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1) Find en klinik, der kan modtage 
 

Det er vigtigt, at du/I finder en klinik, der vil modtage.  

• Involverer materialet donoræg og/eller donorsæd, skal du/I sikre, 
at klinikken kan/må håndtere det. Vi oplever, at der i nogle lande 
kan være problemer med dette. Eksempelvis at ægdonor skal 
registrere sig i nationalt register eller at embryoner med 
sæddonor, hvis graviditetskvote er lukket i det pågældende land, 
ikke kan modtages. 

• Få en kontaktperson og en e-mailadresse til klinikken. 
 

2) Send os en mail 
    Transport@trianglen.dk 

Her skal du/I oplyse: 

• Klinikkens navn, adresse, kontaktperson og mailadresse. 

• At klinikken har bekræftet, at den kan/må modtage dit/jeres 
materiale med dansk ægdonor og/eller sæddonor ID - hvis jeres 
materiale involverer ægdonor og/eller sæddonor. 

 

3) Vi kontakter klinikken Klinikken skal godkendes af os, da den skal leve op til specifikke 

kvalitetskrav (EU’s vævsdirektiv), for at vi må sende materialet. 

Eksempelvis skal vi sikre os, at klinikken kan håndtere 

optøningsproceduren.  

4) Du/I skal signere dokument 
fra os 

Vi sender dig/jer dokument, hvor du/I bekræfter, at transporten til 
pågældende klinik ønskes. 

5) Du/I formidler dokumenter til  
    klinikken 

Når vi har fået bekræftet, at klinikken opfylder kvalitetskravene, skal 
klinikken i udlandet godkende Trianglen og materialet, hvilket eksempelvis 
indebærer oplysninger om dine/jeres (og evt. donors) virustest og 
oplysninger om materialet (eksempelvis blastocysternes udvikling og 
score) og mærkningen af stråene, hvori materialet er kryopræserveret.  
Disse oplysninger samles i dokument, som vi sender til dig/jer. Du/I skal 
sende disse videre til klinikken. Identiske dokumenter vedlægges selve 
transporten. 

6) Du/I kontakter transportfirma Når klinikkerne har godkendt transporten, kan du/I igangsætte 
transporten. 
Følgende er eksempler på transportfirmaer. 
European Sperm Bank (info@europeanspermbank.com) 
IVF Couriers (www.ivfcouriers.com) 
Cryoport (ivf-cs@cryoport.com) 
 

Pris 
 
 

Kontakt klinikken i udlandet og transportfirma for deres priser. 
Trianglens pris:  Se venligst vores prisliste. 
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