L’excitació sexual incideix en la qualitat del semen
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Iniciativa per millorar el grau de satisfacció de l’home durant el procés de
Reproducció Assistida, aconseguir la millor mostra de semen possible i atorgar-li el
protagonisme que es mereix



Institut Marquès habilita les seves sales d´obtenció de semen amb diferents mètodes
d’estimulació incorporant vídeos per a adults en Realitat Virtual (RV) i masturbadors
en forma de vagina.



Una excitació sexual més intensa y més prolongada aconsegueix una ejaculació
completa i amb major potencial de fecundació

Barcelona, 3 de maig de 2016
Fins avui l'home acostumava a ser el gran oblidat en el procés de Reproducció Assistida.
El seu paper es reduïa a donar suport a la seva parella i a aportar els seus
espermatozoides per als tractaments d'inseminació artificial o de Fecundació in vitro.
Sovint, això fa que se sentin poc partícips i que , a més, suportin una gran pressió a
l'hora d' obtenir la seva mostra de semen. Centre de referència internacional en
Ginecologia, Obstetrícia i Reproducció Assistida, Institut Marquès ha decidit dedicar
l'any 2016 a cuidar millor la figura masculina i a aportar-li el protagonisme que es mereix.
Per això, la primera mesura que ha posat en marxa en el seu centre de Barcelona és la
incorporació del "Erotic Personal System" ( EPS ) a les seves sales d'obtenció de
mostres de semen. Un programa que respon també als estudis que apunten que una
excitació sexual més intensa i més prolongada aconsegueix una ejaculació completa i
amb major potencial de fecundació.
Realitat Virtual i masturbadors en forma de vagina
Institut Marquès proposa als seus
pacients
masculins
una
nova
experiència perquè l'obtenció dels
seus espermatozoides sigui còmoda,
agradable i per aconseguir la millor
mostra de semen possible. Buscant la
millor excitació per a cada persona, a
més dels mètodes d'estimulació més
convencionals com les revistes i una
àmplia gamma de pel·lícules per a
adults, també posa a la seva disposició

masturbadors en forma de vagina de silicona i una selecció de vídeos de Realitat Virtual
(RV). Aquests vídeos, que es poden veure amb unes ulleres especials, es manipulen
amb el moviment dels ulls i aconsegueixen gran realisme i un alt grau d'estimulació
visual.
Per descomptat, cada pacient pot triar el mètode que prefereixi. L'objectiu de l’EPS és
donar resposta a totes les preferències masculines i convertir aquest moment en una
vivència especial i memorable. Per aquest motiu, tots els pacients reben com a obsequi
un pack EPS per portar-se a casa després de passar per la sala d'obtenció .
Una excitació sexual més intensa i prolongada aconsegueix una mostra de semen
més completa
A nivell mèdic, el Erotic Personal System aconsegueix que la mostra de semen sigui
més completa, tal com indica la directora d'Institut Marquès, Dra. Marisa López-Teijón:
"El grau d'excitació sexual durant la masturbació incideix directament en la qualitat del
semen. La quantitat, la qualitat, el volum de l'ejaculat i el nivell de l'orgasme depenen de
l'excitació. Em refereixo al fet que la mostra és més completa com més gran és la
intensitat i el temps de l'excitació prèvia "
L'excitació intensa i prolongada abans de l'ejaculació aconsegueix una major irrigació
vascular. Per tant, la pròstata i les vesícules seminals segreguen més líquid seminal.
D'altra banda, es facilita l'ejaculació completa ja que, en la majoria de casos, la manca
d'excitació suposa que l'ejaculació sigui parcial, un fet que sol preocupar als homes que
se senten "hiperresponsables" en la seva tasca d'aportar la seva mostra per el
tractament de reproducció. Un altre dels avantatges mèdics de l'ús de l'excitació sexual
a l'obtenció de les mostres de semen és la solució dels bloquejos físics i psicològics que
alguns pacients pateixen en aquestes ocasions i que pot ser fins i tot traumàtic.
Què els agrada als homes: Sales confortables, íntimes i discretes
A més del pack d'estimulació, el programa "Erotic Personal System" també ha suposat
el redisseny de les sales que els pacients utilitzen per obtenir la mostra del seu semen
mitjançant la masturbació. S'ha aconseguit transformar l'habitual sala d'hospital en una
habitació càlida i acollidora on els pacients poden relaxar-se sense presses i sense
interrupcions. Per al disseny d'aquest espai s'ha tingut en compte quines són les majors
preocupacions dels homes en aquest moment: la intimitat i l'aïllament així com el confort
i la neteja. Per això es tracta de sales insonoritzades, totalment higienitzades i amb un
sistema de ventilació especial a les que s'accedeix de forma totalment discreta. Ja que
una altra de les premisses dels pacients a l'hora d'afrontar l'obtenció de la mostra és la
informació, Institut Marques posa a la seva disposició de forma prèvia a la seva visita
totes les instruccions i una àmplia informació sobre el que es trobarà quant arribi a les
seves instal·lacions.

Amb totes les normes de bioseguretat
A Institut Marquès tots els tractaments es duen a terme amb el màxim rigor i seguretat.
Al laboratori d'andrologia on l'home diposita la seva mostra de semen es du a terme de
forma immediata la comprovació de la seva validesa i es porten tots els processos
d'anàlisi i conservació sempre en equips de dos biòlegs, de manera que s'assegura
sempre el rigorós seguiment de la mostra.
Vídeo EPS:
https://www.youtube.com/watch?v=RirUF30i9yQ
Més información, fotos i vídeo a: https://we.tl/USSEaKzZSH
Web:
http://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tecniques-especials/eroticpersonal-system/
El blog de la fertilidad:
http://www.elblogdelafertilidad.com/obtencion-de-la-muestra-de-semen-que-les-gustaa-los-varones/
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