Der vil blive sat en time af til
første behandling.
Andet besøg er efter 7-14 dage,
det tager ca 3/4 time.
Efterfølgende besøg aftales
individuelt. Typisk hver 4-8 uge
afhængig af årsag.
Foredrag i specialklubber kan
arrangeres.
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Ring for at høre mere om
kiropraktik på tlf. 97 42 17 99
Du kan læse mere om
kiropraktik på vores
hjemmeside

www.hhd.dk
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Kiropraktik
v/Kirsten Rübner-Petersen

Dyrlæge Kirsten Rübner-Petersen er
certificeret af ”International Veterinary
Chiropractic Association” til at udføre
kiropraktiske behandlinger på hund, kat
(og hest).
Den kiropraktiske behandling udføres på
Holstebro Dyrehospital på helt vågen og
afslappet patient. De fleste hunde og katte
vænner sig hurtigt til at behandlingen
hjælper og de finder sig roligt og afslappet
i behandlingens udførelse.

HVEM HAR GAVN AF
SÅDAN EN
OMGANG…?
Hunde med gigt,
spondylose, status
efter disclidelser eller
andre lidelser i
bevægeapparatet kan

Tidsbestilling er nødvendig
Ved undersøgelsen evalueres
de enkelte hvirvlers bevægelighed. Hele rygsøjlen og alle
led i for– og bagben undersøges.
Hvis bevægeligheden mellem
to hvirvler er nedsat, kan de
nerver, der udspringer fra pågældende del af rygmarven
blive irriteret eller hæmmet.

effekt på organernes
funktioner. Ved hjælp af små,
præcise manipulationer som
minder om det, man oplever
hos humane kiropraktikorer,
kan man søge at reetablere
kroppens fulde bevægelsespotentiale og optimere nervesystemets funktion.

Behandlingen tager sigte på at
finde årsagen til låsningens
Dette fænomen klades
opståen, genetablere kroppens
”vertebral subluxation
bevægelsespotentiale og
complex” - på dansk låsning— udarbejde et hensigtsmæssigt
og kan resultere i stivhed,
genoptræningsprogram for
smerter, muskelspændinger
den enkelte. Det overordnede
og nedsat præstation.
mål er at fremme dyrets
præstationsevne og
Via sin indflydelse på nervevelbefindende.
systemet kan der også ses

med fordel holdes
smidige med
kiropraktik. Ligeledes
agility-, sports– og
jagthunde, hvor der
stilles store krav til
præstationsevne.
Ved første behandling,
bliver hunden mønstret
og der udføres en
neurologisk undersøgelse inden den
kiropraktiske
undersøgelse.

