
UAB „VetPet LT“ teikiamos paslaugos:

RENTGENO TYRIMAI

Atliekame rentgeno tyrimus skaitmeniniu rentgeno aparatu.

GYVŪNŲ DERMATOLOGIJA

Dermatologas veterinarijos srityje yra veterinarijos gydytojas, kuris 
diagnozuoja ir gydo gyvūnų odos, ausų, kailio, nagų susirgimus

Veterinarijos gydytoja dermatologė Viktorija Lokianskienė turi
patirties alergijų diagnostikoje bei jų valdyme. Nuolat stažuojasi
įvairiose užsienio dermatologijos klinikose bei dalyvauja įvairiose
tarptautinėse dermatologinėse konferencijose, yra europos dermatologų 
asociacijos narė.

Dermatologinės problemos dažnai būna labai varginančios, reikalaujančios
unikalaus gydymo, naujausių žinių bei gydymo taktikos panaudojimo. UAB
„VetPet LT“ Jonavos veterinarijos klinikos dermatologų pagrindiniai 
tikslai : rasti tikrąją susirgimo priežastį ir pasiūlyti geriausius gydymo
sprendimus apjungiant naujausias žinias ir technologijas.
Gydymas yra pritaikomas individualiai, pagal kiekvieno augintinio
poreikius. Darbas su alerginiais pacientais susideda ne tik iš
diagnostinių tyrimų, bet ir klientų mokymų, kaip kontroliuoti alergijas.
Daugumai dermatologinių pacientų reikalinga ilgalaikė priežiūra, todėl
glaudžiai bendradarbiaujame su klientu, siekiant kuo efektyviau
kontroliuoti paciento gydymą

UAB „VetPet“ Jonavos veterinarijos klinika specializuojasi šių odos ligų
diagnostikoje ir gydyme:

• Lėtinės odos ligos
• Ausų (išorinės ir vidurinės ausies kanalo) ligos
• Autoimuninės ir imuninės kilmės odos ligos
• Endokrininės (hormoninės) ligos
• Parazitinės odos ligos
• Bakterinės ir grybelinės odos infekcijos
• Nagų ir pėdų ligos
• Odos ligos susijusios su vidaus organų ligomis
• Alerginės odos ligos: atopinis dermatitas (alergija aplinkos
veiksniams), maistinės alergijos, blusinis alerginis dermatitas.
• Odos navikai
• Plaukų ir plaukų folikulų susijusios ligos.
• Paveldimos odos ligos
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Veterinarijos klinikoje taip pat teikiamos šios paslaugos susijusios
su dermatologija:
• Kraujo bei odos alergijų testai ir hiposensibilizacija (imunoterapija)
• Video otoksopija – specializuotas prietaisas įvertinti ir gydyti lėtines
ausų ligas.
• Odos mėginių įvertinimas mikroskopuojant
• Biopsiniai tyrimai
• Odos kultūra (bakerijų, grybelio pasėlis)
• Kiti tyrimai, kuriuos siunčiame į užsienio laboratorijas

,,VetPet” UAB tikslas yra suteikti jums individualių žinių sprendžiant savo
augintinio sveikatos problemas.

ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKA

Ultragarsinė diagnostika ar echoskopija – tai neinvazyvus tyrimo metodas audinių struktūriniams 
pakitimams stebėti ultragarso (echoskopo) pagalba.

Klinikoje atliekami ultragarsiniai tyrimai:

Dubens organų ultragarsinis tyrimas (šlapimo pūslės, gimdos, kiaušidžių)
Pilvo organų ultragarsinis tyrimas (kepenų, tulžies pūslės, blužnies, inkstų, šlapimo pūslės)
Prostatos ultragarsinis tyrimas
Kalių ir kačių vaikingumo (nėštumo) nustatymas
Echoskopijos metu yra nustatoma tiriamų organų būklė bei patologiniai pakitimai.

DIAGNOSTINĖ LABORATORIJA

Tyrimų spektras:

Kraujo morfologinis tyrimas mikroskopuojant
Kraujo morfologinis tyrimas analizatorium
Kraujo biocheminis tyrimas
Kraujo tyrimas mikroskopuojant kraujo parazitų diagnozavimui
Šlapimo tyrimas automatiniu analizatoriumi
Šlapimo tyrimas Mikroskopuojant (akmenų diferenciacija)
Koprologinis tyrimas
Odos skutmenų tyrimas
Ausų landų turinio paėmimas ir tyrimas

Ekspress testai susirgimams diagnozuoti:

CDV šunų maro nustatymas
CPV (parvoviruso) nustatymas
CCV šunų koronoviruso nustatymas
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Giardia pirmuonių nustatymas
FeLV kačių leukemijos viruso nustatymas
FePV kačių panleukopenijos viruso nustatymas
FiV kačių imunodeficito viruso nustatymas
Kačių kraujo grupės nustatymas
Chlamidijozės nustatytmas
Babeziozės nustatymas
Erlichiozės nustatymas
Boreliozės ( Laimo ligos) nustatymas
Anaplazmozės nustatymas
Širdies helmintų (Dirofilaria immitis) nustatymas
Mėginio paėmimas bakteriologiniam tyrimui (antibiograma)

Progesterono nustatymas
Makšties tepinėlis ovuliacijai nustatyti
Dermatofitų tyrimas
Citologinis tyrimas
Histopatologinis tyrimas
Alergenų tyrimas
Skydliaukės ir kitų hormonų tyrimas

CHIRURGINĖS OPERACIJOS

Šunų kastracija, kalių sterilizacija
Katinų kastracija, kačių sterilizacija
Abdominalinė (pilvo ląstos) chirurgija
Traumatologinės ir ortopedinės operacijos
Navikų, karpų, papilomų gydymas, šalinimas ir jų histologinis tyrimas
Minkštųjų audinių chirurgija
Kitos chirurginės operacijos bei procedūros

GYDYTOJŲ KONSULTACIJOS

Pačias naujausias gydymo žinias sukaupę veterinarijos gydytojai, stažavęsi ne viename užsienio 
universitete, seminare bei klinikose, profesionaliai ir išsamiai konsultuoja mitybos, auginimo ir įvairių 
susirgimų klausimais.

GYVŪNŲ LIGŲ DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Veterinarijos centras yra plataus diagnostinio ir gydomojo profilio klinika. Mes specializuojamės šunų, 
kačių bei graužikų gydyme. Kraujo bei šlapimo analizatorių, mikroskopo, echoskopo ir kitų įrenginių bei 
diagnostinių testų dėka, galime nustatyti Jūsų augintinio ligą ir paskirti tinkamą gydymą. 
Bendradarbiaujame su kitomis Lietuvos klinikomis bei laboratorijomis, o esant itin sunkiems atvejams, 
konsultuojamės ir su kolegomis iš užsienio.

GYVŪNŲ VAKCINAVIMAS
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Vakcinaciją, kuri padės Jūsų augintiniui nugyventi laimingesnį ir sveikesnį gyvenimą! Skiepijame 
pasaulyje pripažintomis saugiomis polivalentinėmis vakcinomis šunis, kates, triušius, šeškus.

GYVŪNŲ ŽENKLINIMAS

Gyvūnų ženklinimo paslaugos.
Dokumentų ruošimas vykstant į užsienį

GYVŪNŲ STOMATOLOGIJA IR ODONTOLOGIJA

Atliekame burnos higieną, valome dantų apnašas ir akmenis ultragarsiniu skaleriu, traukiame pieninius 
neiškritusius bei nuolatinius sugedusius dantis, taikome žandikaulių lūžių operacinį gydymą, gydome 
burnos ertmės ligas, dantenų ir gomurio susirgimus bei patologijas. Trumpiname, galandame bei 
rauname graužikų dantis.

Klinikoje galite įsigyti burnos ertmės ir dantų priežiūros priemonių (dantų šepetukų ir pastų šunims, 
jūros dumblių minkštinančių apnašas, įvairius dezinfekuojančius tepalus esant dantenų uždegimams, 
įvairių kramtalų, tepaliukų skirtų apnašų mažinimui, specialaus pašaro, palaikančio sveiką dantų ir 
burnos ertmės būklę).

STACIONARAS

klinikoje yra įrengtas naujas ir modernus stacionaras, kuriame paliekami sunkiai sergantys ir 
reikalaujantys nuolatinės veterinarinės priežiūros gyvūnai, taip pat gyvūnai paliekami atsigauti po įvairių 
procedūrų bei operacijų. Esant sunkesniems atvejams ar klientui pageidaujant, gyvūnas mūsų 
stacionare gali būti paliekamas visą parą ar ilgiau.

GYVŪNŲ VIEŠBUTIS

Nuo šiol, norint išvykti į tolimą kelionę, nekils klausimų, kur palikti savo augintinį. Jonavos veterinarijos 
centre įrengti nauji ir modernūs voljerai leis Jūsų augintiniui pasijausti kaip namuose. Mūsų gyvūnų 
viešbutis – tai vieta, kur Jūsų augintiniai jausis saugūs ir mylimi, bei bus prižiūrimi kvalifikuotų 
veterinarijos gydytojų.
Gyvūną galite palikti ne tik ilgesniam laikui, bet ir kelioms valandoms. Tam veikia dienos stacionaras, 
kur trumpam galite palikti savo augintinį ir ramiai tvarkyti savo reikalus. Gyvūnų viešbutis užtikrina 
maksimalią paslaugų kokybę ir komfortą Jūsų gyvūnui. Jis atitinka visus gyvūnų gerovės, higienos bei 
sanitarijos reikalavimus ir turi LR Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtinimą.

ZOO PREKIŲ PARDUOTUVĖ

Prekiaujame ėdalu šunims ir katėms, kokybiškais vitaminų papildais, kačių kraikais, preparatais 
gyvūnams nuo parazitų (erkių, blusų ir kirminų) šunims, katėms, šeškams bei graužikams.

GYVŪNŲ EUTANAZIJA
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Gyvūno eutanazija - turbūt pats sunkiausias sprendimas kiekvienam gyvūno savininkui. Visada yra 
sunku išleisti mylimą draugą į amžiną miegą. Tačiau kartais, kai jau niekuo negalime padėti, eutanazija 
gali būti geriausias sprendimas apsaugoti gyvūną nuo didesnių kančių.

Savininkui pageidaujant jis gali dalyvauti eutanazijos procese.

Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir prekes:
www.vetpet.lt
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