
 

Prisblad – OCD screeninger 2016 

Som avler eller opdrætter drejer det sig om at lave en 

handelsvare, der kan omsættes uden de store 

anmærkninger. Det er derfor mest optimalt at få hesten 

røntgenfotograferet om efteråret, hvor plagen bliver 1½ 

eller 2½ år. Hvis røntgenstatus helt skidt, er det bedst for 

plagen at blive aflivet, da den ellers vil komme til at 

cirkulere på markedet. Samtidig er det bedst for 

opdrætteren at få stoppet omkostningerne, da det aldrig 

bliver en handelsvare, der kan opveje omkostningerne. Er 

der vækstforstyrrelser (læs: ledmus), som kan klares med 

en operation, er efterår/vinter et optimalt tidspunkt, da operation altid efterfølges af længere tids boksro. 

At få ledmus fjernet som 1½-2½ års er langt at foretrække, da ophelingen efter operation er væsentlig 

bedre hos et dyr i vækst end senere. Ydermere ser en evt. køber det ikke som noget problem, hvis hesten 

er opereret for længe siden sammenlignet med for 3-5 måneder siden. Ofte står vi med en 3-4 års hest 

uden røntgenstatus, som avleren har ofret mange penge på og store forventninger til, og hvor der evt. 

fundet en køber og aftalt pris. Handlen kan i disse tilfælde kompliceres af, at der findes 

røntgenforandringer, som enten kunne have afhjulpet ved operation eller have afskrevet hesten til 

ridebrug for længst. 

Hidtil har det afholdt en del avlere at få screenet deres plage på grund af besværet med transport til 

klinikken. Vores mobile røntgenklinik er indrettet som en kopi af vores røntgenafdeling på klinikken, og den 

gør det muligt hurtigt og effektivt at optage røntgenbilleder af bedste kvalitet ude hos avlerne. Skal der 

foretages ledmusoperation, kan vi tilbyde det på klinikken. 

Bemærk, at der ved denne form for røntgenundersøgelse er tale om en screening, som primært har til 

formål at finde OCD. Røntgenundersøgelsen består af færre billeder end handelsrøntgen og er derfor ikke 

tilstrækkelig i forbindelse med handel. 

1 stk. 1.700,00 

Efterfølgende pr. stk. 1.400,00 

Ved 5 stk. i alt 7.000,00 

Ved 10 stk. i alt 13.000,00 

Ved 20 stk. i alt 24.000,00 

Alle priser er ekskl. moms og kørsel 

I priserne er inkluderet beroligelse, vurdering og beskrivelse af 

røntgenologiske fund samt CD-ROM med røntgenbillederne 

 

 


