
 

 

Ghid pentru efectuarea comenzii la banca de spermă Cryos Danemarca 

Comanda la banca de spermă Cryos din Danemarca se face doar după 

obținerea autorizației de import de la autoritatea națională, prin depunerea actelor 

necesare la Responsabilul pentru Relații cu Pacienții din cadrul clinicii noastre. Această 

autorizație este valabilă timp de 30 de zile de la emitere. 

Site-ul de pe care se face comanda: https://dk.cryosinternational.com/. Pe 

acest site găsiți și informații detaliate furnizate de Cryos, care vă ghidează în alegerea 

donatorului. Pentru a vedea donatorii disponibili este necesar să creați un cont de 

utilizator pentru care aveți nevoie de adresa de e-mail. 

Informații generale 

1. De unde şi sub ce formă vin probele? 

Probele cu sperma de la donator sunt trimise de la banca de spermă Cryos, din 

Danemarca într-un recipient cu azot lichid şi vin sub forma unor paiete (cilindri mici) 

îngheţate care sunt apoi transferate în butoaiele cu azot lichid din dotarea laboratorului 

nostru. 

 

              Imagine paietă                   Imagine recipient în care 

                                                                             ajung probele la clinică 

 

2. Ce înseamnă MOT? 

 

MOT înseamnă numărul de spermatozoizi mobili garantaţi după dezgheţarea probei 

(ex. MOT 10 = sunt 10 milioane de spermatozoizi mobili per mililitru, după dezgheţarea 

probei). 

 

3. Ce înseamnă IUI ready şi ICI unwashed? 

 

IUI ready înseamnă probă gata preparată. 

ICI unwashed - probă nepreparată (se prepară în laboratorul nostru). 

 

4. De câte paiete am nevoie pentru o inseminare? Dar pentru o fertilizare in vitro? 

 

Pentru o inseminare artificială cu spermă este necesară o motilitate de cel puţin 

10 milioane per mililitru, dacă se comandă probe preparate (MOT 10 IUI Ready) sau 20 



 

de milioane per mililitru (dacă se comandă probe nepreparate). Astfel, se comanda 

pentru 1 procedură de inseminare, 1 paietă MOT 10, IUI Ready.  

Pentru 1 procedura de fertilizare in vitro se poate comanda 1 paietă MOT 5 

IUI Ready SAU 1 paietă MOT 10 IUI Ready. 

 

5. Ce informaţii ne sunt furnizate despre donatori? 

 

Donatorii pot fi anonimi sau neanonimi și pot avea profil Basic sau profil Extins 

(Extended Profile), testarea acestora făcându-se la fel indiferent de profil. Tuturor 

donatorilor li s-a atribuit un cod specific (din litere sau cifre). La toţi donatorii sunt 

prezente informaţiile legate de rasă, naţionalitate, culoarea ochilor, a părului, înălţime, 

greutate, ocupaţie, grupa sanguină, dacă sunt sarcini raportate (după obţinerea sarcinii 

cu sperma folosită de la un donator al băncii, aceasta este raportată fie de clinica unde 

s-a făcut inseminarea, fie chiar de pacientă), profilul psihologic. La donatorii cu 

Extended Profile, pot fi prezente informaţii suplimentare, cum ar fi: poză din copilărie, 

impresii ale personalului băncii de spermă, o descriere proprie a donatorului.  

 

6. Ce înseamnă CMV? 

 

CMV se referă la citomegalovirus. În mod normal, înainte de alegerea unui 

donator, femeia trebuie să stie dacă are sau nu anticorpi pentru citomegalovirus. Dacă 

are prezenți anticorpi (IgG pozitiv), atunci poate fi ales oricare donator disponibil. Dacă 

anticorpii sunt absenți (IgG negativ), atunci se recomandă alegerea unui donator cu 

status negativ (În profilul donatorului, CMV status negative). 

 

7. Cum se face transportul probelor de la banca de spermă la clinică? 

 

Pentru ţările europene există două modalităţi de transport: 

- Europe nitrogen tank (including return) (este un butoiaş cu azot lichid pe care apoi 

clinica îl va returna băncii de spermă) - este varianta cea mai sigură de transport la 

distanţă deoarece asigură menţinerea probelor îngheţate timp de o săptămână.  

- Europe dry-ice (cutie din polistiren cu gheaţă carbonică) - se asigură menţinerea 

probelor îngheţate 3-4 zile, însă riscul de dezgheţare a probelor în timpul transportului 

este mai mare. 

De regulă, se face o comanda cu numărul total de paiete necesar procedurilor 

care vor fi efectuate pentru că, dacă pacientul va dori să facă ulterior încă o procedură, 

va fi necesară reluarea documentației pentru obținerea autorizației de import și 

efectuarea unei noi comenzi, având costurile aferente. 

 

8. Dacă doresc să comand pentru mai multe inseminări, pot comanda de la 

donatori diferiţi? 

  

Da, însă condiţia este ca probele folosite la o inseminare să aparţină aceluiaşi 

donator. Se scrie numărul de paiete dorit a se comanda de la primul donator (în câmpul 

de comandă), iar apoi se alege alt donator din listă şi se repetă procedura. 

 

9. În cât timp ajung la clinică probele comandate? 



 

 

În aproximativ 3-4 zile lucrătoare de la data aleasă pentru trimiterea probelor de 

la Cryos către clinică. 

 

10. Cum plătesc comanda? 

 

Plata comenzii se face online, pe site-ul băncii Cryos, cu ajutorul unui card 

compatibil cu plăţile online. 

 

11. Cât costă stocarea probelor în laboratorul clinicii după ce ajung din 

Danemarca? 

 

Pentru fiecare trimestru de stocare se plătesc 50 de euro. Această sumă se 

plăteşte iniţial când ajung probele, iar apoi după fiecare 3 luni calculate de la sosirea 

probelor la clinică. 

 

 

 

EXEMPLU DE EFECTUARE A COMENZII PENTRU 

1 PAIETĂ MOT 10 IUI Ready 

 
Pași ce trebuie urmați după intrarea pe site-ul băncii de spermă 

(https://dk.cryosinternational.com/): 

 
- se începe alegerea donatorului intrând la Donor Search 

- se creează un cont intrând la Create Private Account și completând câmpurile:  

 

 
 

După ce intrați în contul creat (apăsând Login), se va deschide o pagină în care trebuie 

aleasă varianta de Clinical Treatment: 

 



 

 
 

 

iar apoi se deschide pagina de căutare a donatorului dorit, în funcție de următoarele 

caracteristici: 

 
Dacă se cunoaște deja codul donatorului, acesta se completează în câmpul 

Donor number or name. 

 

Dacă nu se cunoaște deja codul, se completează caracteristicile dorite, precum 

culoarea părului, culoarea ochilor, rasa, grupa sanguină (care poate fi aleasă aceeași 

cu cea a unuia dintre parteneri). 

 

În exemplul nostru am completat câmpurile donator Anonim, păr șaten, rasă 

albă, culoarea ochilor căprui, tip probă IUI-Ready, Motilitate MOT10 (imaginea de mai 

jos). Celelalte câmpuri au rămas necompletate pentru a avea mai multe variante pentru 

donatori, dar se pot bifa și câmpuri precum Photo (pentru poze din copilărie), Extended 

Profile (Profil Extins), etc. Apoi se apasă butonul de căutare Search. 

 



 

 
 

În partea de jos se vor afișa donatorii găsiți, care corespund caracteristicilor 

alese de dumneavoastră. 

Pentru a vedea profilul donatorului se apasă See Details. 

De exemplu, pentru donatorul ADOLFO se va afișa următoarea pagină: 

 

 
 

Pentru a cumpăra o paietă MOT10 IUI Ready de la acest donator, se tastează 

cifra 1 în câmpul Purchase (indicat cu săgeata), apoi se adaugă în coș (Add to 

basket). 

La adăugarea în coș, se deschide următoarea fereastră: 

 



 

 
 

Se apasă butonul Proceed to checkout. 

 

În continuare se deschide o fereastră în care trebuie completate datele dvs. pentru 

factură și datele de livrare: 

 

 
În continuare, în câmpul Refference Healthcare Professional or Referral Code se 

completează OMINICLI. Va apărea numele clinicii și trebuie apăsat câmpul Referral 

Code, urmând ca automat să se completeze datele clinicii pentru livrarea probei.  



 

 

 
Se apasă butonul de confirmare Confirm. În continuare se deschide o pagină în care 

puteți verifica detaliile comenzii. În partea de jos a paginii se alege metoda de plată, se 

bifează căsuța I accept the terms of agreement și se apasă butonul de confirmare a 

comenzii (Confirm your purchase): 

 

 OMINICLI 



 

Se deschide apoi pagina de Termeni și condiții unde se bifează acceptarea 

acestora, iar apoi de deschide pagina de plată, cu suma pe care o aveți de plătit. 

Această pagină se completează cu următoarele date scrise pe cardul bancar:  

 

- Nume deținător card 

- Serie card (16 cifre) 

- Data expirării (luna și anul, de ex., 09/20) 

- Cod de securitate de pe spatele cardului (3 cifre) 

 

Dacă a fost efectuată comanda cu succes, veți primi o confirmare a acesteia pe 

adresa de e-mail. 

 

Când probele ajung la clinică, veți fi anunțat telefonic de către personalul clinicii 

noastre. 

 

 


