POMOC PŘI
IMPLANTACI EMBRYÍ
PROSTŘEDNICTVÍM
EMBRYOGLUE

Pokud máte potíže s otěhotněním, může pro vás
být oplodnění in vitro (IVF) tím správným řešením.
IVF slouží k řešení řady problémů s plodností.
Cyklus IVF zahrnuje různé kroky, které vám
pomohou zvýšit šanci na otěhotnění. Posledním
krokem procesu IVF je přenos embrya.
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ZPĚT DO DĚLOHY
Vaše embrya budou několik dní růst v laboratorním
inkubátoru, a pak bude to nejlepší z nich vybráno k přenosu.
Během procesu bude embryo odebráno z kultivační misky
a umístěno do tenké trubičky nazývané katétr. Katétr
pak bude zaveden otvorem (nazývaným děložní hrdlo) do
dělohy, kam bude embryo přeneseno, standardně za použití
ultrazvukového vedení.

Cesta IVF a kroky přenosu embrya
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PODEJTE VAŠEMU EMBRYU
POMOCNOU RUKU S
EMBRYOGLUE
Pomocí média speciálně navrženého pro přenos embrya lze
implantaci ještě více podpořit. EmbryoGlue je médium, které
se velice podobá prostředí v děloze při přirozené implantaci.
Umístěním embrya do EmbryoGlue před přenosem zvyšujete
jeho šanci na implantaci.

Podpora při implantaci
EmbryoGlue není lepidlo, ale chová
se jako lepidlo, a tím zvyšuje šanci na
implantaci embrya v děloze.1 Obsahuje
vysokou koncentraci hyaluronanu a
rekombinantního lidského albuminu,
které napomáhají implantaci.
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Příroda v láhvi
EmbryoGlue napodobuje
přirozené prostředí v děloze.
Živiny a energetické substráty v
EmbryoGlue jsou přizpůsobeny
potřebám embryí v době
implantace, aby co nejvíce
napodobily přirozené prostředí.

Klíčová molekula v těle
Hlavní součástí EmbryoGlue je hyaluronan, který
je přirozenou látkou přítomnou ve všech tělesných
tkáních a je klíčovou molekulou při vývoji embrya a
jeho implantaci.

Již v děloze
Hyaluronan je vždy přítomen v děloze, ale když
může žena otěhotnět, jeho hladina se zvyšuje.

HYA

Zrcadlení úrovní
Přípravek EmbryoGlue byl vytvořen se zvýšenou
koncentrací hyaluronanu, aby odrážel jeho
hladinu v děloze během implantace.
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VYTVÁŘENÍ MOSTU MEZI
EMBRYEM A DĚLOHOU
Jak složky v EmbryoGlue pomáhají implantaci embrya
v děloze?
Lepší smísení
Vysoká koncentrace hyaluronanu
zahušťuje EmbryoGlue, který se
více podobá textuře tekutin v
děloze, a proto se předpokládá, že
lepší smísení těchto tekutin může
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minimalizovat odnášení embrya2-5
Přípravek EmbryoGlue je obohacen
o složky potřebné pro lepší
podporu embrya během přenosu a
implantace.

Molekulový most, který
pomáhá při implantaci
Vnitřní stěna dělohy a embryo
samotné mají na svém povrchu
zvláštní molekuly. Hyaluronan se na
tyto molekuly váže a chová se jako
most mezi embryem a dělohou.6-9
Díky tomu se embryo implantuje v
děloze jako při přirozeném početí.

7

VÍCE DĚTÍ NAROZENÝCH
DÍKY EMBRYOGLUE
Použití EmbryoGlue zvyšuje šanci na to stát se rodičem.
Z použití EmbryoGlue mohou těžit všechny pacientky
podstupující léčbu IVF, jejímž vyústěním je přenos embrya.

Vyšší míra
otěhotnění

49,5 %
41,5%

19%

Relativní zlepšení*

Standardní médium EmbryoGlue

63%
52%

49%
40%

38%

Více dětí**
Porodnost na
pacientku

31%

Celkem

Přenos 3
denního
embrya

Standardní médium
EmbryoGlue
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Přenos 5
denního
embrya

* Relativní zvýšení míry otěhotnění o 19 % u více
než 3 200 zákroků IVF při použití EmbryoGlue
pro přenos embrya ve srovnání s ostatními médii
použitými pro přenos embrya.1
** Zvýšení míry porodnosti o 29 % při použití
EmbryoGlue během přenosu.10-11

POMOHLO OD ROKU
2003 UŽ TISÍCŮM PÁRŮ
EmbryoGlue se klinicky
používá již od roku 2003 a je
médiem pro přenos embrya
s nejobsáhlejší dokumentací.
Bylo prokázáno, že zvyšuje
jak implantaci, tak počet
těhotenství i počet živě
narozených dětí.

Nejobsáhlejší
dokumentace

„Zmaximalizovali jsme naše šance
použitím EmbryoGlue a našeho
syna jsme pojmenovali Maxim.
Jsme teď úplná a šťastná rodina,
ale nejsme si jistí, zda bychom
byli úspěšní, pokud bychom
EmbryoGlue nepoužili. Nám pomohl
a myslím, že pomůže i jiným. “
Corrie a Alexandra bojovali s neplodností po dobu 7 let
a prošli dvěma cykly IVF. Během druhého cyklu pár při
přenosu embrya použil EmbryoGlue.
Celý příběh najdete na www.vitrolife.com
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Zeptejte se svého lékaře na
EmbryoGlue a získejte více
informací o tom, jak vám může
pomoci zvýšit vaše šance na
úspěšnou léčbu pomocí IVF.
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SDÍLÍME VÁŠ SEN
Vizí společnosti Vitrolife je splnit sen mít vlastní
dítě. Náš závazek zvyšovat míru otěhotnění
je jednoduše absolutní. Spolu se stejně
odhodlanými lékaři zvyšujeme úspěch IVF a
plníme sny vyššímu počtu párů. A jsme velice
pyšní na to, že můžeme být u toho.
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