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Tu decideixes 
quan ser mare
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Salut de la dona ATENCIÓ INTEGRAL EN OBSTETRÍCIA, 

GINECOLOGIA I MEDICINA DE LA REPRODUCCIÓ



Què és?

La preservació de la fertilitat és un conjunt de tècniques 
que permeten, a totes les dones que han retardat la seva 
maternitat o volen fer-ho, mantenir la capacitat de tenir 
fills en el futur mitjançant un tractament de reproduc-
ció assistida.

Cada vegada és més freqüent endarrerir la maternitat per 
motius socials o personals i com més edat té la dona, 
més disminueix el nombre i la qualitat dels seus òvuls.
Per això, moltes dones decideixen preservar la seva fertilitat 
a fi de, d’aquesta manera, poder ser mares quan ho deci-
deixin i amb garanties.

Ser mare és una decisió personal i molt 
important en la vida d’una dona que, sovint, 
es posposa per diferents motius: personals, 
professionals, mèdics, etc.

A Salut de la Dona Dexeus posem a disposició 
de totes les dones que vulguin endarrerir la 
seva maternitat els últims avenços tecnològics 
per preservar la seva capacitat de tenir fills   
i que puguin fer el pas més endavant.



En què consisteix?
 
Preservar la fertilitat a Salut de la Dona Dexeus consis-
teix a criopreservar òvuls, teixit ovàric o embrions 
submergint-los en nitrogen líquid entre -80º i -196º per 
emmagatzemar-los després al nostre centre fins que deci-
deixis tenir un fill.

En funció del que es preservi, el procés és diferent:

Criopreservació d’òvuls: després d’un tractament 
hormonal perquè els teus ovaris produeixin més quan-
titat d’òvuls, s’extreuen els òvuls mitjançant una punció 
ecogràfica transvaginal sota sedació anestèsica, i poste-
riorment es criopreserven.

        
  

Criopreservació del teixit ovàric: consisteix a obtenir 
fragments de teixit ovàric mitjançant laparoscòpia per 
criopreservar-los després. La laparoscòpia és una tècnica 
de cirurgia mínimament invasiva amb la qual s’accedeix a 
l’abdomen mitjançant incisions molt petites.

 

Criopreservació d’embrions: consisteix a extreure els 
òvuls, fecundar-los in vitro amb esperma de la parella o de 
donant i criopreservar els embrions mitjançant vitrificació.
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Què passa després?
Després de prendre la decisió de preservar la teva fertilitat, 
els teus òvuls, embrions o teixit ovàric s’emmagatzemaran 
en congeladors especials al nostre centre fins que arribi el 
moment que vulguis ser mare. Quan arribi aquest dia:

Es descongelarà el nombre d’òvuls desitjats.

Es fecundaran els òvuls amb el semen de la teva parella o 
de donant mitjançant una Fecundació in vitro.

Es transferiran els embrions fecundats a l’úter de la 
dona.

El nostre equip de professionals del Servei de Medicina de 
la Reproducció t’assessorarà sobre quin és el mètode que 
millor s’adapta al teu cas, així com sobre la planificació per 
iniciar el tractament.

Quan hauries de preservar la teva fertilitat?
Quan, per raons personals o professionals, vulguis 
retardar la teva maternitat.

Si no tens parella actualment i vols preservar la teva ca-
pacitat de ser mare, ja sigui en solitari o amb una parella 
futura.

Si t’has de sotmetre a intervencions quirúrgiques 
o tractaments que puguin afectar la teva fertilitat, o 
davant d’un diagnòstic de reserva fol·licular baixa.

Si decideixes retardar la teva maternitat, pots preservar la 
teva fertilitat en qualsevol moment, encara que a Salut de 
la Dona Dexeus et recomanem que ho facis abans dels 
35 anys.

Si vols rebre’n informació més detallada, posa’t en contacte amb el nostre Servei 
d’Atenció a la Pacient o visita www.dexeus.com

Salut de la Dona Dexeus.
Gran Via Carles III, 71-75. 
O8028 Barcelona. 

Tel. 93 227 47 12

Segueix-nos a:

Dexeus Mujer

@DexeusMujer

DexeusMujer

DexeusMujer


