Benvingut al nostre programa Erotic Personal System by Institut Marquès (EPS) per l’obtenció
de mostres de semen. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir que aquest moment del
procés sigui còmode i agradable per l’home. A més a més, com que el nostre objectiu és
aconseguir la millor mostra possible i sabem que el nivell d’excitació millora la qualitat del
semen, et proposem des dels mètodes d’estimulació més convencionals fins als més
innovadors: revistes i pel·lícules per a adults o vídeos en Realitat Virtual (RV) i masturbadors. Tu
esculls.
Ara t’explicarem tot el que succeirà des del moment que vinguis a la nostra clínica per tal de
proporcionar la mostra fins al moment en que els biòlegs tracten els teus espermatozoides per
la fecundació in vitro:

1. Tot el procediment es duu a terme amb la màxima discreció. Quan arribi l’auxiliar
t’entregarà el consentiment que has de signar (si vols congelar la mostra de semen) i
les etiquetes que hauràs de col·locar en el recipient per la mostra. T’acompanyarà a la
sala d’obtenció.
2. Les nostres sales estan insonoritzades: no et preocupis pel volum dels vídeos, ningú els
sentirà.
3. Tot el material que trobaràs dins està net i desinfectat. La higiene és una de les nostres
màximes prioritats.
4. El primer que has de fer és rentar-te les mans a consciència.
5. A sobre del moble trobaràs:
o Un recipient per la recollida de la mostra de semen
o El nostre pack Erotic Personal System que consta de:
 Ulleres de realitat virtual per la visualització de pel·lícules RV amb un
MP4 preparat per a que escullis el vídeo que prefereixis.
 Un masturbador en forma de vagina de silicona amb el lubricant al seu
interior.
 Televisió amb un ampli menú de pel·lícules per adults
 Revistes
Utilitza el que prefereixis.
6. Escullis el que escullis, prepara prèviament el recipient per la recol·lecció de la mostra
de semen. No oblidis de tenir-lo a la mà.
7. Si vols fer servir els vídeos en el nostre dispositiu de Realitat Virtual (RV) hauràs de fer
servir les ulleres i el dispositiu MP4. Segueix aquestes senzilles instruccions per escollir
la pel·lícula que prefereixis:
o
o

Col·loca’t les ulleres i ajusta-les a la mida que et sigui més còmode al teu cap.
Gradua l’objectiu amb les dues pestanyes situades en la part superior de les
ulleres.

o
o
o

De seguida veuràs un cursor en forma de punt. Per desplaçar-lo només has de
moure el cap.
Selecciona la pel·lícula dirigint el cursor fins el títol i mantén-lo quiet uns
instants sobre el títol escollit. És molt fàcil.
Si vols canviar de pel·lícula pots aturar la que estàs veient. Busca el símbol
(el trobaràs mirant cap amunt), quan seleccionis la icona podràs dirigir el
cursor cap a l’STOP. Mantén-lo quiet durant uns instants i tornaràs al menú
inicial, en el que podràs escollir un altre vídeo.

8. Si vols fer servir el masturbador has de seguir els següents passos:
o
o
o
o
o
o
o
o

Obre l’envàs per la part superior (desenrosca’l amb força)
Retira el petit envàs amb lubricant que hi ha dins del masturbador (el trobaràs
a dins de la vagina)
Treu la petita etiqueta que trobaràs a la base del masturbador abans de fer-lo
servir.
Desenrosca també la part inferior del masturbador si ho creus necessari.
No és necessari retirar la vagina de silicona de l’interior de l’envàs, només cal
que treguis una mica la part superior per a que sigui més còmode el seu ús.
Aplica el lubricant a l’entrada i a l’interior de la vagina de silicona.
Assegura’t de tenir el recipient per recollir la mostra de semen a prop ja que
hauràs d’ejacular-hi a dins.
Un cop utilitzat pots deixar el masturbador a la paperera.

9. No tinguis pressa, tens tot el temps que necessitis. Ningú et molestarà mentre estiguis
a la sala.
10. Un cop dipositada la mostra al recipient etiqueta’l i pica a la finestreta per entregar-la
al biòleg.
11. Si us plau, si has fet servir les ulleres entrega-les al biòleg amb la mostra.
12. Quan l’hagis entregat, la teva mostra serà analitzada immediatament abans del seu
tractament i emmagatzemant .
13. La teva mostra estarà controlada en tot moment per dos biòlegs, complint així les
màximes normes de bioseguretat.
14. Si ho desitges, emporta’t de regal un pack Erotic Personal System by Institut Marquès
amb unes ulleres de realitat virtual i un masturbador. El trobaràs en una bossa negra a
la mateixa sala.
Trobaràs més informació i un vídeo al següent link:
http://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tecniques-especials/ erotic-personalsystem
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