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PAKIET PLATINUM KOT 

RODZAJ USŁUGI ILOŚĆ / RODZAJ USŁUG W CIĄGU ROKU 

Profilaktyczny przegląd zdrowia 8 

Wizyta w przypadku choroby 6 

Porada online nielimitowane 

Liczba odrobaczeń 4 

Preparaty przeciwko pchłom i kleszczom 4 

Szczepienia Zakaźne zapalenie nosa i tchawicy + 
panleukopenia + kalliciwiroza + wścieklizna 

Badania laboratoryjne Mocz Kał Krew 

1  
ogólne 

1  
1podstawowe 

+ 
1 rozszerzone 

Przycinanie pazurów 6 

RTG 1 

USG 1 

 

1. Możesz wymienić bony na preparaty przeciwko pchłom i kleszczom. Mogą być to preparaty, 

które zawierają np. 

Substancja czynna           Nazwa przykładowego preparatu 

Fipronil Fiprex / Fypryst / Effipro / Fipron 

Dinotefuran, Pyriproksyfen,  Vectra felis 

Imidakloprid, moksydektynę Advocate 

Lekarz weterynarii może podać również inne leki przeciw pchłom i kleszczom, które zostaną 
ustalone w drodze wewnętrznego porozumienia między nim, a nami (Pethelp).  

2. Bony możesz wymienić na tabletki odrobaczające. Mogą to być tabletki, które zawierają np. 
Substancja czynna            Nazwa przykładowych tabletek 

Prazikwantel/pyrantel/               
fenbendazol/febantel 

cestal, pratel, dehinel, exitel,  
paratex, aniprazol 

Lekarz weterynarii może podać też inne tabletki jeśli uzna je za stosowne, w takiej sytuacji 
Pethelp pokrywa część kosztów odpowiadających kosztom leków w pakietach.  
 

3. Bony wymienne są na tabletki przeciw pasożytom wewnętrznym w ilości odpowiedniej do 
wagi Twojego zwierzaka 
 

4. Możesz wymieniać bony na badania krwi. 

Badanie podstawowe Ok. 7 oznaczeń biochemicznych i 
morfologia 

Badanie rozszerzone Ok. 11 oznaczeń biochemicznych i 
morfologia 
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Nie narzucamy lekarzom weterynarii laboratorium z jakim mają współpracować, ilość i zakres 
parametrów może nieznacznie różnić się w zależności od tego z jakim laboratorium 
współpracuje dany lekarz.  
 

5. Możesz wymieniać bony na badania moczu. 

Badanie podstawowe Ok. 10 parametrów / badanie paskiem 
testowym 

Badanie ogólne ok. 10 parametrów + badanie osadu 

Podobnie jak w przypadku badań krwi – ilość i zakres parametrów mogą różnić się w 
zależności od laboratorium z jakim współpracuje dany lekarz weterynarii. 
 

6. Szczepienia wykonywane są aktualnie dostępnymi na rynku preparatami używanymi przez 
danego lekarza weterynarii. O wyborze preparatu/producenta szczepionki decyduje lekarz. 
 

7. Profilaktyczny przegląd zdrowia obejmuje: ogólne badanie kliniczne, ocenę stanu uzębienia i 
dziąseł, ocenę stanu skóry i pokrywy włosowej, zważenie zwierzęcia, badanie fizykalne 
układu ruchu, układu pokarmowego i rozrodczego, zebranie wywiadu dotyczącego: tolerancji 
wysiłku, apetytu, defekacji, mikcji, sposobu żywienia, ilości pobieranej wody/dobę, przebiegu 
cyklu płciowego. 

8. Wizyta w przypadku choroby obejmuje: wywiad, ogólne badanie kliniczne, diagnozę, 
określenie sposobu leczenia, określenie potrzeby wykonania dodatkowych badań 
diagnostycznych 
 

9. Jeśli podczas wizyty(realizowanej za pomocą bonów Pethelp) wyniknie potrzeba pogłębienia 
diagnostyki, wykonania dodatkowych badań, podania leków których nie pokrywają bony, 
wówczas pokrywasz koszty osobiście, w dniu wizyty u lekarza weterynarii zgodnie z 
obowiązującym u niego cennikiem. 

 

  

 


