
 

 

INTSEMINAZIO ARTIFIZIALAK EGITEKO ARAUAK. 
 

Umetoki barneko intseminazioa erabiltzen da jatorri ezezaguneko antzutasunak eta gizonezkoen 

nahiz emakumezkoen faktore arinek eragindakoak tratatzeko. Tratamendua hilean behin egiten 

da, eta haren eraginkortasuna areagotu egiten da tratamenduaren lau zikloak osatu ondoren. 

Hala, haurdunaldia lortzen dute bikoteen % 32-36k; saiakera bakoitzeko haurdunaldi-tasa % 12-

16 da (ospitale honetan). 

Tratamendutik kanpo gelditzen dira irizpide hauen ondorioz ugaltze-pronostiko txarra duten 

bikoteak: emakumeak 40 urte edo gehiago izatea, obulutegien zahartze goiztiarra, semenaren 

kalitate txarra, edo patologia ginekologikoren bat izatea. 

Gizonezkoetan, infekzio-patologiaren bat izatea (B hepatitisa, C hepatitisa edo GIBa) Galdakaoko 

ospitalera bideratzeko irizpidea da, semena garbitu dezaten han, birus-partikularik gabe dagoela 

bermatzeko. 

Kasu batzuetan, beharrezkoa izango da emaile baten semena erabiltzea: gizonezkoaren 

antzutasuna larria denean, gizonezkoen zenbait gaixotasun genetikotan, eta bikotekide 

gizonezkorik ez dagoenean. 

Emailearen semena erabili behar bada, gizonezkoaren datu fisikoak eskatuko dira, bai eta Rh 

taldea ere, semen-lagina aukeratzeko. 

FARMAKOAK FINANTZATZEKO BAIMENA (OSAKIDETZA)  

Antzutasuna tratatzeko behar diren medikamentuek araudi berezi bat bete behar dute 

Osakidetzan. Medikamentu horiek guztiek ikuskari medikoaren oniritzi-zigilua behar dute.  

 

ZIKLOAREN PROGRAMAZIOA: 

Hileko zikloaren 1. edo 2. egunean kontsultara deitu behar duzu goizean (8:00etatik 9:15era 

bitartean); egun horretan edo hurrengoan kontsultara joan behar duzu, eta han, agindu mediko 

bat emango zaizu. Agindu horretan adieraziko dira botikaren izena, dosia, emateko bidea 

(larruazalpetik, ahotik, baginatik), eta zer egunetan eta zer ordutan hasi behar duzun 

tratamendua. Une horretan emango zaizkizu errezetak eta txosten medikoa ere, errezetei zigilua 

jartzera joateko. 

Eskuarki, tratamendua hilekoaren 3. egunean hasten da (hala ere, 2. egunetik 5.era bitartean 

has daiteke). 

ZIKLOAREN KONTROLA: 

Agintzen ditugun botiken helburua da obulutegiak estimulatzea eta, hala, helduko diren obulu 

gehiago sortzea. Obulutegiaren erantzuna ekografia ginekologikoen bidez kontrolatzen dugu; 

kontrol-kopurua obulutegiaren erantzunaren araberakoa izango da. Kasuren batean, litekeena da 

odola atera behar izatea; hala balitz, une horretan bertan egingo da, kontsultan. 

  



 

 

Kontrol ekografikoak ere kontsultan egingo dira. Ekografia baginalak egiten dira, eta, horretarako, 

komeni da maskuria hutsik egotea, umetokia eta obulutegiak hobeto ikusteko. Ekografia egin 

ostean, egin behar den tratamendua aginduko da; tratamendu hori ziklo bakoitzerako ematen den 

tratamendu-orrian idatziko da, eta orri hori beti ekarri behar duzu kontsultara. 

Obuluak heltzen direnean, Ovitrelle izeneko botika bat hartzeko aginduko zaizu. Eskuarki, gaueko 

23:00etan injektatu behar da botika hori, medikuak kontrakorik adierazi ezean. 

INTSEMINAZIOA: 

Ezkontideen arteko intseminazioa egin behar badizugu, semen-lagin bat eman beharko duzu 

kontsultan adierazitako orduan. 

Lagina prestatzeko 1-2 ordu behar dira. Gogoan izan sexu-abstinentzia gomendatzen dela lagina 

jaso aurreko 3-5 egunetan. 

Saia zaitez kontsultako itxarongelan egoten lagina eman duzunetik ordubete igaro ostean; lagina 

prestatu bezain laster, intseminazioa egingo dugu. 

Intseminazioa kontsultan egiten da. Laborategian prestatutako espermatozoideak umetokian 

sartzen dira, kanula mehe berezi baten bidez. Kanula errazago sar dadin, maskuria betea izatea 

gomendatzen da. 

Intseminazioa egin ostean, atseden hartu beharko duzu kontsultan bertan, tarte labur batez. 

Gero, zure ohiko jarduerari heldu ahal izango diozu. 

Tratamendu gisa, baginatik progesterona hartzeko aginduko zaizu, kapsula bi 12 ordurik behin 

(intseminazioa egin den egunean bertan hasita), oheratu aurretik. 

Haurdunaldia gertatu ez bada, intseminazioa egin eta 14-16 egunera etortzen da hilekoa; hori 

gertatuko balitz, deitu kontsultara, ziklo berri bati ekiteko. Halaber, hilekorik etortzen ez bazaizu, 

deitu kontsultara.  

HAURDUNALDIA: 

Baginatiko progesterona hartzea bukatzen duzun egunean bertan egin dezakezu haurdunaldi-

proba. Hura egiteko, kontsultara deitu eta hitzordua eska dezakezu. Proba zure kabuz egiten 

baduzu eta emaitza positiboa bada, jar zaitez gurekin harremanetan. 

TRATAMENDUAK HUTS EGITEA: 

Tratamenduak huts egin duela joko dugu lau intseminazio-ziklo egin ostean haurdunaldirik lortu 

ez bada. Hori gertatuz gero, berriz aztertuko dugu zure kasua, eta zer prozesu bete behar duzun 

azalduko dizugu. 

 

 
 

 

 

 

 

Berrikusita: 2018ko urtarrila       I.O.-GINEKOLOGIA-02 

Informazio gehiago nahi baduzu, galdetu artatzen zaituzten profesionalei. 


