ŽÁDANKA NA VYŠETŘENÍ SPERMATU - NATIVNÍ SPERMIOGRAM
Jméno, příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Odběr dne, čas:
Abstinence:
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Podpis lékaře:
PODMÍNKY PRO ODBĚR EJAKULÁTU

- před vyšetřením doporučujeme dodržet 2 až 7 dnů bez ejakulace

- před vyšetřením doporučujeme dodržet 2 až 7 dnů bez ejakulace

- vzorek má být získán čistou mastrubací, aby nemohla první porce ejakulátu, nejbohatší na
spermie, uniknout mimo nádobu. Vzorek nesmí být jakkoliv znečištěn, např. slinami, poševními
sekrety nebo získáním z kondomu. Získání ejakulátu z přerušované soulože není akceptováno
- veškeré množství ejakulátu má být odebráno do čisté k tomuto účelu vyrobené jednorázové
nádoby - odběrový kelímek vydaný lékařem, laboratoří, nebo zakoupený v lékárně
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- transport ke zpracování nesmí trvat déle než 1 hod. od odběru. Čím kratší čas uplyne mezi
odběrem a zpracováním, tím přesnější je výsledek
- nádobka musí být transportována při teplotě blízké tělesné - hranice od 20 do 37°C
- při předání vzorku je nutné mít u sebe doklad totožnosti
- vzhledem k variabilitě vzorku by měl být odebrán druhý vzorek ejakulátu v intervalu ne dříve
než za 2 - 3 měsíce
NÁLEZ LABORATOŘE:
objem:
pH:
barva:
doba zkapalnění:
viskozita:
koncentrace sp :
celkový počet sp:
pohyblivost sp (%):
progresivní (PR):
neprogresivní (NP):
nepohyblivost (IM):
celková pohyblivost:
kulaté f. bb., příměsi:
morfologie sp :
datum:
podpis:
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