Inleveren sperma

S.v.p. invullen en afgeven aan:
Isala Fertiliteitscentrum
Gebouw B, 2e verdieping
Laboratoriumbalie
Tel: (038) 424 52 24

Zie achterzijde voor instructies

Datum zaadlozing:

343882 / 0616

Tijdstip zaadlozing
Onthoudingsperiode

				dagen sinds laatste zaadlozing

Waar geproduceerd?

 ziekenhuis

Productiewijze

 masturbatie  anders

Potje op lichaamstemperatuur vervoerd?

 nee

 ja

Is er sperma verloren gegaan?

nee

 ja, nl eerste deel

Medicijngebruik in de afgelopen 3 maanden?

 nee

 ja, nl.

Koorts (38°C of meer) in de afgelopen 3 maanden

 nee

 ja, nl.

Tijdstip aanname In te vullen door medewerker:

Paraaf medewerker:

 elders

 ja, nl laatste deel
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Gebruik een steriel potje van het Isala Fertiliteitscentrum.
Potje is op te halen bij het fertiliteitscentrum tussen 8.00 – 12.30 en 13.00 - 16.30 uur.
Instructies
• Het potje niet schoonmaken en pas openen wanneer u het gaat gebruiken.
• Was de penis met water (zonder zeep). Trek daarbij de voorhuid goed terug en was ook de eikel.
Droog daarna goed af.
• Breng het potje vooraf op lichaamstemperatuur (bijv. in de hand of broekzak houden).
• Sperma verkregen door massage met de hand (masturbatie) is het meest geschikt.
• Vang al het sperma rechtstreeks op in het potje. Gebruik geen condoom.
• Sluit het potje goed af.
•
•
•
•

Vervoer het potje met sperma op lichaamstemperatuur (20 tot 37°C).
Lever het sperma op het afgesproken tijdstip en binnen 60 minuten na de zaadlozing in bij het
Fertiliteitscentrum, gebouw B, laboratoriumbalie.
Wij raden een onthoudingsduur (tijd tussen twee zaadlozingen in) van 2 tot 3 dagen aan.
Bij koorts (hoger dan 38°C) of gebruik van medicijnen in de afgelopen 3 maanden, neem dan contact op met
uw arts.

SA

tijd:
vol:
agglut.:
aggreg.:
motiel:
im.:
rondcel:

pH< 1,5 ml:
SperMar:
Leuco’s:

SOT

tijd:
vol:
motiel:
im.:
morf:

Vaso

tijd:
telling 1:
telling 2:
im.

na bewerken
motiel:

IUI/IVF/ICSI

tijd:
vol:
mot:
medium:  nee  ja,
PS:  40%  80%
centr.: 400 / 600 / 800 g
na bewerken
vol:
mot:
opbr.:
 geschikt

ml

 ongeschikt
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