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Alătură-te echipei 
noastre de eroi! 

Ajută-ne să salvăm vieți! 

 Consultații gratuite 

 Deparazitări interne și externe gratuite la 
fiecare donare 

 Vaccinare anuală gratuită + reducere 
pentru microcipare și înregistrare in RECS 

 Toaletări urechi, unghii și glande peria-
nale gratuite 

 Examen coproparazitologic gratuit 

 Reducere de 10-15% la tratamente și an-
alize 

 Testare IDEXX Snap 4DX  + examenul mi-
croscopic al sângelui 

 Testarea grupei de sânge—la a treia do-
nare 

 Hemoleucogramă anuală gratuită 

 Produse sanguine (numărul de produse 
primite = numărul de unități donate in 
cadrul programului nostru) 

 Bandană de Erou Hemopet 

 Satisfacția de a fi salvat viețile altor căței  

BENEFICII DONATORI 
PRIMA BANCĂ DE SÂNGE 

PENTRU ANIMALE DE 

COMPANIE 

Donezi sânge 

Oferi viață! 

PRIMA BANCĂ DE SÂNGE PENTRU ANIMALE DE 
COMPANIE 



Hemopet pune la dispoziția clinicilor veteri-

nare din toată țara serviciul de recoltare, 

stocare și livrare de produse sanguine  de la 

donatori canini și felini. 

Programul de donare este exclusiv pe bază 

de voluntariat, de aceea orice ajutor, de 

orice fel, este vital pentru activitatea 

Hemopet. Fie că aveți un animal eligibil 

pentru a dona, fie că aveți prieteni care pot 

să se înscrie în program, sau pur și simplu 

doriți să susțineți programul, nu stați de-

oparte indiferenți. Ajutorul vostru poate 

contribui la salvarea unor animale în stare 

critică. 

Nimic nu este mai prețios decât sentimentul 

de a fi contribuit la salvarea unei vieți. Vino 

la clinica noastră pentru a afla mai multe 

detalii despre ce înseamnă să donezi sânge, 

Ce este Hemopet 

Procedura este una extrem de simplă. Cățelul 

este urcat pe o masă joasă, în poziția culcat pe 

o parte, iar sângele se recoltează din vena jug-

ulară, fiind o zonă cu foarte puține terminații 

nervoase. Astfel, cățelul nu simte nimic, doar 

trebuie să stea liniștit pe masă timp de 5-7  

minute. 

Nu există efecte adverse după donare, canti-

tatea de sânge recoltat este de maxim 450 ml. 

Conform studiilor făcute, componentele sânge-

lui (celule rosii si fierul) se refac in 10 zile de la 

recoltare.  

Sângele donat este testat pentru a depista 

paraziții care pot exista în organism, după care 

este stocat la temperatura de 4 grade și păstrat 

timp de 30-35 de zile. De cele mai multe ori se 

întâmplă să nu reziste mai mult de 24 de ore în 

stoc, din cauza numărului mare de comenzi de 

la clinicile veterinare. 

Procedura de donare Criterii de eligibilitate 

Câinii pot dona în următoarele condiții: 

 Au între 1 și 8 ani 

 Au cel puțin 25 de kg 

 Sunt clinic sănătoși și cuminți 

 Nu au efectuat transfuzii de sânge 

 Nu sunt diagnosticați cu boli cronice 

 Nu au probleme cardiace sau renale 

 Nu urmează vreun tratament 

 Nu au suferit vreo intervenție chirurgica-
lă în ultimele 2 săptămâni 

 Nu au fost diagnosticați cu boli transmi-
sibile prin sânge (ex. babesioză) 

 Nu sunt în călduri (pentru femele) 

De ce se fac transfuzii 
Cele mai frecvente cazuri care necesită 
transfuzie sunt: 

 Boli parazitare: Babesioza 

 Accidentele cu hemoragii severe 

 Operațiile chirurgicale complexe 

 Boli neoplazice 

 Boli virale 


