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Producerea unei mostre de material 
seminal în vederea examinării  

Introducere  

Vi s-a solicitat producerea unei mostre de material seminal în 
vederea examinării. Analiza spermei analizează atent sperma 
printr-un microscop pentru a vedea numărul de celule de 
spermă care se mișcă și care sunt prezente și dacă acestea 
arată normal.  

Calitatea spermei este un factor vital în fertilitate și de aceea 
evaluarea atentă a unei mostre de material seminal prezintă o 
importanță vitală. Această evaluare trebuie să fie realizată într-
un laborator și poate necesita repetarea.  
 

Abstinență (lipsa actului sexual sau a 
masturbării)  

O anumită perioadă de abstinență are un efect asupra calității 
mostrei de material seminal. Dacă o perioadă de abstinență 
este fie prea lungă fie prea scurtă, acest lucru ne poate afecta 
evaluarea.  

Pentru ca noi să putem evalua o probă de material seminal de 
cea mai bună calitate, vă rugăm să nu ejaculați o perioadă de 
48 de ore (însă nu mai mult de 7 zile) înainte de a da proba.  
 

Producția probei de material seminal  

Atenție: Folosirea unei toalete publice pentru a produce 
proba dvs. contravine legislației.  

Singura modalitate cu adevărat satisfăcătoare de producere a 
unei mostre de material seminal în vederea analizei este 
masturbarea într-un recipient special. Motivul din spatele 
acestui lucru se referă la faptul că, în momentul în care 
ejaculați, cea mai mare parte a spermei este în prima parte și, 
dacă încercați să colectați mostra întrerupând actul sexual, sunt 
șanse să nu colectați spermă de calitate. Acest lucru ar putea 
însemna că putem diagnostica o problemă care nu există.  
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Dacă o parte din materialul seminal nu intră în recipient, 
faceți o notă cu privire la acest lucru pe scrisoarea dvs. de 
programare. 

 

Programări  

Departamentul de Microbiologie de la Spital Regal din 
Gloucestershire oferă un serviciu de analiză a spermei la nivel 
de comitat pentru medici de familie (GP), consultanți din spital 
și clinici de fertilizare.  

Dacă luați măsuri privind trimiterea probei de material seminal 
la laborator în vederea investigației, personalul specializat în 
microbiologie trebuie să vă facă o programare. Detaliile de 
contact se regăsesc la finalul acestei broșuri.  

Asigurați-vă că vă respectați programarea sau contactați-ne 
dacă trebuie să o anulați sau să o stabiliți la o dată ulterioară. 
Pacienții care nu se prezintă de două ori la programare fără a 
ne informa în prealabil despre acest lucru vor fi retrimiși la 
medicul lor de familie (GP) sau consultantul lor.  

Veți primi prin poștă detaliile programării dvs.; acesta va include 
și un recipient în care să colectați mostra de material seminal. 
Este important să folosiți acest recipient.  
 

Livrarea mostrei dvs. la spital  

Va trebui să produceți proba dvs. acasă și să luați măsuri 
să o aduceți la laborator la ora indicată pe scrisoarea dvs. 
de programare. Mostrele nu pot fi trimise prin poștă.  

Dvs. sau partenerul dvs. puteți face acest lucru. Nu va fi 
necesară examinarea de către un medic.  

Este important ca probele de material seminal să fie analizate 
la scurt timp de la prelevarea lor, deoarece materialul seminal 
începe să moară destul de repede în afara corpului. Așa că vă 
rugăm să ne livrați mostra cât mai repede posibil, în maxim o 
oră de la producerea sa. Păstrați proba caldă (temperatura 
corpului) purtându-o vertical într-un buzunar interior, însă nu o 
supraîncălziți.  

Asigurați-vă că numele dvs. complet și data nașterii sunt scrise 
clar pe recipient, dacă nu vom putea citi numele, nu vom putea 
procesa proba dvs. Un formular de cerere completat de 
departamentul de microbiologie și o scrisoare de programare. 
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Un timp lung de călătorie (mai mult de 1 oră) v-ar putea afecta 
negativ proba. Dacă este cazul cu călătoria dvs., sugerăm să 
luați în calcul producerea mostrei la laborator. Este disponibilă 
o cameră privată.  

Se recomandă solicitarea acestei facilități și rezervarea sa în 
momentul în care sunați pentru a rezerva programarea. Dacă 
hotărâți că doriți să folosiți această cameră după rezervarea 
programării, trebuie să ne contactați pentru a verifica dacă este 
disponibilă și pentru a rezerva un interval orar.  

Nu sunt acceptate mostre în weekend sau în sărbătorile legale.  
 

Rezultate  

Rezultatele vor fi trimise medicului dvs. de familie sau 
consultantului dvs. în aproximativ 5-7 zile de la testarea probei. 
Preferăm ca dvs. să vă prezentați la clinica de fertilitate sau la 
cabinetul medicului dvs. de familie pentru a primi rezultatele 
astfel încât orice întrebări pe care le-ați avea să poată primi un 
răspuns.  
 

Informații de contact  

Pentru a rezerva sau modifica o programare, sau dacă aveți 
întrebări, apelați:  

Linie poștă vocală Programări Departament de 
microbiologie  
Tel: 0300 422 4200  

Lăsați un mesaj cu numele dvs. complet, data nașterii și 
numărul telefonului de contact și vă vom suna noi pentru a 
discuta programarea dvs.  
 

 

Conținut revizuit: Octombrie 2020 
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