
Donatorii au parte de multe beneficii, precum și 
de prioritate și gratuitate la transfuziile de sânge, 

dacă este nevoie. Un avantaj al donării lunare 

este acela că sângele este testat la recoltare și as-

tfel, stăpânul animalului știe că e sănătos. 
În plus, fiecare donator primește o hemoleucogra-

mă gratuită pe an.  

În afară de aceste avantaje, oferim un pachet de 

beneficii care poate varia în funcție de necesități-

le fiecăruia.  

 

Pachetul standard constă în consultații 

gratuite, reducere de 10-15% la tratamen-

te, deparazitări interne și externe gratuite, 

toaletare urechi, unghii și glande perianale 

gratuite, precum și vaccinare anuală gra-

tuită. 

Henri Coandă nr. 15 

Sector 1, București 

Vatra Luminoasă nr. 108 

Sector 3, București 

Hemopet Blood Bank este prima și singura orga-
nizație non-profit din România care se 
ocupă cu recoltarea, procesarea, stocarea și dis-
tribuirea de produse sangvine pentru 
animale de companie în toată țara. 
Echipa este formată din medici tineri, care doresc 
să contribuie la cât mai multe vieți salvate prin 
transfuziile de sânge la animalele de companie. 

Contactează-ne la  

0734-625-030 

Pe web la www.hemopet.ro 

E-mail: office@hemopet.ro 

 Apreciez foarte mult ceea ce faceți! Am 

crescut doi chiuaua și două pisici. A fost 

foarte important sângele când a fost nevoie. 

Mulțumim pentru că existați ! 

Gabriela Crăciun 



Temperamentul donatorilor este critic 

pentru succesul recoltării de sânge. 

Procesul de recoltare durează aproxi-

mativ  5-7 minute, timp în care câine-

le stă pe o parte sau în șezut. Această 

poziție este foarte submisivă, iar 

mulți câini n-o tolerează. Orice câine 

anxios sau speriat nu se va potrivi 

profilului donatorului. Este important 

de știut că recoltarea se face pe bază 

de voluntariat, drept urmare nu vom 

forța nici un câine să facă ceva ce-l 

deranjează. 

Ne bazăm mult pe relația pe care o 

are stăpânul cu câinele său. În timpul 

procesului de recoltare, stăpânul va fi 

prezent și va liniști câinele.  

Dacă proprietarul nu are o relație 

bazată pe încredere cu câinele său, cel 

mai probabil recoltarea va eșua. Din 

acest motiv, îi încurajam pe stăpânii 

Deși nouă în România, practica 

recoltării de sânge este o practică  

perfecționată în alte țări de zeci de ani. 

La fel ca și oamenii, câinii pot avea reacții de incompatibilitate dacă primesc sânge de altă grupă decât a lor. 

Au fost identificate peste 12 grupe de sânge la câini. Un câine poate fi purtătorul a mai multor grupe sangui-

ne, de aceea termenul de „donator universal” în rândul câinilor este incorect folosit. Donatorul universal ideal 

ar fi acel câine care are o singură grupă de sânge, iar acest lucru este foarte greu de găsit. Testele de grupă 

sanguină folosite in medicina veterinară, testează prezența sau absența unei singure grupe - grupa DEA 1. 

Este importantă aflarea grupei de sânge la câine (indiferent că e la prima transfuzie). Acest test se face o sin-

gură dată în viață și ajută la prevenirea majorităților reacții transfuzionale.  

Hemopet Blood Bank recoltează sânge canin care, ulte-

rior, este procesat și depozitat la sediul acesteia. 

Sângele este apoi distribuit clinicilor veterinare din 

toată țară. 

Dacă aveți un câine sau mai mulți care să îndeplinească 
cerințele următoare, vă așteptăm să vă alăturați nouă în 

eforturile de a salva viețile altor câini care au nevoie de 

sânge.  
 

 

Când este recomandată transfuzia de sânge? 
 

 Boli parazitare: Babesioza 

 Accidentele cu hemoragii severe 

 Operațiile chirurgicale complexe 

 Boli neoplazice 

 Boli virale 

Nu există nici un risc pentru animalul care 
donează. Sângele se regenerează în mod na-
tural și fără repercursiuni asupra sănătății.  

de câini să le acorde acestora 

ceva timp pentru acomodare și 

pentru a căpăta încredere înainte 

de a oferi serviciile de donare.  

Un câine trebuie să cântărească 

cel puțin 25 de kg pentru a putea 

dona o unitate de sânge (450 ml). 

Este foarte important ca donatorii 

să fie în formă pentru a putea 

dona – nu subnutriți sau obezi. 

Este indicat ca potențialii dona-

tori să aibă până în 75 de kg 

pentru a le fi comod să stea pe 

masa de recoltare. Câinii sub 23 

kg nu sunt eligibili să doneze.  

Câinii trebuie să aibă cel puțin un 

an și cel mult 8 ani pentru a putea 

dona. Este foarte important ca 

donatorii să dezvolte un corp  

Câțiva dintre acești agenți infec-

țioși se pot transmite prin tran-

sfuziile de sânge.   

Pentru sănătatea donatorilor și a 

bolnavilor, încurajam prevenirea 

paraziților interni și externi. 

Câinii nu pot dona dacă se află sub 

un tratament  (ex: antibiotice, anti-

inflamatoare, antihistaminice etc.). 

Este indicat să treacă o perioadă de 

cel puțin 2 săptămâni după un 

astfel de tratament. 

Majoritatea bolilor infecțioase sunt 

transmise câinilor de către purici, 

căpușe sau țânțari.  

 

 

Câinii nu vor putea dona daca au 

fost diagnosticați cu următoarele: 

 

 au suferit de boli transmisibile 

prin sânge (ex. babesioza) 

 au avut nevoie de transfuzie de 

sânge 

 au boli cronice (boli cardiace, 

boli renale) 

 au fi suferit interventii chirur-

gicale in ultimele 2 saptama 

 cățelele nu pot dona dacă sunt 

în călduri. 

sănătos cu organe și sistem 

funcțional complet sănătoase.  

În general, câinii se vor retrage 

din program atunci când împli-

nesc vârsta de 8 ani. La fel ca și 

oamenii, se poate dona doar într

-o perioadă limitată, deoarece 

corpul intră într-un proces de 

îmbătrânire și este indicat să 

respectăm organismul câinelui. 


