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VÆLG DEN
PERFEKTE
SÆDDONOR
TIL DIN
FREMTIDIGE
FAMILIE

INTERNATIONAL SPERM & EGG BANK

2

HOS CRYOS STRÆBER VI
EFTER AT STØTTE DIG PÅ DIN
REJSE MOD FORÆLDRESKAB
•

Vi mener, at alle skal have mulighed for at få opfyldt deres drøm om
at få en familie, uanset ægteskabelig status, seksuel orientering eller
religion.

•

Vi er en international sæd- og ægbank. Derudover er vi en bredt
anerkendt organisation med mere end 30 års erfaring og et
omfattende globalt samarbejde med klinikker og hospitaler.

•

Vi er stolte af at have det største udvalg af sæddonorer sammen
med det største antal registrerede graviditeter i verden.

•

Besøg vores hjemmeside for gratis adgang til hundredevis
af donorprofiler, som omfatter barndomsbilleder, lydfiler og
screeningresultater.

TILMELD DIG VORES FACEBOOK-GRUPPE
Mød ligesindede på: www.facebook.com/groups/cryosinternational
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SÅDAN BESTILLER DU
DONORSÆD TIL BEHANDLING
PÅ FERTILITETSENHEDEN VED
AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL

Når du skal have behandling på Fertilitetsenheden ved Aalborg
Universitetshospital, skal du gennemføre din bestilling, når din menstruation
starter. Da vi har et stort udvalg af donorer, anbefaler vi dog at du kigger på
vores hjemmeside i god tid inden og udvælger en eller flere favoritdonorer.
Det er desværre ikke muligt at vælge en donor med voksenbillede (donorer
markeret med guld).
Når du er klar til at bestille, kan du følge trin-for-trin guiden på næste side
og afgive din ordre online.
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Gå til cryosinternational.com og vælg ’Donorsøgning’.

Opret en privat konto. Bekræft kontoen ved at aktivere det link, der er sendt
til din e-mailadresse.

Vælg din foretrukne donor. Under hver donor kan du se lager, priser og kvalitet.

Vælg 1 IUI-strå MOT10 under ”Køb”. Der bliver automatisk tillagt en
Kvotereservation, der sikrer, at graviditetskvoten ikke kan overskrides, mens
du er i behandling.

Følg bestillingsproceduren ved at vælge følgende:
•
Under ’Din information’ angives din egen adresse
•
Under ’Faktureringsadresse’ og ’Leveringsadresse’ ændres adressen til
følgende begge steder: Aalborg Universitetshospital, Fertilitetsenhed,
Søndre Skovvej 3, 9000 Aalborg, Denmark
•
Afsendelsestidspunkt sættes til den første mulige onsdag
•
Under ’Shipping’ vælges forsendelsesmetoden ’Danmark tøris’

Vælg bankoverførsel som betalingsmetode, hvorefter fakturaen vil blive sendt
til Fertilitetsenheden på Aalborg Universitetshospital. Bestillingen bedes
foretaget senest tirsdag kl. 10.00 for at vælge afsendelse onsdag*.
*Bestilles senere end dette, er det ikke muligt at gennemføre ordren med bankoverførsel. I så fald
skal du betale med eget kreditkort og efterfølgende kontakte Cryos for at få betalingen annulleret.
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Når bestillingen er gennemført, vil du modtage en bekræftelse på mail
fra Cryos. Husk at skrive hvilken donor du har valgt i tilmeldingsmailen til
Fertilitetsenheden.
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HUSK AT RESERVERE
DONORSÆD TIL SØSKENDE
Hvis du ønsker en eller flere søskende til dit donorbarn,
bør du foretage en reservation.

•

•
•

•

Såfremt du opnår graviditet ved Aalborg Universitetshospital og
ønsker søskende, anbefaler vi, at du reserverer strå via vores
hjemmeside. Du betaler selv for de strå, som du reserverer.
Den reserverede sæd opbevares hos Cryos, indtil du bestiller
udlevering via Cryos’ hjemmeside.
For at foretage en reservation følger du førnævnte trin-for-trinvejledning, men i stedet for at tilføje stråene under “Køb” skal du
tilføje stråene under ‘Reservations’-kolonnen og angive den ønskede
reservationsperiode.
Hvis du ønsker at opsige din reservation, tilbyder Cryos at tilbagekøbe
stråene til 75% af den oprindelige pris.
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CRYOS INTERNATIONAL – DENMARK APS
Vesterbro Torv 3, 5.
8000 Aarhus C
Danmark
Web: dk-da.cryosinternational.com
E-mail: dk@cryosinternational.com
Tlf.: +45 8676 0699
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