Når skaden er sket
Vi tilbyder massage af hunde, både raske hunde
og hunde med specielle problemer eller skader.
Alle hunde med fysiske problemer skal være tilset
af en dyrlæge før evt. massage må påbegyndes,
og der laves en individuel behandlingsplan for hver
enkelt hund.
En massagekonsultation tager 30-60 min. afhængig af hunderace og årsag. Det er som udgangspunkt en fuld kropsmassage af hunden.
Hos de hunde der har specifikke problemer, kan
massagen målrettes den enkelte hunds problem
og behov.
De fleste hunde finder sig fint i at blive masseret,

www.hhd.dk

mens andre skal vænnes til det over nogle gange.
Priser
Prisen afhænger af tidsforbruget.
En fuld massage tager typisk ca. 1 time, men tidsforbruget kan være såvel kortere som længere.
1 time: 495,- incl. moms
½ time: 350,- incl. moms
Praktiske oplysninger
- Husk at hunden SKAL være luftet inden massage
- Hunden skal være velsoigneret

Holstebro Dyrehospital A/S
Lavhedevej 28, 7500 Holstebro » Telefon: 97 42 17 99 » Mail: post@hhd.dk

Hundemassage
v/ eksamineret hundemassør Rikke Clausen

Massage
På Holstebro Dyrehospital kan du få din
hund masseret af dyrlægeeksamineret hundemassør Rikke Clausen.
Uddannelsen er taget hos dyrlæge Bente
Iversen fra Værløse.

MASSAGE TIL DYR
KAN BRUGES TIL:


efter henfald (f.eks. ved

Et års intensiv undervisning i bl.a. anatomi

kroniske haltheder eller

& fysiologi, meridianlære, hundepsykologi

skader)

og massage, afsluttes med en eksamen med
fremmed censor, der også er dyrlæge.

Tidsbestilling
er nødvendigt.
Hvorfor massage?

At genoptræne muskler



At genopbygge muskler
efter en operation
(f.eks. diskus-prolaps
eller led operation)



At løsne op for muskelspændinger, som følge

Massage hjælper ved at løse op

Massage er i dag en meget be- for muskelspændinger, øge

af smerter i bevægeap-

nyttet behandlingsform hos

blodcirkulationen og øge ud-

paratet (f.eks. hofteleds-

mennesker. Mennesker får

skillelsen af affaldsstoffer i

dysplasi eller gigt)

massage af mange grunde,

kroppen, og virker samtidigt

f.eks. generelle muskelspæn-

afstressende.



og fleksibilitet, så hun-

dinger, specielle muskel/

den ikke får skader un-

ledproblemer efter skader, som Hellere forebygge end
led i genoptræning eller bare

helbrede

for alm. velvære.

Rigtig mange dyr kan få stor

De samme bevæggrunde er

glæde af massage, også raske

der for massage af vores hun-

hunde. Massage giver styrke

de.

og smidighed i muskler og se-

Massage har en stærk helende

ner, og man er derved med til

effekt på hundene, og hjælper

at forebygge/nedsætte risikoen

alle uanset alder og kondition.

for skader, f.eks. under træning.

At give musklerne styrke

der sports udøvelser
(agility, jagt, løb m.v.)


At afstresse generelt anspændte/nervøse dyr



At øge dyrets almene
velvære.

