ANDROLOGY GUIDELINES - PORTUGUESE

POR FAVOR NOTE:
As análises de sémen são feitas apenas com consulta e as amostras só podem ser entregues em
certos Laboratórios Lancet.
Por favor consulte “Pontos de serviço” assim como o “Custo do teste” abaixo e depois telefone-nos
durante as horas de expediente para uma consulta (ver números de contacto abaixo).
1. Abster-se de toda actividade sexual (incluindo masturbação) durante pelo menos 3 dias, mas
não mais de 7 dias, antes da colheita da amostra.
2. Por favor obter a amostra em casa. Um recipiente estéril é necessário para a colheita de sémen
e pode ser obtido em qualquer Laboratório Lancet perto de si. Pedir um “recipiente para urina”.
3. A amostra deve ser colhida por masturbação e ejaculação do sémen directamente para esse
recipiente. Toda a ejaculação deve ser colhida.
4. Fechar bem a tampa depois da colheita para evitar fugas. Não embrulhar o recipiente em nada.
5. NÃO usar sabões, detergentes, água, lubriﬁcantes ou preservativos para ajudar na colheita da
amostra porque esses poderão afectar os resultados.
6. Nenhuma actividade sexual deve ter lugar durante a colheita da amostra.
7. O sémen NÃO deve ser exposto a variações de temperatura. Deve ser mantido à temperatura
do corpo até ser entregue no laboratório. Idealmente, guardar a amostra perto do seu corpo
(no bolso das calças). NÃO aquecer nem refrigerar a amostra.
8. A amostra deve chegar ao laboratório dentro de 1 hora e meia depois de ser obtida.
9. Se fez uma vasectomia, por favor espere pelo menos 8 semanas depois da operação antes de
fornecer uma amostra para teste.
CUSTO DO TESTE:
Análise de sémen: R1300
Teste pós-vasectomia: R250
Nenhum seguro médico é aceite. Por favor solicite o reembolso ao seu seguro médico
posteriormente.
PONTOS DE SERVIÇO:
Se estiver em Gauteng por favor marque o seu teste telefonando para o seguinte número:
012 664 8596 (independentemente do laboratório abaixo ao qual escolha ir)

AS AMOSTRAS PODEM SER ENTREGUES NUM DOS SEGUINTES LABORATÓRIOS:
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EM PRETORIA:

Você também pode fazer o teste nos seguintes locais, com os quais você pode entrar em
contacto através dos números fornecidos abaixo em:
KZN (Durban) - 031 308 6558/29/00

Tzaneen

- 015 307 4849

Cape Town

- 021 673 1700

Rustenburg

- 014 597 8510

Polokwane
Nelspruit

- 015 294 0400
- 013 752 8407

Potchefstroom - 018 293 8260
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