
 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ 
 
 

Για να διατηρήσει το σπέρμα τα χαρακτηριστικά του και τις πλήρεις γονιμοποιητικές 
του δυνατότητες χωρίς επιμολύνσεις ή απώλειες πρέπει όσο το δυνατό να 
ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές: 
 

• Πρέπει να υπάρχει αποχή από ερωτική επαφή ή εκσπερμάτωση από δύο 

μέχρι τέσσερις μέρες. Το διάστημα αυτό υπολογίζεται από τις μέρες που 

μεσολαβούν χωρίς να μετράμε τη μέρα της επαφής και τη μέρα της εξέτασης. 

• Η λήψη του σπέρματος μπορεί να γίνει κατόπιν ραντεβού στον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο που υπάρχει στην μονάδα εξωσωματικής 

γονιμοποίησης, κατά την διάρκεια της ημέρας και σε ώρα που θα σας 

υποδείξουν από την γραμματεία της μονάδας. Στον χώρο υπάρχει οπτικό 

υλικό (DVD-περιοδικά) εάν δεν μπορούν να σας βοηθήσουν μπορείτε να 

ζητήσετε από την εμβρυολόγο της μονάδας κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα 

και την παρουσία της συζύγου ή συντρόφου σας . Επίσης υπάρχει και η 

επιλογή να το φέρετε σε χρονικό διάστημα 45’ από τη συλλογή του, σε 

αποστειρωμένο δοχείο (φαρμακείου) αφού το διατηρήσετε σε θερμοκρασία 

σώματος.  

• Κάνετε ένα καλό πλύσιμο με σαπούνι όλου του σώματος και ιδιαίτερα των 

γεννητικών οργάνων, ξεπλύνετε πολύ καλά με νερό. Φοράτε καθαρό 

εσώρουχο. Πλύνετε καλά τα χέρια σας πριν τη λήψη. 

• Η συλλογή πρέπει να γίνει σε αποστειρωμένο δοχείο (ουροσυλλέκτη)  που 

μπορείτε να προμηθευτείτε από ένα φαρμακείο ή από την μονάδα. 

• Πρέπει να τονίσουμε ότι η συλλογή είναι καλύτερα να γίνει με αυνανισμό 

παρά με στοματικό έρωτα ή συνουσία, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν. 

• Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όλο το υλικό στο αποστειρωμένο δοχείο, 

ώστε να μην υπάρχουν απώλειες σπέρματος. Αν αυτό δεν ήταν δυνατό 

παρακαλώ να ενημερώσετε  το εργαστήριο για να σημειωθούν τυχόν 

απώλειες ή για το ενδεχόμενο επανάληψης της εξέτασης. 

• Παραδώστε το δοχείο με το σπέρμα στην εμβρυολόγο. Σιγουρευτείτε ότι το 

όνομα σας είναι γραμμένο καθαρά πάνω στο δοχείο, και να έχετε πάντα μαζί 

και την ταυτότητα σας.  

• Θα παραμείνετε στη μονάδα μέχρι να σας βεβαιωθεί από το εμβρυολογικό 

τμήμα ότι το σπέρμα είναι ικανοποιητικό σε ποσότητα αλλά και μορφολογία. 

Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να σας ζητηθεί η επανάληψη της πράξης. 

                               


