Patientvejledning

Bestilling af donorsæd hos
sædbanken European Sperm Bank
Når du/I ønsker at anvende donor-sæd ved behandlingen, skal du/I selv bestille sæden hos sædbanken.
I denne vejledning beskrives bestilling af sæd fra sædbanken European Sperm Bank.
Vi har indgået en samarbejdsaftale med European Sperm Bank, som medfører fordele for dig/jer. Se mere
neden for.

Hvilke typer donorer findes der?
Der er forskellige typer donorer.
Donor kan være anonym eller ikke-anonym.
Der kan være basisprofil med meget begrænsede basale oplysninger om donor. Eller der kan være udvidet
profil, med flere tilgængelige oplysninger.
En anden vigtig ting at tage stilling til er, om barnet skal eller ikke skal have adgang til donors identitet og
kontakt med donor, når barnet bliver 18 år.
Bemærk at Sundhedsmyndighederne og sædbankerne har forskellige definitioner af ”anonym”.

Hvilken type strå?
Alle sædstrå fra European Sperm Bank er MOT20 eller bedre, og opfylder dermed Trianglens anbefalinger
med hensyn til kvalitet.
IUI-strå
Kan anvendes både til reagensglasbehandling (IVF) og insemination (IUI). Sæden er ”oprenset”, så vi ikke
skal gøre det.
ICI-strå
Kan anvendes både til reagensglasbehandling (IVF) og insemination (IUI). Sæden er ikke ”oprenset”, så vi
foretager oprensning i vores laboratorium i forbindelse med behandlingen.

Hvor mange strå?
Der kan bestilles sæd til flere måneders behandlingsforsøg for at spare transportudgifter ved hver
behandling. På den anden side giver det mulighed for, at du/I ender med at have overskydende strå, som
ikke bliver benyttet, og som ikke kan returneres til sædbanken.
I mange tilfælde vil bestilling af 1-2 strå være et fornuftigt kompromis.
Vi kan i Trianglen opbevare stråene i op til to år uden beregning. Længere opbevaring betales i henhold til
vores prisliste.
Når graviditet er opnået med en given donor, kan det overvejes, om man vil reservere flere strå i sædbanken
til eventuel fremtidig brug.

Hvornår skal sæden bestilles?
Bestil gerne sæden i god tid – helst så den er fremme senest en uge før planlagt behandling.

Bestilling for Trianglens patienter
Fertilitetsklinikken Trianglen har indgået en henvisningsaftale med European Sperm Bank, som betyder, at
du/I kan få adgang til sædbankens donor-arkiv uden at skulle betale for det. For at få adgang til donorarkivet
uden betaling benyttes linket https://www.europeanspermbank.com/da/ncb/clinic/signup/id/trianglen.
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Donorkvote i Danmark?
Når du/I bestiller sæden på sædbankens hjemmeside, skal du/I angive hvilket land du/I er fra, og
behandlingsland (Danmark). Hermed sikres det, at donor ikke har overskredet sin graviditetskvote.

Skal sæden sendes på tør-is eller på kvælstoftank?
Det betyder ikke noget for os, om der anvendes tør-is eller flydende kvælstof til at holde sædstråene frosset
under transporten til Trianglen.

Er der andre særlige forhold forbindelse med bestillingen?
Sæden skal fra sædbanken mærkes med navn og CPR-nummer (fødselsdato hvis der ikke er dansk CPRnummer) på den kvinde, sæden skal anvendes til.

Sædbankens adresse
European Sperm Bank
Struenseegade 9, 2.
2200 Copenhagen N
Telefon 3834 3600
Fax 3834 3646
Email: info@europeanSperm Bank.com
Website: www.europeanSperm Bank.com
Website ved bestilling som Trianglen kunde:
https://www.europeanspermbank.com/da/ncb/clinic/signup/id/trianglen
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