
 

 

Institut Marquès al congrés de l’ ESHRE 

Menys ansietat durant els tractaments de 
Reproducció Assistida 

 
 L’Embriomòbil, una aplicació creada per Institut Marquès, permet 

observar per internet l'evolució dels embrions mentre es troben a la 
incubadora 
 

 Els resultats de l'ús d'aquesta aplicació s'han presentat al congrés de la 
Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE) 
 

 El 91% dels pacients que han utilitzat l’Embriomòbil afirmen que els va 
ajudar a sentir-se molt més tranquils durant el procés. Es connecten una 
mitjana de quatre vegades al dia. 

 

Barcelona, 3 de juliol 2017 

Els tractaments de reproducció assistida solen crear moments d'ansietat en els 
pacients, especialment durant els dies que esperen el resultat del desenvolupament 
dels seus embrions. 

Per això Institut Marquès ofereix un servei pioner a nivell mundial que ajuda al 
benestar dels futurs pares durant el tractament. Es tracta de l’ Embriomòbil, una 
aplicació que permet observar des de casa l'evolució dels embrions quan estan en 
l'Embrioscope (la incubadora d'alta tecnologia amb càmera incorporada on es 
desenvolupen). 

El seguiment mitjançant aquesta aplicació mòbil es pot realitzar per tant des de casa o 
des de qualsevol altre lloc, com fan els embriòlegs al laboratori, des del moment de la 
fecundació i fins a la seva transferència a l'úter matern cinc dies després. 

El centre ha presentat els resultats de l'ús de l’ Embriomòbil al congrés anual de la 
Societat Europea de Reproducció Humana i Embriologia (ESHRE) que se celebra a 
Ginebra. 

En l'estudi han participat gairebé 400 pacients de tot el món. Tots ells van valorar 
positivament l'experiència i el 91% va afirmar que l’ Embriomòbil els va ajudar a sentir-
se molt més tranquils durant el procés. 

La Dra. Federica Moffa, ginecòloga d 'Institut Marquès, afirma que "l’Embromòbil ha 
tingut molt bona acceptació entre els nostres pacients, ja que els permet 
implicar-se molt més directament en el procés i els ajuda a establir el primer 
vincle emocional amb el seu futur fill . És com si entressin en el laboratori des de 
casa. Un exemple de transparència en la nostra manera de treballar " 

http://www.institutmarques.com/cat
http://institutomarques.com/ca/observa-els-teus-embrions-des-de-casa/
http://institutomarques.com/ca/reproduccio-assistida-2/tecniques-especials/embryoscope/


 

 

 
Escollir el millor embrió 
Més de 3.000 pacients han utilitzat ja aquest sistema, i a més amb força freqüència 
durant el dia (una mitjana de 4 connexions diàries). Segons Institut Marquès, el 43% 
dels participants en l'estudi es connectava més de cinc vegades al dia per veure els 
seus embrions, el 27% entre 2 i 4 vegades i el 23% un cop. 

L'estudi també va revelar que el 51% dels pacients es veia capaç de triar el millor 
embrió per aconseguir l'embaràs. D'ells, el 74% va escollir correctament l'embrió que 
finalment seria transferit o vitrificat. 

 
Sobre Institut Marquès 
Institut Marquès és un centre barceloní de referència internacional en Ginecologia, 
Obstetrícia i Reproducció Assistida amb seus a Barcelona, Londres, Irlanda (Dublín i 
Clane) i Milà. 

El centre, amb gran experiència en casos que presenten especial dificultat, ajuda a 
persones de més de 50 països a aconseguir el seu somni de ser pares. Institut 
Marquès ofereix les majors taxes d'èxit d'embaràs, amb un 89% per cicle en FIV amb 
donació d'òvuls. 

Líder en innovació, desenvolupa una important línia d'investigació sobre els beneficis 
de la música en els inicis de la vida i l'estimulació fetal. 

 

Més informació a www.institutomarques.com  

Institut Marquès 93 285 82 16   

Mireia Folguera: mireia.folguera@institutomarques.com 649 90 14 94 
 
Estefanía Redondo: estefania.redondo@institutomarques.com 661 20 83 85 
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