Salut de la dona

Donació d’òvuls

Dexeus

1

2

3

Resultats i visita amb
un doctor/a i amb una
infermera

Les proves

Entrevista informativa

Hauràs de trucar el teu primer
dia de regla i et citarem per
venir a practicar-te les proves
entre el 3r i el 5è dia del cicle.

5

4

Extracció dels òvuls

Tractament hormonal
i controls (10 a 15 dies)

i el pas

Visita amb el ginecòleg
/òloga i ecografia de
control.

Els controls clínics
consisteixen en:
visita + ecografia
(de 8:30 h a 19 h)

5

passen aproximadament 2 mesos

1

En la qual confirmarem les
teves dades, el teu DNI, et
farem una foto, grup sanguini,
i mesurarem el teu pes i alçada.

2

Cal que vinguis en dejuni de 4 hores i lliuris
la documentació emplenada.
Et farem:
- una revisió ginecològica amb ecografia,
- una analítica hormonal,
- una analítica completa,
- un electrocardiograma
- i el Test de Portadors (per prevenir
la transmissió de possibles malalties
genètiques).
Aquest dia et lliurarem els anticonceptius
orals que hauràs de prendre durant la
primera fase del procés.

3

Revisarem els resultats de les
proves amb el ginecòleg/òloga,
i la infermera et donarà les
instruccions sobre la pauta de
tractament i administració de la
medicació hormonal.

4

Alguns dies et farem una analítica
hormonal prèvia a la visita (dilluns a
dijous de 8 a 18 h; divendres de 8 a
13:30 h i de 14:30 a 18 h). A partir del
primer control, t’indicaran quins dies
has de venir i si cal que et facis una
analítica hormonal o no.

5

Es du a terme mitjançant
punció ecogràfica transvaginal.
La durada de la intervenció
normalment no supera els 20
minuts. Una vegada finalitzada
l’extracció, t’estaràs unes hores
al centre fins que et donem
d’alta. També et lliurarem
les instruccions per a la teva
recuperació. Aquell dia hauràs
de fer repòs. A partir del dia
següent, pots fer vida normal,
però seguint les indicacions de
l’equip mèdic.

Els caps de setmana, l’horari per fer-se els controls és:						
ecografia i visita: de 8:30 h a 10:40 h i analítica hormonal: de 8.30 h a 10 h.
És imprescindible que assisteixis als controls en les franges horàries indicades.
També és molt important que durant aquests dies estiguis localitzable.
Durant el tractament hormonal hi ha un elevat risc d’embaràs, i per això et recomanem que evitis les
relacions sexuals durant aquest període. Si en mantens, haurà de ser amb preservatiu.
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Visita després
de la donació

La punció fol·licular es practica
al quiròfan, sota sedació i en
règim ambulatori.

Els 4 primers dies del tractament
t’administraràs la medicació
sense que hagis de venir al
centre. A partir del 5è dia (i fins
al final del tractament), hauràs
de visitar el centre a fer-te els
controls per avaluar la resposta
a la medicació.

Entre el pas
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