulla lemmikkisi kanssa milloin vain, mistä
syystä vain, ilman lähetettä ja akuuttitapauksissa

tarvittaessa myös ilman erillistä ilmoitusta. Olemme kuitenkin
iloisia, jos ilmoitat tulostanne etukäteen soittamalla. Kiireettömään hoitoon voit varata ajan puhelimitse tai nettisivujemme kautta.
Eläinlääkärimme ja hoitajamme ovat kokeneita eläinlääkinnän
ammattilaisia. Henkilökuntamme jatkokouluttautuu
jatkuvasti, jotta voimme taata lemmikillesi aina
ajantasaisen hoidon.

Hellyydellä, lemmikkiä kunnioittaen.

– Oululaista osaamista –
Ajanvarauksella arkisin 8-17 • 040 966 6399
info@pek-pohjantahti.fi • www.pek-pohjantahti.fi

Täyden palvelun talo
Meiltä saat todella kattavat palvelut lemmikkisi hyvinvoinnin
tueksi. Perusterveydenhuoltoon kuuluvat esimerkiksi terveystarkastukset, rokotukset, mikrosirutukset, hammaskiven
poistot, tiineystarkastukset, steriloinnit ja kastroinnit.
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Eläinlääkärimme hoitavat ammattitaidolla myös vaativammat
vaivat, iho- ja korvasairaudet, röntgentutkimukset, tähystystutkimukset sekä ortopediset tutkimukset ja leikkaukset.
Lisäksi palveluihimme kuuluvat esimerkiksi pehmytkudoskirurgia, hammashoito, terapialaser, laboratoriopalvelut ja
käytösneuvonta.
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Meiltä saat lemmikillesi myös ruokaa, lisäravinteita ja tarvikkeita.

Vetcare tarjoaa monipuolisen ja korkealaatuisen
perustan lemmikin kotiapteekkiisi.

www.evidensia.fi/elainlaakariasema/
elainsairaala-evidensia-oulu/palvelut
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Tutustu kaikkiin palveluihimme
ja varaa aika:

vetcare@vetcare.fi
vetcare.fi
lemmikinkotiapteekki.fi
hevosesihyvaksi.fi
facebook.com/VetcareFinland
instragram.com/vetcare_finland
ETUSIJALLA ELÄINTEN HYVINVOINTI

CT-kuvantaminen
helpottaa
diagnosointia
Röntgensäteisiin perustuva CT-kuvaus eli tietokonetomografiatutkimus (TT) parantaa hoidon tarkkuutta ja ennakkosuunnittelua.
Tarkkojen viipalekuvien ansiosta nähdään esimerkiksi lemmikin
luiden ja nivelten sekä rinta- ja vatsaontelon sisälle. CT-kuvaus
nopeuttaa ja helpottaa haastavien potilaiden diagnosointia.
CT-laite ottaa valitusta kohteesta lukuisia röntgenkuvia, joista
voidaan tietokoneohjelmalla muodostaa haluttuja viipaleita
kuvauskohteesta ja luoda tarkkoja kolmiulotteisia kuvia. Tämän
ansiosta diagnostiikka paranee merkittävästi ja hoidon tarkkuus
sekä ennakkosuunnittelu tehostuvat.
CT-kuvauslaitteet ovat kalliita ja siten suhteellisen harvinaisia
eläinlääkäriasemilla. Meillä käy paljon myös sellaisia potilaita,
jotka ovat saaneet lähetteen kuvantamiseen omalta eläinlääkäriltään ja jotka kuvantamisen jälkeen palaavat hoidettavaksi
omalle klinikalleen.

CT-kuvantamisella voidaan tutkia mm.
~ Kallo ja kaulan alue (esim. kasvaimet, vierasesineet,
rakennepoikkeavuudet)
~ Tukiranka, rintaontelo ja keuhkot (esim. murtumat,
välilevyt, etäpesäkkeet)
~ Raajat (esim. irtopalat, murtumat, nivelten inkongruenssi,
artroosimuutokset)

~ Vatsaontelo (esim. vierasesineet, intussusseptiot,
kasvainmuutokset, virtsatiehyet)
~ Varjoainekuvaukset (esim. virtsatiet,
maksashunttidiagnostiikka, verisuonianomaliat, kasvaimet)

Tässä näet vain muutamia esimerkkejä CT-kuvantamisen mahdollisuuksista. Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!

Kaikkea kuvantamiseen
ja röntgenlaitteiden
laadunvarmistukseen.
Sähköposti: info@imaqen.com
Puhelin: 044 721 0530
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Pohjois-Suomen
Eläinsairaala Oy
Idealinja 13
90410 Oulu
Ajanvaraus, puh. 0201 750 170
Päivystys 24/7, puh. 0600 417 230
(päivystyssoitot 1,97 €/min + vpm)
oulu@evidensia.fi

HYVÄT ELÄMÄNTAVAT AUTTAVAT
PAINONHALLINNASSA
Ylipaino altistaa lemmikkisi monille erilaisille
sairauksille ja ongelmille. Jos lemmikkisi on
ylipainoinen, voivat terveelliset elämäntavat auttaa
sitä palautumaan ihannepainoonsa – ja myös
parantaa sen terveyttä ja elämänlaatua.
Kysy eläinlääkäriltäsi kuinka voit parhaiten auttaa
lemmikkiäsi pysymään ihannepainossaan.

TURVALLINEN KASVU

SOPIVASTI LIIKUNTAA
JA AKTIVOINTIA

IHANNEPAINO

OIKEAT ANNOSKOOT

• www.jssuomi.fi

www.evidensia.fi/elainlaakariasema/elainsairaala-evidensia-oulu

