


Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla 
Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi ,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Hekimlik , Diagnostik

görüntüleme, Laboratuar ,Ağız Diş Sağlığı ,Satın Alım Muayenesi, Sigorta hizmetlirinin
yanında 7/24 acil Mobil sağlık ve Yatar Hasta hizmetleri vermektedir.



DAHİLİYE:Polikliniğimiz, deneyimli kadrosu ve modern tanı yöntemleriyle(bünyesinde bulunan 
analiz cihazlarıyla) hastalıkların teşhis ve tedavisinin sağlaması ,ayrıca koruyucu önlemler 
alarak atların yaşam kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar gerçekleştirmektedir.



CERRAHİ:Polikliniğimizde operasyonlarımız gerektiğinde uzman hekimler eşliğinde teknolojik 
olarak tam donanımlı operasyon salonumuzda gerçekleşmektedir. Dünya standartlarına uygun, 
kamera destekli anestezi ve uyandırma odaları mevcut olup tüm dünyaca kabul edilen yenilikçi 
prosedürler ve cerrahideki son gelişmeler tatbik edilmektedir.Polikliniğimizde ortopedik 
cerrahi(artroskopi,neuroktomi,fracture) ,yumuşak doku cerrahisi, laparoskopik cerrahi , göz 
,kulak ,diş cerrahisi ,solunum yolu cerrahisi, reprodüktif cerrahi operasyonları yapılmaktadır.





Reprodüksiyon(üreme), Doğum ve Jinekoloji: Kısrak ve aygırların reprodüktif aktivite ve 
reprodüktif sistemin muayenesi, çiftleşme periyodunun ( Östrus) takibi ve senkronizasyonu, 
veteriner hekim kontrolünde sıfat, gebeliğin tespiti ve rutin muayeneleri ile kısraklardan en 
güvenli ve en sağlıklı jenerasyonlar elde etmekteyiz.



ORTOPEDİ:Kas ve iskelet sisteminin bütün lezyonları ortopedinin konusu içerisindedir. Başta 
kemik kırık ve çıkıkları, kemik ve eklem deformiteleri , tırnak deformiteleri ve hastalıkları, kas, 
tendo, ligamentlerin lezyonları ,eklem bursa ve tendovagina gibi sinovial keselerin yangıları ve 

felç ortopedinin uğraş alanını oluşturur. Deneyimli kadromuz ve modern görüntüleme 
teknikleri ile binicilik sporunda en büyük sorunları teşkil eden ortopedik hastalıkların tanısını 

ve sağaltımını sağlamak ve koruyucu önlemler almak asıl görevlerimiz arasındadır.



PEDİATRİ:Taylar intrauterin ortamdan ekstrauterin yaşama geçmesiyle başta rhodococcus equi, 
bakteriyel pneomoni, gurm, kronik obstruktif akciğer hastalığı,septisemi,bakteriyel
menengit,bakteriyel eklem enfeksiyonları,ishal,mekonyum konstipasyonu gibi bir çok hastalıkla 
karşı karşıya gelir bu durumda ki taylar özel bakıma ihtiyaç duyar gerekli görülen 
durumlarda merkezimizde bulunan yatar hasta bokslarımızda müşade altında tutarak mümkün 
olduğunca kısa sürede Sağaltılmasını sağlayarak bu hastalıkların yaşamlarının ileriki dönemlerini 
etkilemesini önlemekteyiz.



Diagnostik Görüntüleme:
Radyografi
Ekstremite ultrasanografi
Rektal ultrasanografi
Termografi
Endoskopi
Doppler ultrasonografi







Mobil Sağlık Hizmeti ve Kurtarma Aracı:
3 adet tam donanımlı mobil hizmet aracı ,kurtarma aracı ve taşınabilir cihazlar 
yardımıyla yerinde 7/24 Acil müdahale hizmeti sağlamaktayız.



Yatar hasta:Gerekli görülen durumlarda bünyemizdeki yatar hasta boxlarında 24 saat nöbetçi 
hekimler ve kamera sistemleri ile müşade altında tutarak hasta takibi yapılmaktadır. 
Tesisimizde 5 adet box ve 2 adet Karantina box u bulunmaktadır.



Koruyucu hekimlik hizmetleri ve hasta takip uygulamaları:
Aşı programı
Antiparaziter uygulama programı
Check up hizmeti
Fizik Tedavi
Shock wave tedavi
Matrix tedavi
Diş bakım programı



Satın Alım Muayenesi:
Sportif amaçla satın alınacak atların ayrıntılı muayenesi yapılır ve sonuçları tüm yönleriyle 
açıklayan yazılı rapor sunulur.
Atın sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek amaçlarınıza uygun atlar satın almanızı sağlamaktayız.

Ağız ve diş sağlığı
Atların düzenli olarak ağız ve diş sağlığı muayeneleri yapmaktayız.

Sigorta:
At sağlık ve hayat sigortası yapan şirketlerle anlaşmalı olarak ekspertiz raporu , hasar tespiti 
yapmakta olup konuyla ilgili danışmanlık hizmeti sağlamaktayız.

İlaç ve Vitamin:
Temsilciliklerini yaptığımız yerli ve yabancı bir çok ilaç, vitamin, mineral ve yem katkı ürünleri ile 
hizmetinizdeyiz.



Laboratuvar
· Hematoljik Analizler
· Biyokimyasal Analizler
· Patolojik Analizler
· Kan gazları
· Elektrolit analizleri
· Mikrobiyolojik Analizler
· Endokrinolojik Analizler
· İmmunolojik Analizler
· Parazitolojik Analizler
· Serolojik Analizler



TEŞEKKÜRLER


