PARA TUTORES:
Entendendo o
exame de sangue
do seu pet

Olá querido tutor!
Primeiramente, gostaríamos de agradecer a
oportunidade de auxiliar com nossos exames o seu
pet e seu veterinário.
Caso você esteja aguardando para que seu melhor amigo
entre para coleta de exame, imaginamos que você possa
estar com medo e preocupado, afinal de contas, a grande
maioria dos tutores não imagina como isso tudo funciona,
não é mesmo?
Esse medo do desconhecido é normal e esperado, mas nós
queremos (e vamos) mudar isso! Vamos te explicar
rapidamente como esse processo todo funciona e caso
ainda reste alguma dúvida, você pode pedir para
conversar com um de nossos veterinários ou com nossas
atendentes. Estamos a disposição para te ajudar!

Entendendo o exame de sangue do seu pet:
O exame de sangue nos ajuda a determinar como está a
saúde do seu animal e as causas de doenças com muita
precisão e segurança, além de permitir que seu
veterinário monitore tratamento e a evolução de doenças
crônicas.

A coleta é realizada de maneira tranquila e carinhosa, seu
animal será contido de maneira segura e o sangue
coletado rapidamente.
Não fique preocupado! Caso seu animal seja agitado ou
bravo, nós nunca insistiremos na coleta a ponto de
estressá-lo ou machucá-lo. Nesses casos, o ideal é que seu
veterinário recomende a sedação para que a coleta seja
feita da maneira correta.

Acredite, para nós não é interessante que a coleta
seja dificultosa. Coletas dificultosas podem resultar
em amostras inadequadas e resultados de exames
não fidedignos.
Após a coleta, essa amostra será triada e o exame será
realizado. Aqui no São Camilo, os exames são realizados
por médicos veterinários especialistas e sempre
conferidos no microscópio, ou seja, seu exame é feito e
conferido sempre.
Os resultados são disponibilizados para o seu veterinário
rapidamente e ficam disponíveis para você acessar
através do nosso site.

Você pode acessar: www.saocamiloveterinaria.com.br
e clicar em ÁREA DO CLIENTE -> TUTOR com o login e
senha entregue pelas nossas atendentes.

