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Spermograma / Spermocultura  
        Condiții de recoltare:  2 - 5 zile repaus sexual 
      Testare pentru boli transmisibile, în cazul congelării spermei: 
              HBs Ag 
              HBcAc 
              HCV Ac 
              HIV 
              VDRL / RPR 
 Modalitate de recoltare:  

  ● Spălați mâinile și zona genitală cu apă și săpun  
                            (germeni de pe mâini și piele pot ajunge în sperma analizată și să afecteze  
    interpretarea rezultatului) 
  ● Utilizați numai recipient special steril furnizat de clinică sau de farmacie 
  ● Colectați întreaga cantitate de spermă obținută după masturbare 
  ● Nu recoltați în prezervativ sau prin contact sexual întrerupt  
  ● Nu utilizați lubrefianți 
  ● Închideți bine recipientul prin înfiletarea capacului 

 În caz de dificultăți la recoltare: 

  ● Utilizați materiale suplimentare - reviste, DVD 
  ● Solicitați prezența partenerei, dacă poate ajuta la recoltarea prin masturbare 
  ● Solicitați informații suplimentare de la clinică pentru a recolta în alte condiții,  
                              dacă nu este posibilă recoltarea prin masturbare direct în flacon 
  ● Luați în calcul congelarea spermei, ca rezervă pentru proceduri viitoare 

  

 După recoltare,  în cazul recoltării la domiciliu: 

  ● Notați pe recipient, cu marker permanent: Numele, Prenumele, Data, Ora recoltării 
  ● Transportați recipientul la clinică în maxim 60 minute, la temperatura obișnuită 
  ● Descărcați formularul de înregistrare a probei de pe website Gynera și completați  
                             informațiile solicitate 
  ● Puteți completa formularul de înregistrare a probei online și să îl trimiteți pe   
                              programari@gynera.ro sau să îl imprimați și să îl aduceți împreună cu flaconul 
  ● Dacă nu ați completat formularul la domiciliu, îl veți primi la recepția clinicii 
  ● Prezentați un act de identitate la recepție și veți primi eticheta și formularul  
  ● Verificați datele de identificare de pe recipient și de pe formularul de înregistrare 
    

            Contactați-ne la 0727 833 833 sau pe programari@gynera.ro  pentru detalii suplimentare. 
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