
 

  

 

Preguntes freqüents 

 
Que és la medicina d’animals exòtics? 

És la medicina que tracta les aus, conills, 

conills porquins, xinxilles, petits 

rosegadors, fures, petaures, porquets 

vietnamites, rèptils, i en general aquelles 

espècies d’animals que no són gossos, 

gats, cavalls  ni animals de renda. 

Les diferents espècies d’animals exòtics 

són animals complexes i com a tals tenen 

una medicina particular; com a exemple, 

podem tenir una au que estigui perdent 

plomes degut a un problema mèdic, 

psicològic o ambdós ala vegada. Cal 

destacar que els protocols anestèsics i 

quirúrgics difereixen força dels establerts 

per a gossos i gats.  

Cada espècie té les seves particularitats de 

manteniment, anatomia i fisiologia, i això 

s’ha de tenir en compte al realitzar els 

diagnòstics i tractaments.   

  

Quins serveis oferim? 

Al nostre hospital es realitzen exàmens i 

visites generals per la seva mascota. Es 

duen a terme anàlisi sanguínies, cirurgies i 

podem ingressar aquells animal que ho 

requereixin. Comptem també amb el suport 

de companys veterinaris del nostre hospital 

que centren el seu interès en els diferents 

àmbits de la veterinària: cardiologia, 

neurologia, ortopèdia i traumatologia, 

dermatologia, diagnòstic per la imatge, 

oftalmologia.... 

El nostre hospital pot atendre pacients les 

24 hores del dia els 365 dies a l’any. 

    

Quins són els principal problemes que 

tenen aquests animals? 

És força freqüent  la visita de conills i 

rosegadors per realitzar els exàmens 

anuals de vacunació i profilaxi. Els 

problemes  dentaris abscessos, diarrees i 

boles de pèl també són habituals en 

aquestes espècies. 

 

 

    

 

Les aus solen visitar el nostre hospital per 

problemes de pèrdua de plomes. També 

són habituals les consultes per problemes 

respiratoris i digestius. 

Les fures són animals molt tafaners que 

solen requerir consultes per ingestió 

d’objectes o substàncies que els provoquen 

malestar. 

El principals  motius de consulta dels rèptils 

en general solen relacionar-se a problemes 

de manteniment. 

 

 

 



 

 

 

Especialitats 

Cardiorespiratori/Cateterismes 

Cirurgia intervencionista 

Oftalmologia 

Neurologia/Neurocirurgià 

Dermatologia 

Diagnòstic per  imatge 

Medicina Interna 

Cures intensives 

Cirurgia 

Animals exòtics 

Anestèsia 

Etologia 

Urgències 

Oncologia 

Fisioteràpia/ Rehabilitació 

Ortopèdia/Traumatologia 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL VETERINARI MOLINS 

P.I. Molí dels frares C/B N-27  

Sant Vicenç dels Horts    

Telèfon 93 668 57 53 

www.hvmolins.com  

hospital@hvmolins.com 

Urgències les 24 hores 365 dies l’ any 
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