CODUL CLINICII PENTRU COMENZI ESTE OMINI334
Ghid pentru efectuarea comenzii de spermă la Cryos Danemarca
Site-ul de pe care se face comanda: http://dk.cryosinternational.com/home.aspx
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
2. Care este codul clinicii, necesar pentru efectuarea comenzii?
Codul clinicii care se introduce în pagina în care se allege şi modalitatea de transport
este omini334.
3. Ce înseamnă MOT?
MOT înseamnă numărul de spermatozoizi mobili garantaţi după dezgheţarea probei
(ex. MOT 5 = sunt 5 milioane de spermatozoizi mobili per mililitru, după dezgheţarea probei).
4. Ce înseamnă IUI ready şi ICI unwashed?
IUI ready înseamnă probă gata preparată.
ICI unwashed - probă nepreparată (se prepară în laboratorul nostru).
5. De câte paiete am nevoie pentru o inseminare?
Pentru o inseminare artificială cu spermă este necesară o motilitate de cel puţin 20 de
milioane per mililitru, iar pentru o fertilizare in vitro: 15 milioane de spermatozoizi mobili per
mililitru. MOT 20 se poate obţine cu 2 paiete de MOT 10 sau 4 paiete de MOT 5 sau 1 paietă
de MOT 20. (MOT 15 se poate obţine cu 1 paietă MOT 10 şi una MOT 5 sau 3 paiete MOT 5).
Fiecare paietă are un volum de 0.4 sau 0.5 ml.

6. Ce informaţii ne sunt furnizate despre donatori?
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 unii donatori (la Extended Profile), pot fi prezente informaţii suplimentare, cum ar
fi: poză din copilărie, impresii ale personalului băncii de spermă, o descriere proprie a
donatorului.
7. Cum se face transportul probelor de la banca de spermă la clinică?
Pentru ţările europene există două modalităţi de transport:
Europe nitrogen tank return (265 EUR) (este un butoiaş cu azot lichid ce pe
care apoi clinica îl va returna băncii de spermă) este varianta cea mai sigură de
transport la distanţă, în ţările europene deoarece asigură menţinerea probelor
îngheţate timp de o săptămână.
Europe dry-ice(160 EUR)(cutie din polistiren cu gheaţă carbonică) însă riscul
de dezgheţare a probelor în timpul transportului este mai mare (se asigură
menţinerea probelor îngheţate 3-4 zile).
De regulă se face o comanda cu numărul total de paiete necesar inseminărilor care vor
fi efectuate pentru ca, dacă va fi nevoie de încă o procedură de inseminare ca urmare a absenţei
sarcinii în urma primei proceduri, plata transportului să se facă o singură dată.
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 5 zile lucrătoare de la lansarea comenzii.
10. Cum plătesc comanda?
Cu ajutorul unui card compatibil cu plăţile internaţionale, 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(sau la prima inseminare), iar apoi după fiecare 3 luni calculate de la
sosirea probelor la clinică.


Exemplu de comandă pentru o singură inseminare cu probe ICI
unwashed (nepreparate).
Paşi ce trebuie urmaţi după intrarea pe site:
Private Customers
Donor search
Se afişează automat lista donatorilor din banca de spermă.
În partea de sus a ferestrei apar câmpurile ce pot fi completate pentru căutarea
donatorului după anumite caracteristici:

-

cod donator: se completează dacă se cunoaşte deja codul donatorului dorit.
Dacă se doreşte, se pot completa doar câmpurile care se cunosc (de exemplu culoare
ochi, culoare păr, înălţime), iar apoi se dă Search.
Dacă nu se doreşte completarea acestor câmpuri, se poate trece direct la căutarea unui
donator potrivit din lista ce apare mai jos de aceste câmpuri.
Să presupunem că s-a hotărât alegerea donatorului 6045 (acesta este codul donatorului)
după căutarea în lista donatorilor existenţi:

Se dă click pe linia corespunzătoare acestui donator şi se afişează datele înregistrate ale
acestuia:

Alături de caracteristicile donatorului se afişează şi informaţiile despre stocul existent
în bancă la donatorul respectiv.
Ce este marcat cu * înseamnă stoc limitat (este posibil ca atunci când faceţi comanda să
nu mai fie pe stoc probele respective).
Pentru o inseminare cu probe nepreparate de motilitate 10, trebuie comandate două
paiete. Cifra 2 este trecuta în coloana de comandă, iar apoi se dă click pe cărucior.

Dacă se doreşte a se face comandă pentru mai multe inseminări, dar de la coduri
diferite, atunci se scrie numărul paietelor dorite, ca mai sus, se apasă pe cărucior şi apoi se
caută un alt donator si se comandă la fel, alte paiete (câte sunt necesare).
Pentru pasul următor se apasă săgeata albastră din partea de sus.

Se deschide fereastra în care se selectează transportul.

După alegerea variantei de transport, se bifează înregistrarea “I have a campaign code”
şi se completează în câmpul Campaign code, codul clinicii noastre: omini334.

Se dă click pe Add, iar apoi se dă click din nou pe săgeata albastră şi se deschide o
fereastră în care trebuie să vă înregistraţi (la New Client), trecând numele, o parola, se repeta
parola şi adresa de email. Se bifează I accept Terms of Agreement si se apasă Create Client.

În coloana din stânga se completează datele persoanei care face comanda (nume, adresă, adresă
de email, telefon, oraş, cod poştal, ţara, data livrării). La Data livrării se poate lăsa data care
apare automat.
În coloana din dreapta apar deja datele clinicii datorită introducerii codului (in momentul
alegerii transportului).
Se bifează căsuţa cu I accept Terms of Agreement.
Se dă click pe Submit order şi se deschide automat fereastra:

Se dă click pe Open Payment Window. Se deschide automat o fereastră în care se
afişează datele comenzii dumneavoastră şi în care trebuie trecute datele necesare pentru
efectuarea plăţii: numărul cardului, data expirării acestuia şi codul de securitate de pe spatele
său (3 cifre). Înainte să se dea click pe Submit Order, verificaţi din nou dacă datele comenzii
sunt cele dorite de dumneavoastră. Prin apăsarea butonului Submit Order se finalizează
comanda.

