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Desigur nu puteți ști când se va îmbolnăvi câinele sau pisica 
dumneavoastră și totodată doriți ca în asemenea situații să aveți un 
sprijin medical cu competență și compasiune.........................
De aceea  vă stăm în permanență la dispoziție, pregătiți ca la nevoie să 
intervenim chiar și prin operații dificile, inclusiv la sfârșit de săptămână 
sau în timpul nopții.

Serviciile noastre includ posibilitatea unor investigații sau operații 
speciale și astfel putem rezolva multe cazuri complicate......................
Experiența noastră acumulată în mulți ani de practică, se întregește 
prin specializări ale medicilor din echipă la clinici renumite pe plan 
internațional.



Clinica - Medicină internă4

Medicina internă este foarte vastă, dar cu dorința tratamentului corect, 
prin diferite examinări sau investigații, se poate stabili diagnosticul 
chiar și în situații dificile...............................................................................
O tuse fără cauze aparente, o stare de diaree cronică sau de sete 
exagerată, sunt cazuri care nu au o explicație la îndemână.....................
Cu toate acestea dorim să fim în mod eficient de ajutor pacienților și 
proprietarilor, iar în acest sens metodele moderne de examinare de care 
dispunem ne sunt de ajutor.....................................................................
Procedurile de diagnostic se conturează în funcţie de complexitatea 
problemei. Astfel, se va recurge la investigaţii precum examinarea 
sângelui, a urinei, examinări citologice, parazitologice dar şi examinări 
radiografice, ecografice, laparoscopice etc.



5Clinica - Examinări de laborator
În situațiile care nu permit amânare avem  nevoie de rezultatele 
unor examinări de laborator în cel mai scurt timp. .........................
În acest sens clinica dispune de aparatură performantă, prin care 
putem efectua multe din analizele necesare pentru diagnostic, iar 
în cazurile unde sunt necesare examinări speciale, colaborăm cu 
laboratoare externe care includ in serviciile lor o gamă foarte largă 
de analize destinate domeniului veterinar.........................................
Totodată efectuăm numeroase examinări microscopice, prin care 
frecvent obținem informații valoroase utile pentu diagnostic.
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Clinica - Imagistică

Radiologia

Diagnosticul precis este o cerință primordială, pentru care aparatura destinată 
imagisticii este absolut necesară. .................................................................
În acest sens examinarea radiografică, ecografică, endoscopică sau 
laparoscopică au o deosebită importanță în clinica noastră.

Clinica este dotată cu aparatură radiologică digitală și astfel în câteva minute se 
pot obține imagini de calitate superioară...............................................................
Datele sunt arhivare în format electronic iar imaginile se pot copia pe CD sau pot 
fi trimise prin e-mail proprietarilor. .....................................................................................
Procedura digitală permite evaluarea imaginilor printr-un program complex care 
împreună cu aprecierea radiografiilor bazată pe experiența noastră, facilitează 
stabilirea diagnosticului corect.



Clinica - Imagistică 7

Ecografie

Examinarea ecografică este o metodă de investigare non-invazivă care poate fi utilă în multe situaţii când alte măsuri imagistice sunt insuficiente................

Prin ecografie putem examina forma, structura sau chiar funcţia organelor din cavitatea toracică şi abdominală, precum inima, ficatul, pancreasul, splina, rinichii, 
vezica urinară, prostata, uterul, etc., având posibilitatea efectuării unor măsurători legate de mărime sau volum, a depistării unor procese inflamatorii, chistice, 
tumorale, colecţii de lichide sau calculi........................................................................................................................................................................................................................
Fiind o metodă fără radiații ionizante și efecte secundare, examinările ecografice se pot oricând repeta.



Clinica - Test de Displazie8

Din 2014 Clinica Veterinară Lempeș este un Centru Medical Veterinar 
Acreditat pentru diagnosticul displaziei de șold (HD) și de cot (ED).
Menționăm că din 1990 ne ocupăm de diagnosticul și tratamentul 
chirurgical al displaziei de șold și de cot, boli cu caracter ereditar, care 
apar cu precădere la câinii de talie mare...........................................
Diagnosticul de certitudine al displaziei presupune o examinare 
radiografică a șodului și a cotului, urmata de o evaluare a imaginilor 
obținute și în final de atribuirea unui calificativ privind gradul de displazie 
pentru pacientul în cauză. Formularul de evaluare completat cu datele de 
identificare ale câinelui și cu   calificativul acordat de noi, împreună cu 
radigrafiile făcute, se trimit la CDMEC (Comisia de Diagnostic 
pentru Maladii Ereditare ale Câinelui), comisie care va stabili gradul de 
displazie la câinele examinat și eliberează un Certificat Oficial în acest 
sens. 



Clinica - Chirurgie generală 9

Cu pasiune pentru chirurgie, medicul veterinar cu dorinţa 
perfecționătrii va căuta întotdeauna să găsească soluţii 
potrivit celor mai noi cunoştinţe în domeniu. ...........................

Acest capitol cuprinde multe operații care pot fi enumerate de 
la simple hernii, îndepărtarea unor tumori abdominale, calculi 
din căile urinare dar și operții de urgență cum sunt cele de 
ocluzii intestinale, torsiuni gastrice sau complicate plăgi 
toracale.



10 Clinica - Chirurgie laparoscopică

Chirurgia laparoscopică este un domeniu de actualitate care în 
ultimii ani are tot mai multă aplicabilitate, pe care l-am dezvoltat cu 
succes în ultima perioadă. .............................................................
Este o procedura chirurgicala care se realizeaza prin incizii foarte 
mici la nivelul abdomenului, folosind instrumente speciale, destinate 
acestui scop.  .........................................................................................
Prin laparoscopul întrodus în cavitatea abdominală se realizează 
imagini extrem de clare.....................................................................
Acest tip de chirurgie este numită „chirurgie minim invazivă”, din 
cauza inciziilor de mici dimensiuni, a impactului redus asupra 
structurilor organismului și a unei recuperări mult mai ușoare. .........
Prin operații laparoscopice se pot efectua  sterilizări la femele, se pot 
îndepărta mici formațiuni chistice sau tumorale și pot fi făcute 
explorări abdominale sau biopsii.
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Este un domeniu foarte important în clinica noastră, pe 
care l-am dezvoltat în cursul anilor făcând multe 
operații ortopedice dificile în premieră, având în prezent 
posibiliatea aplicării celor mai noi metode, potrivit 
posibilităților tehnice avansate din zilele noastre.                                                      

Chirurgia ortopedică înseamnă adesea operații după 
accidente sau remedieri după boli osteo-articulare 
cronice care au creat probleme de mai mult timp.
În majoritatea cazurilor se pot obține rezultate cu 
succes, încât pacienții se pot bucura în continuare de o 
viață fără suferințe.....................................................
Printre aceste operații enumerăm cele care se impun în 
caz de fracturi sau luxații, procese degenerative 
articulare cronice, rupturi de ligamente și implantări de 
proteze. 



12 Clinica - Cardiologie

Examinarea activităţii cardiace este obligatorie înaintea oricărei intervenţii care necesită anestezia pacientului, deoarece odată cu 
descoperirea unor eventuale modificări patologice se pot aplica măsuri de precauţie sporite, iar proprietarul poate fi înştiinţat de riscurile legate 
de narcoză...................................................................................................................................................................................

Consultul cardilogic înseamnă examinarea clinică a pacientului dar şi verificarea activităţii cardiace prin Electrocardiografie (EKG) sau 
Ecocardiografie. Având în vedere că simptomele multor afecţiuni cardiace apar doar în stadiile avansate ale bolii, se recomandă ca pentru 
descoperirea la timp a modificărilor care se produc prin îmbătrânire, animalele să fie consultate periodic chiar dacă nu prezintă
semne clinice de boală.

Diagnosticul cardiologic are o mare importanţă în patologia canină şi felină, pe de o parte datorită faptului ca afecţiunile cardiace sunt frecvente, 
pe de altă parte prin legătura care există între patologia inimii şi alte boli.



13Clinica - Oftamologie

În cadrul clinicii putem realiza consult oftalmologic de specialitate, 
cu posibilitatea rezolvării prin tratament sau intervenții chirurgicale a 
multor probleme oculare, de care poate suferii câinele sau pisica 
Dumneavoastră.................................................................................

Câinele și pisica au frecvent aceleași afecțiuni oculare ca și omul. Pot fi 
amintite în acest sens boli precum cataracta, glaucomul, leziuni pe 
cornee, sindromul de „ochi  uscat”, tumori, modificări ale retinei sau 
irisului...........................................................................................

Consultul oftalmologic înseamnă examinarea structurilor oculare și 
perioculare, dar în cazul presupunerii unor boli ereditare se fac teste 
genetice, pentru a se exclude de la reproducție acele exemplare care au 
probleme în acest sens.



Clinica - Terapie Intensivă

Fizioterapie
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Starea animalului  și evoluția bolii depind mult de îngrijirea
medicală dar și de o preocupare individuală cu fiecare
caz în parte. ............. ........... ........... ........... ............................
În acest sens pacientul bolnav este în centrul atenției
 – medicii echipei se implică cu maximă responsabilitate
și afecțiune în tratarea câinelui sau a pisicii Dumneavoastră.

Cu dorința unei recuperări cât mai bune după operații ortopedice, 
la pacienți cu probleme ale coloanei  sau în cazul unor afecțiuni  
osteo-articulare cronice, se pot aplica cu succes diferite metode 
de fizioterapie.                          . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
În acest sens pentru  fiecare pacient în parte se stabilește
procedura și planul de ședințe cel mai adecvat.



15Sănătos - Chiar și cu trecerea anilor

Sănătatea animalelor Dumneavoastră este în grija noastră – de aceea menționăm  
importanța controlului periodic, pentru că unele boli produc modificări vizibile numai în 
formele avansate și astfel, la animalele care depășesc o anumită vârstă, depistarea lor 
la timp poate avea mare semnificație. Investigațiile se fac în fiecare caz după necesitate.



În caz de urgenţe, înainte de a vă prezenta la clinică, 
vă rugăm să ne sunaţi la 0724 200 224.

Contact

Calea Hărmanului 222
RO – 507190  Sânpetru

Tel. 0268 472 584
E-mail: office @clinicaveterinara-lempes.ro
www.clinicaveterinara-lempes.ro

Clinica Veterinară Lempeş

Program Luni-Vineri                       
Sâmbătă-Duminică           
Urgenţe                           
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