EGÉSZSÉGES SPERMIUMOKKAL
KÖNNYEBBEN VÁLIK APÁVÁ
TM

ZyMōt Spermium Szelektáló Eszközök

A ZyMōt termékek biztosítják, hogy a legjobb,
legegészségesebb spermiumait használják fel.
Ha az Önök mesterséges megtermékenyítési folyamatának IUI vagy ICSI eljárás is része,
sperma mintát kell adnia, amit a petesejttel összehozva jön majd létre az embrió.

Azonban nem minden
spermium ugyanolyan
minőségű.

A SPERMÁT ELŐ KELL
KÉSZÍTENI

Minden férfinek, akkor is, ha egészséges,

részeként az ondómintákat elő

a spermiumainak a minősége változó.
A természet nem tökéletes – néhány
spermium jó, néhány nem annyira kiváló,
néhány pedig akár halott is lehet.

A megtermékenyítési ciklusuk
kell készíteni, hogy megtalálják
azon hímivarsejteket, melyek
a petesejtekkel kombinálva
embriót hozhatnak létre. IUI és

Ha pedig férfi oldali termékenységi

ICSI eljárások esetében a sikeres

gondokkal küzd(enek), akkor az is

ciklus esélyei jelentősen nőnek,

lehet, hogy a sikert a spermiumok más

ha a legjobb, legegészségesebb

tulajdonságai is hátráltatják: gyenge úszók

spermiumait használják. Az

(alacsony motilitás), túl kevesen vannak

egészséges spermium által

(alacsony spermiumszám), rendellenes

lesz egészséges embrió, majd

formájúak vagy az örökítő anyaguk sérült

egészséges baba.

(DNS-ük töredezett).

A ZyMōt termékek azért vannak,

Mindegy az életkor vagy az egészségi

hogy segítsenek a legjobb

állapot: a lehető legjobb spermiumait

spermiumok kiválasztásában.

érdemes bevetnie!
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Nem minden sperma
előkészítő folyamat egyenlő.

ZyMōt: Egy jobb módszer a
spermiumok előkészítésére.

Hagyományos esetben, a centrumban, az Ön

A kutatók kifejlesztettek egy jobb módszert

ondómintájából centrifugálással választják

a hímivarsejtek előkészítésére, melyhez

szét a jó és a rossz hímivarsejteket.

nincs szükség centrifugálásra. Ez az új,

Ez a folyamat nem sokat változott az
asszisztált reprodukciós eljárások kezdete
óta, azonban a tudományos kutatások
kimutatták, hogy a centrifugálás károsíthatja
a spermiumokat (fokozzák a DNS
töredezését), ami végül kevesebb sikeres
terhességhez vezethet.
És ha van egy jobb módszer?

szabadalmaztatott módszer, a ZyMōt
Spermium Szelektáló Eszköz használatával
az spermiumok természetes úszási
képességét hasznosítja a legegészségesebb,
legjobban teljesítő (mozgó) sejtek
kiválasztásához.
A centrifugálás kimaradása csökkenti az
esetleges töredezést.
Az egészséges, jobban mozgó hímivarsejtek
használatával nagyobb az esély a sikeres
terhességre.
Ilyen egyszerű.

Egy hosszú és komplikált megtermékenyítési folyamatban könnyű szem elől téveszteni az
egészséges hímivarsejt fontosságát.
A ZyMōt Spermium Szelektáló Eszközök új lehetőséget nyújtanak az Önt kezelő csapatnak
arra, hogy a legjobb spermiumok kiválasztásával növeljék az Ön(ök) esélyeit a sikerre. A ZyMōt
eszközök egyediek, minden szükséges tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Mi azért dolgozunk, hogy az Ön(ök) gyermekekről szőtt álmai
valósággá váljanak.
Beszéljen Ön is kezelőorvosával a ZyMōt eszközök használatáról.

Tudjon meg többet itt:

www.diamondlily.hu/termekkategoria/termekenyseg/
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