
Les nostres xifres d’èxit parlen per sí soles
El 25%  de les nostres pacients vénen de tractaments fallits en altres centres. No 
obstant això, les nostres taxes d’èxit se situen al voltant del 60% en un 
primer intent i al voltant del 80% global acumulada.

Els millors resultats els dóna l’experiència
Amb més de 50 anys d’experiència, som pioners a Espanya en Medicina de la 
Reproducció. A més, comptem amb un dels laboratoris de Fecundació in vitro 
més importants d’Europa, que realitza més de 3.000 cicles a l’any.

Que l’única sorpresa que et portis sigui l’alegria del teu embaràs
Quan comparis alternatives, és important que t’asseguris què inclouen i què no. 
A Salut de la Dona Dexeus et proporcionem un preu tancat, amb la medicació 
de la donant i tot el que implica el tractament ja inclòs. A més, pots finançar el teu 
tractament sense interessos.

Busques seguretat i nosaltres te la garantim
Estaràs a les millors mans i en un entorn hospitalari de primer nivell, que et 
garanteix la millor atenció mèdica i que compta amb un servei d’urgències 24 hores.

Garantia de qualitat
El nostre programa de donació d’òvuls et garanteix una rigorosa selecció de les 
donants, a qui se’ls practica l’estudi de salut i genètic més complet del mercat, amb 
la finalitat de reduir el risc de transmissió de possibles malalties genètiques.

La tecnologia millora els resultats
Et garantim els últims avenços tecnològics, com l’Embryoscope® o l’ICSI, que 
situen les nostres taxes d’èxit entre les més altes a nivell europeu.

Optimitzem el temps i els desplaçaments
El teu temps i la teva comoditat són tan importants per a nosaltres com la teva 
seguretat. Per això, integrem, en un mateix centre, tot el circuit de diagnòstics, 
tractaments, consultes i intervencions.

Davant l’esterilitat és fonamental actuar amb rapidesa
A Salut de la Dona Dexeus no hi ha llista d’espera. Podreu començar el 
tractament tan aviat com hagueu pres la decisió.

Et comprenem i t’acompanyem durant tot el procés
Disposem d’una sèrie de serveis addicionals, com el suport psicològic i l’acupuntura, 
que et poden ajudar durant tot el procés.

T’entenem i t’adjudem en el teu idioma
És fonamental que puguis comunicar-te amb l’equip mèdic en l’idioma en el qual 
et sentis més còmoda. Amb nosaltres podràs fer-ho en català, castellà, anglès, 
francès, italià, alemany i rus.
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10 raons per confiar en 
Salut de la Dona Dexeus

Dexeus
Salut de la dona Fecundació in vitro 

amb òvuls donats
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