
SIEMENNESTETUTKIMUS AJANVARAUS LABORATORIOON  p. 017- 2631700

Nimi ____________________________________________________ Henkilötunnus ___________________________  

Puoliso __________________________________________________ Henkilötunnus ___________________________  

Osoite _________________________________________________________________ Puh. ___________________________ 

Lähettävä lääkäri ______________________________  Vastaus lähetetään  __________________________________________

Tutkimuspyyntö         perusanalyysi           pakastus               IVF-hoito       TESE-hoito

suppea analyysi          sterilisaatiokontrolli               ICSI-hoito

vasta-aineet           DNA-fragmentaatiotesti               AIH / AID

Näyte on otettu   ______ / ______ 20 _______   klo ________          masturbaatio          muu, miten _________________________

Näyte on täydellinen             kyllä        loppuosa puuttuu        alkuosa puuttuu          Pidättäytymisaika  _______ vrk. 

Siemennestetutkimus on tehty aiemmin          ei         kyllä, missä ja milloin? ____________________________________________

Laboratorio täyttää:__________________________________________________________________________________________

Näyte on tuotu laboratorioon klo _________________ Näytteen vastaanotti  __________   Henkilöllisyys kysytty  +  /  -

TILAVUUUS  (>1.5 ml)     _________  ml  

   
SIITTIÖTIHEYS (> 15 milj/ml) ___________ milj/ml   YHTEENSÄ  ___________ milj

ESIASTEITA (< 1.5 milj/ml)  ____________ milj/ml VALKOSOLUJA  ________ milj/ml

SIITTIÖIDEN LIIKKUVUUS    (> 32 % a + b)  A ______ %   B ______ %    C ______ %    D ______ %    _____ t     

     
AGGLUTINAATIO                        ei                        lievä                 selvä

VASTA-AINEET SpermMar  (< 10 %)         IgG ______ %      IgA ______ %    

SIITTIÖIDEN RAKENNE  normaaleja   (> 4.0 %)         _______ %        

epämuotoinen pää         _______ %
 

epämuotoinen kaula / keskikappale  _______ %

epämuotoinen häntä         _______ %

sytoplasmiset pisarat         _______ %

rakenneindeksi (TZI) (< 1.6)         _______

SIITTIÖIDEN DNA-FRAGMENTAATIO         _______ %          

__________________________________________________________________________________________________________   

PESUTULOS tiheys  ______  milj/ml  liikkuvuus   A ______%   B ______ %  C _____  %  D  _____ %
(Gradienttipesu + swim up)

Muu käsittely? _______________________________________________________________________________________

Pesukäsitellyn näytteen luovutti  ____________    Naisen henkilöllisyyden tarkisti  ____________
          PA/061016, PA/101217
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Ohjeet siemennestenäytteen antamiseen

1. Varaa näytteelle tutkimusaika puhelimitse, sähköpostitse tai kotisivujemme chatin kautta. 
Näytteen voi antaa klinikalla tai kotona.

2. Näytepurkin voi hakea InOvasta. Vaihtoehtoisesti näyteastiaksi käy puhdas tiiviskantinen purkki 
(esim. pakasterasia). Merkitse näytepurkin kylkeen oma nimesi ja syntymäaika.

3. Pidättäytymisaika ennen näytteenottoa olisi hyvä olla 2 – 4 vrk, ei yli 7 vrk.

4. Pese kädet ja suorita alapesu ennen näytteenottoa.

5. Ota näyte masturbaatiolla suoraan näytepurkkiin. Kondomia tai keskeytettyä yhdyntää ei voi 
käyttää. 

6. Pyri saamaan koko siemennestemäärä talteen. Mikäli osa menee hukkaan, tee siitä merkintä 
lähetteeseen tai kerro klinikan henkilökunnalle. 

7. Sulje purkin kansi huolellisesti.

8. Toimita näyte 1 tunnin kuluessa laboratorioon. Näytepurkki tulee pitää lämpimänä (esim. 
taskussa villasukkaan käärittynä) koko kuljetuksen ajan, jotta siittiöt eivät kuole.

Tarvittaessa lisätietoa voit kysyä InOvasta puh. 017 263 1700.

Lomake toimii lähetteenä siemennesteen tutkimukseen. Kela-korvaus voidaan myöntää, jos 
taustalla on raskaustoive. Tällöin tarvitsemme myös puolison nimen ja syntymäajan.

InOva klinikka Oy – Hedelmällisyystutkimukset ja lapsettomuushoidot Kuopiossa.
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