
Abonner på forebyggende pleie og god helse. 
Hva inngår i AniCura AniPlan®? 

AniPlan® er utviklet for at din hund skal ha det godt. Innholdet er satt sammen av 
våre veterinærer for å forebygge sykdom og lidelser, men også for å kunne oppdage disse i et 
tidlig stadium. Sammen med den årlige vaksinen, som er inkludert i AniPlan®, utfører 
veterinæren en helsekontroll. Om det oppdages eventuelle forandringer som kan tyde på at din 
hund er syk, har smerter eller andre ubehag, vil du kunne avtale en videre behandlingsplan 
med din veterinær.  

Følgende tjenester er inkludert i AniPlan Pro 
• Helsekontroll med vaksine 
• Helsekontroll med tannsjekk 
• Adferdssjekk * 
• Ubegrenset med kloklipp og resepter 
• Ubegrenset med konsultasjoner i AniCura-appen 

Men det viktigste av alt er at AniPlan® gir deg trygghet gjennom nær, hyppig og regelmessig 
kontakt med kyndig dyrehelsepersonell, og økt bevissthet rundt din hunds helse. 
* gjøres samtidig med enten helsekontroll eller vaksinen 

Hvordan fungerer det? 
AniPlan® innebærer at din hund følger en plan for å bevare en god helse hele året.. Du kalles 
automatisk inn til klinikken for kontroller. I planen inngår blant annet de viktigste 
undersøkelsene og vaksinasjonene som din veterinær vet at din hund har behov for. 
Du vil også få råd og veiledning om hvordan du selv kan være med på å forebygge problemer 
og sykdommer, og kan stille spørsmål om det du lurer på eller bekymrer deg for. Med 
AniPlan® hjelper veterinæren, sammen med deg, din hund med å få de beste forutsetningene 
for god helse og et langt liv. AniCuras forhåpninger er også at AniPlan®, 
gjennom bedre forebygging og økt bevissthet rundt helse, vil føre til lavere kostnader for deg 
gjennom å minske behovet for mer omfattende behandling. 

Helsekontroll  
Ved en helsekontroll gjør veterinæren en klinisk undersøkelse av hundens allmenntilstand. 
Veterinæren sjekker slimhinner og lymfeknuter. Øyne og ører vurderes, og tenner undersøkes. 
Du vil få informasjon om behov for videre undersøkelser eller behandling, hvis nødvendig. 
Kjønnsorganer, hud, pels og klør ses på, hjerte og lunger lyttes på. Små helseproblemer kan 
utvikle seg til alvorlige sykdommer hvis de ikke behandles, og prognosen er bedre jo fortere 
man griper inn. Å oppdage tegnene tidlig kan redde liv! Årlig helsekontroll er inkludert i 
AniPlan.  



Atferdssjekk 
Atferdssjekken er en enkel «mentalitetssjekk» hvor veterinæren gjennomfører et par 
momenter og registrerer atferden hos hunden. Dette er en enkelt sjekk for å sjekke at ikke 
dyret har endret adferd i betydelig grad siden egnethetstesten som ble gjennomført hos 
Dyrebar Omsorg. 

Testen skal være lik for hver gang slik at det er mulig til å se eventuelle endringer i hundens 
atferd.  

Denne gjennomføres enten samtidig som helsekontroll med tannsjekk, eller sammen med 
helsekontroll og vaksine. 

Vaksinasjon 
Vaksiner forebygger sykdom. Kun friske dyr bør vaksineres, derfor foretar dyrlegen en 
helsekontroll før vaksinen settes. Årlig vaksine i henhold til WSAVA’s (World Small Animal 
Veterinary Association) retningslinjer inngår i AniPlan. I Norge vaksinerer vi mot 
kennelhoste, valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus. 

I tillegg 
I tillegg får alle AniPlan-kunder gratis resepter, samt 30% rabatt på attestering av ormekur for 
utenlandsreise (medisin kommer i tillegg). Veterinæren vurderer om din hund må undersøkes 
før resept skrives ut. Ønsker du hjelp med kloklipp, inngår et ubegrenset antall kloklipp per år.  

Som AniPlan®-kunde får du dessuten: 
• Eksklusiv bonusordning på fôr fra Hill’s, Virbac og Specific 
• Gratis direkteoppgjør ved bruk av forsikring 
• 10% Rabatt på dyreforsikring hos Gjensidige 
• 30% rabatt på attestering av ormekur for utenlandsreise (medisiner kommer i tillegg) 
• 10% rabatt på tannrens 

 
*AniCuras klinikker opererer ikke med felles priser, så besparelsen er noe høyere på enkelte 
klinikker enn andre pga. forskjellige ordinær-priser.  

  

Trenger man en vanlig dyreforsikring også? 
AniPlan® inkluderer tjenester som skal være med på å legge til rette for god helse. AniPlan® 
er imidlertid ingen forsikring, og dekker ikke utgifter ved sykdom og ulykker. Vi anbefaler 



alltid å tegne en dyreforsikring som dekker uforutsette hendelser, uansett om du velger 
AniPlan® eller ikke. 
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