Graag bij verwijzing invullen en,
samen met de verwijsbrief, aan
uw klant meegeven.
Eigenaar:
Naam:
Adres:
PC en Woonplaats:
Telefoon:
Patientgegevens:
Naam:
Diersoort:
Ras:
Geb datum:
Geslacht:
Klacht:
Opmerkingen:

Stempel praktijk:

Verwijskliniek
voor Veterinaire
Tandheelkunde
Koningin Wilhelminaplein 374
1062 KS Amsterdam
tel: 020 - 612 73 98
info@vetdent.nl
www.vetdent.nl

Tandheelkunde
bij huisdieren

6. Orthodontie

Vetdent is een tweedelijns

Patiënten van praktijken uit Amsterdam

We hebben apparatuur voor subgingivale

kliniek voor tandheelkunde bij

en omgeving kunnen naar ons worden

behandeling. Daarnaast doen we

gezelschapsdieren in Amsterdam.
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dierenartsen om een begeleidende brief

parodontium.

gemaakt, aan de hand waarvan een
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met daarin alle relevante gegevens over

orthodontisch apparaat (beugel)

dierenarts Magnus Souverein.

de patiënt. Met behulp van moderne
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anesthesie methoden en uitgebreide
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tandheelkunde verdiept. Hij is actief

is het mogelijk ook risicopatiënten op

Defecten van de kroon worden hersteld

lid van de Nederlandse Werkgroep

een veilige manier te behandelen. U kunt

met composieten in de bijpassende kleur.

voor Veterinaire Tandheelkunde en

dus ook zg. ASA 2 t/m 5 patiënten voor

Wij beschikken over een IM3 pro 2000,

van de European Veterinary Dental

een professionele reiniging doorsturen.

met high- en lowspeed handstukken,

Society.

Veel informatie over het doorsturen van
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Hij heeft de vervolgopleiding

Studies in Zweden gevolgd

spalkmateriaal gewerkt worden. Deze
behandelingen vinden in de regel in
meerdere zittingen plaats.

7. Kaakchirurgie

patiënten en de behandelingen in de kliniek

Behandeling van fracturen aan mandibula

vindt u op onze website www.vetdent.nl.

en maxilla met behulp van platen,

tandheelkunde van de European
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3. Restauraties.

1. Radiologie
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4. Endodontie
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systeem). Een controle na zes maanden
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5. Kronen

8. Adviezen aan de
telefoon of via email

tandheelkunde.

2. Parodontologie.

Soms is het nodig een endodontische
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Alle behandelingen, die verder gaan dan
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