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La fecundació in vitro és una tècnica de 
reproducció assistida en la qual els òvuls 
aconseguits després d'una estimulació es fecunden 
pels espermatozoides al laboratori. Els embrions 
obtinguts d'aquesta manera es transfereixen a 
l'úter de la pacient. 

La fecundació in vitro consta de quatre fases: 
l'estimulació ovàrica (de vuit a deu dies), la 
punció ovàrica (quiròfan), la fecundació dels 
òvuls i la transferència d'embrions. 

Què li cal tenir present? 

>> Abans de la punció 
És important que vingui acompanyada.

Ha d'estar en dejú de sis hores.

Ha de ser a l'hospital a les 07.45 hores.

Haurà d'ingressar a l'Hospital de Dia del nostre centre.

Se li donarà l'alta al cap de tres o quatre hores el    
mateix dia.

>> Després de la punció
Haurà de mantenir repòs durant la resta de la tarda.

Haurà d'administrar-se Utrogestan 100 o Progeffik 100.
(òvuls via vaginal, dos cada vuit hores durant dues setmanes) 

Millor que begui begudes isotòniques.

Prengui paracetamol (1g cada vuit hores) si té dolor.

>> La transferència embrionària
És a la Unitat de Reproducció Humana i Diagnòstic 
Genètic de la Clínica Girona. 
Carrer del Bisbe Lorenzana 36 · 17002 Girona
Tel. 972 205 262
www.clinicagirona.es

El procés té una durada d'entre 30 i 60 minuts.

Per poc que pugui, intenti no orinar durant les dues hores 
anteriors a la transferència.

Un cop a casa, mantingui repòs durant com a mínim        
48 hores.

>> Els resultats i seguiment
Al cap de quinze dies de la transferència haurà de fer-se 
una analítica al nostre hospital per determinar si hi ha 
embaràs.

Després de cada cicle es realitzarà una visita de control.  
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