W podziękowaniu za bezcenny dar, jakim jest krew,
Weterynaryjny Bank Krwi im. Milusia oferuje swoim
krwiodawcom:

- przy każdej donacji: badanie morfologiczne i biochemiczne krwi, badanie w kierunku babeszjozy
(psy), oraz worek wysokoenergetycznej karmy.
- przy pierwszej donacji: oznaczenie grupy krwi (psy i koty), badanie w kierunku FIV i FeLV (koty),
bandamkę „Ratuję Życie” dla każdego zwierzaka a dodatkowo dla każdego psa KreWetkę czyli
identyfikator – czerwone serduszko z danymi WBK i indywidualnym numerem (wprowadzonym do
naszej bazy danych – umożliwia kontakt z właścicielem w razie zaginięcia psa). Dawca jest także
uprawniony do otrzymania dla siebie, w razie potrzeby, darmowej krwi lub jej preparatów, w ciągu
12 miesięcy od donacji.
- po 6 oddaniach krwi w ciągu maksymalnie 12 miesięcy: dawcy przysługują jednorazowe darmowe
szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym1 do wykonania w ciągu roku od ostatniej donacji.
Dawca jest także uprawniony do otrzymania dla siebie, w razie potrzeby, darmowej krwi lub jej
preparatów, w ciągu 12 miesięcy od ostatniej donacji.
- po 24 oddaniach krwi w ciągu maksymalnie 4 (samce) lub 5 (samice) lat: pies lub kot zostaje
Zasłużonym Honorowym Dawcą Krwi Weterynaryjnego Banku Krwi im. Milusia i przysługują mu
darmowe szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym1 co 24 miesiące do końca życia, darmowa
krew lub jej preparaty dla siebie, w razie potrzeby, do końca życia oraz dla kocich dawców
darmowe badania podstawowe krwi (morfologia i biochemia) co 24 miesiące po ukończeniu przez
kota 8 lat2.

Donacje do programu szczepień będą liczone od 01.01.2015.

tel.

511 501 500

www.krewdlapsa.com
www.facebook.com/wetbankkrwi
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Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym: dla psów tzw. 5w1 czyli skojarzona szczepionka przeciwko nosówce,
zakaźnemu zapaleniu wątroby, zakażeniom parwowirusowym oraz zakażeniom górnego układu oddechowego
wywoływanym przez wirus parainfluenzy psów i adenowirus psów; dla kotów tzw. 3w1 czyli skojarzona szczepionka
przeciwko zakażeniom układu oddechowego wywołanym przez herpeswirusy i kaliciwirusy oraz zakażeniu wirusem
panleukopenii kotów. Szczepienia mogą zostać wykonane po wcześniejszym zgłoszeniu podczas akcji krwiodawstwa
organizowanych przez Weterynaryjny Bank Krwi im. Milusia lub w siedzibie głównej Banku.
2

Krew do badań może zostać pobrana podczas akcji krwiodawstwa organizowanych przez Weterynaryjny Bank Krwi
im. Milusia lub w siedzibie głównej Banku.

