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Zakres produktów

Produkujemy zestawy do diagnostyki in vitro, do oceny alpha-glukozydazy, fruktozy, 
przeciwciał przeciwplemnikowych, żywotności plemników, leukocytów oraz budowy 
morfologicznej plemników.
Wśród naszych produktów można znaleźć podłoża hodowlane do każdego etapu IVF i 
ICSI a także oleje parafi nowe, gotowy do stosowania roztwór hialuronidazy, roztwór 
PVP, gradienty gęstości do selekcji plemników oraz podłoża do krioprezerwacji ludzkich 
oocytów, plemników i zarodków.

Produkcja

Produkcja odbywa się w naszym własnym, najnowocześniejszym, w pełni kontrolowanym w 
kontekście środowiskowym zakładzie produkcyjnym w Beernem, w Belgii.

Certyfi kacja i zapewnienie jakości

FertiPro posiada certifi kat ISO13485 i uczestniczy w programie MDSAP. Nasze produkty są 
zarejestrowane w Europie, Brazylii, Kanadzie, USA i w coraz większej liczbie innych krajów 
na całym świecie. Lista dystrybutorów dostępna jest na naszej stronie internetowej. Wszystkie 
zestawy diagnostyczne oraz podłoża posiadają znak jakości CE dla wyrobów do diagnostyki 
in vitro lub dla urządzeń medycznych. Świadectwa analizy dla naszych produktów są dostępne 
na życzenie.

Twój partner w analizie 
nasienia i Technikach 
Wspomaganego Rozrodu

FertiPro rozpoczęło działalność w 1992 
roku. Od tej pory jest godnym zaufania i 
niezależnym producentem odczynników 
do diagnostyki in vitro oraz podłoży 
do hodowli stosowanych w metodach 
wspomaganego rozrodu i diagnostyce 
niepłodności męskiej.

Arcid sp. z o.o. dystrybuuje w Polsce 
produkty FertiPro od 1994 roku.
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Analiza nasienia:
zestawy diagnostyczne

?

Morfologia

Immunologia

Żywotność

Obecność
leukocytów

Czynność gruczołów
dodatkowych
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Techniki Rozrodu Wspomaganego (ART): 
podłoża

Inseminacja domaciczna

Przygotowanie nasienia

Przygotowanie oocytów Zapłodnienie Transfer zarodka

Krioprezerwacja

Przygotowanie i hodowla zarodka
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Analiza nasienia: 
zestawy diagnostyczne

Morfologia plemników
08 Spermac Stain

Obecność leukocytów
12 LeucoScreen Plus

Immunologia
09 SpermMar Test IgA & IgG

Czynność gruczołów dodatkowych
13

14 EpiScreen Plus

Fructose Test

Żywotność plemników
10

11

VitalScreen

Hypo-osmotic Swelling Test
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Spermac Stain 
Barwienie do oceny morfologii plemników
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Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny w serwisie YouTube.

Informacje ogólne

Morfologia plemników jest jednym z podstawowych 
parametrów ocenianych w ramach diagnostyki i oceny 
męskiej niepłodności. Spermac Stain jest zestawem 
diagnostycznym do oceny ludzkich plemników in vitro 
zawierającym utrwalacz i 3 barwniki. Barwienie umożliwia 
rozróżnienie plemników o prawidłowej i nieprawidłowej 
budowie polepszając widoczność poszczególnych 
części komóki plemnikowej (główki, akrosomu, regionu 
równikowego, wstawki, witki).

Zastosowanie

Spermac Stain jest jakościowym, 
nieautomatycznym zestawem 
diagnostycznym do użytku 
profesjonalnego w barwieniu 
plemników ludzkich.

Regulacje

Europa: Znak CE (IVDR)
USA: zarejestrowany – zarejestrowany – zarejestrowany Kanada: zarejestrowany
Brazylia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-25°C

Stabilny w zakresie terminu ważności 
podanego na etykiecie (około 27 
miesięcy)

Kody produktów

SPS050 Spermac Stain – 4x 50ml
SPS250 Spermac Stain – 4x 250ml

Tylko do użytku profesjonalnego



Informacje ogólne

Ponieważ w prawidłowych warunkach fizjologicznych plemniki nie mają kontaktu 
z krwią obwodową, w męskim układzie rozrodczym nie występują przeciwciała 
przeciwplemnikowe. Jednakże w przypadku przerwania bariery krew-jądro, 
układ odpornościowy może wytworzyć przeciwko plemnikom przeciwciała 
przeciwplemnikowe, co może przyczyniać się do problemów z płodnością. 
Przeciwciała przeciwplemnikowe należą do dwóch klas przeciwciał: IgG i IgA; 
mogą wystepować zarówno w nasieniu jak i w surowicy krwi. Ich obecność 
jest klinicznie związana z niepłodnością immunologiczną, dlatego możliwości 
wykrywania tych przeciwciał mogą być pomocne w ocenie potencjału płodności.

Zastosowanie

Testy SpermMar Test IgA 
i IgG są półilościowymi, 
nieautomatycznymi 
zestawami diagnostycznymi
do wykrywania 
odpowiednio 
przeciwciał klasy IgA 
lub IgG na plemnikach 
w nasieniu ludzkim (lub 
IgG w surowicy krwi).

SpermMar Test IgA & IgG 
Test do wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych
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Regulacje

Europa: znak CE (IVDR) – USA: zarejestrowany
Kanada: Licencja Health Canada
Brazylia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C

SpermMar Test IgA:
12 miesięcy od daty produkcji
SpermMar Test IgG:SpermMar Test IgG:SpermMar
18 miesięcy od daty produkcji

Kody produktów

SPMA_S SpermMar Test IgA single kit 50 testów
SPMA_C SpermMar Test IgA complete kit* 50 testów
SPMG_S SpermMar Test IgG single kit  50 testów
SPMG_C SpermMar Test IgG complete kit* 50 testów
SPMG_P SpermMar Test IgG Positive Control 50 testów
SPMG_N SpermMar Test IgG Negative Control 50 testów

Film instruktażowy

Filmy instruktażowe dotyczące 
zestawów dostępne w serwisie 
YouTube.

Informacje ogólne Zastosowanie

* Kompletny zestaw (complete kit) zawiera 
 pipety i szkiełka do wykonania testu.

Tylko do użytku profesjonalnego



VitalScreen 
Test żywotności plemników
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Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny w serwisie YouTube.

Informacje ogólne

W teście VitalScreen zastosowano barwienie eozyna-nigrozyna  
do oceny odsetka żywych plemników. Metoda opiera się na 
zasadzie, że eozyna przedostaje się przez błonę komórkową 
martwych komórek przez co barwi je na czerwono. Nigrozyna 
powoduje przyciemnienie tła ułatwiając ocenę szkiełek. 
Żywotność plemników należy ocenić jeśli mniej niż 40% plemników 
wykazuje ruch - w próbkach o niskiej ruchliwości istotne jest aby 
rozróżnić plemniki nieruchliwe-martwe od nieruchliwych-żywych.

Zastosowanie

VitalScreen jest półilościowym 
nieautomatycznym zestawem 
diagnostycznym do oceny 
żywotności plemników w 
próbkach nasienia przy użyciu 
barwienia eozyna-nigrozyna.

Regulacje

Europa: Znak CE (IVDR) – USA: zarejestrowany
Kanada: zarejestrowany – Brazylia: zarejestrowany
Australia: zarejestrowany – Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-25°C

24 miesiące
od daty produkcji

Kody produktów

VITAL VitalScreen 200 testów

Tylko do użytku profesjonalnego



Zastosowanie

HOS Test jest półilościowym 
nieautomatycznym zestawem 
diagnostycznym do oceny 
żywotności plemników (funkcji 
błony komórkowej) w próbkach 
nasienia. HOS Test nie powinien 
być stosowany jako metoda 
selekcji plemników w procedurze 
ICSI.

Hypo-osmotic Swelling Test 
Test żywotności plemników
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Regulacje

Europa: znak CE (IVDR) – Kanada: Licencja Health Canada
Brazylia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany – Australia: zarejestrowany zarejestrowany
USA: zarejestrowany – zarejestrowany – zarejestrowany Inne: informacja dostępna na życzenie 

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C

12 miesięcy
od daty produkcji

Kody produktów

HOST Hypo-osmotic Swelling Test 5x 20ml

Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny w serwisie YouTube.

Informacje ogólne

Hypo-osmoting Swelling Test (HOS Test) to diagnostyczny 
test hipoosmotycznego “puchnięcia” witki, służący do oceny 
żywotności plemnika w próbce nasienia. Plemniki żywe 
(w odróżnieniu od martwych) mają nieuszkodzoną błonę 
komórkową co pozwala na kontrolowany transport wody 
do komórki znajdującej się w roztworze hipoosmotycznym - 
uwidacznia się to jako “puchnięcie” lub “skręcenie” się witki 
plemnika po inkubacji w podłożu testu HOS.

Tylko do użytku profesjonalnego

Zastosowanie

Hypo-osmotic Swelling Test 

Informacje ogólne



LeucoScreen Plus 
Ulepszona metoda barwienia leukocytów
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Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu dostępny
w serwisie YouTube. Formularz treningowy
można pobrać na www.fertipro.com

Regulacje

Europa: znak CE (IVDR) – USA: zarejestrowany
Australia: zarejestrowany – zarejestrowany – zarejestrowany Brazylia: zarejestrowany
Kanada: zarejestrowany – zarejestrowany – zarejestrowany Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-25°C

12 miesięcy
od daty produkcji

Kody produktów

LEUCO_PLUS LeucoScreen Plus na 40 dni

Informacje ogólne

Większość ludzkich ejakulatów zawiera leukocyty, z których 
najliczniejszą grupą są granulocyty peroksydazo-dodatnie. 
Nadmierna obecność tych komórek (leukocytospermia) może 
wskazywać na infekcję w układzie rozrodczym, mieć związek 
z nieprawidłowościami w nasieniu (pogorszeniem ruchliwości 
i integralności DNA plemników, zwiększeniem lepkości i utratą 
funkcjonalności plemników w wyniku stresu oksydacyjnego i/
lub produkcji cytokin cytotoksycznych przez leukocyty). Chociaż 
leukocytospermia nie jest równoznacza z niepłodnością, 
obserwowana jest ona u 10-20% niepłodnych mężczyzn.

Zastosowanie

LeucoScreen Plus jest półiloś-
ciowym nieautomatycznym, 
histochemicznym zestawem 
diagnostycznym do wykry-
wania leukocytów peroksy-
dazododatnich w nasieniu 
ludzkim.

Tylko do użytku profesjonalnego
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Fructose Test 
Zestaw do oceny fruktozy w płynie nasiennymZestaw do oceny fruktozy w płynie nasiennym

Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny w serwisie YouTube.

Regulacje

Europa: znak CE (IVDR) – Australia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Kody produktów

FRUCTOSE Fructose Test 96 testów

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C

12 miesięcy
od daty produkcji

Informacje ogólne

Główną frakcję ilościową ejakulatu stanowi wydzielina 
pęcherzyków nasiennych. Zawartość fruktozy w nasieniu 
może być markerem czynności pęcherzyków nasiennych. 
Niska zawartość fruktozy w nasieniu jest charakterystyczna 
dla częściowej lub całkowitej niedrożności przewodów 
wyprowadzających nasienie, wrodzonego obustronnego 
braku nasieniowodów, częściowego wytrysku wstecznego i 
niedoboru androgenów.

Zastosowanie

Fructose Test jest ilościowym 
nieautomatycznym, 
fotometrycznym zestawem 
diagnostycznym do pomiaru 
fruktozy w próbkach 
ludzkiego nasienia lub płynu 
nasiennego (świeżego i 
mrożonego).

Tylko do użytku profesjonalnego



EpiScreen Plus 
Zestaw do oceny alfa-glukozydazy obojętnej w płynie nasiennym
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Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny w serwisie YouTube.

Regulacje

Europa: znak CE (IVDR) – Australia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Kody produktów

EPI_PLUS EpiScreen Plus – EpiScreen Plus – EpiScreen Plus 25 testów

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C

24 miesiące
od daty produkcji

• bardzo niska aktywność wskazuje na obustronną niedrożność pomiędzy najądrzem a 
przewodem wytryskowym.

• niska aktywność może być spowodowana częściową niedrożnością najądrzy.
• prawidłowa aktywność oznacza niedrożność powyżej miejsca wydzielania enzymu albo 

azoospermię nieobstrukcyjną (z przyczyn jądrowych)

Informacje ogólne

EpiScreen Plus może być stosowany do pomiaru aktywności alfa-
glukozydazy obojętnej (enzymu wydzielanego głównie przez 
najądrza) w nasieniu. Aktywność tego enzymu jest niezawodnym 
markerem czynności najądrzy u pacjentów z (bardzo) niską 
koncentracją plemników lub z azoospermią, przy prawidłowych 
stężeniach androgenów we krwi.

Zastosowanie

EpiScreen Plus jest ilościowym 
n i e a u t o m a t y c z n y m , 
fotometrycznym zestawem 
diagnostycznym do wykrywania 
alfa-glukozydazy obojętnej w 
nasieniu lub płynie nasiennym.

Tylko do użytku profesjonalnego
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Techniki Rozrodu Wspomaganego:
podłoża do ART

Płukanie/swim-up

18 FertiCult Flushing medium
20 Sil-Select Plus Sperm Washing/ Insemination medium
28 GAIN medium

Rozdział w gradiencie gęstości

20 Sil-Select Plus
22 Sil-Select STOCK

Przygotowanie plemników do ICSI

23 10% PVP in FertiCult Flushing medium

Przygotowanie nasienia

28 GAIN medium

18 FertiCult Flushing medium
20 Sil-Select Plus Sperm Washing/  

Insemination medium

Inseminacja domaciczna

Denudacja/oczyszczanie

25 Hyaluronidase in FertiCult Flushing medium

Pobranie/punkcja

24 FertiCult Aspiration medium

Płukanie

18 FertiCult Flushing medium
24 FertiCult Aspiration medium

Inkubacja oocytów

26 FertiCult IVF medium
28 GAIN medium

Przygotowanie oocytów
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Hodowla zarodka

28 GAIN medium

Krioprezerwacja plemników

32 SpermFreeze
32 SpermFreeze SSP
33 SpermFreeze Box

Płukanie zarodka

18 FertiCult Flushing medium

Krioprezerwacja zarodków

35

FertiVit Cooling / FertiVit Warming36

VitriFreeze ES / VitriThaw ES37

VitriFreeze / VitriThaw

Warunki hodowli i manipulacji

29 FertiCult Mineral Oil

Krioprezerwacja oocytów

34 FertiVit Cooling / FertiVit Warming

26 FertiCult IVF medium
28 GAIN medium
30 FertiCult Mineral Oil
31 FertiCult High Viscosity Oil

Zapłodnienie

Przygotowanie i hodowla zarodka

18 FertiCult Flushing medium
28 GAIN medium

Transfer zarodka

Podłoża do krioprezerwacji
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29 FertiCult High Viscosity Oil



FertiCult Flushing medium
Buforowane za pomocą HEPES podłoże do procedur ART u ludzi
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Zastosowanie

Podłoże FertiCult Flushing jest przeznaczone do 
przygotowania ludzkich gamet (plemników i oocytów) w 
warunkach in vitro: do płukania gamet, procedury swim-
up, inseminacji domacicznej (IUI) oraz ICSI. Może też być 
użyte do płukania i utrzymywania zarodków ludzkich, oraz 
do transferu zarodka. 

Tylko do użytku profesjonalnego
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Specyfi kacja produktu

• Skład chemiczny
• pH: 7.30-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.30-7.60)
• Osmolalność: 270-290 mOsm/kg
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>)): < 0.25EU/ml
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) - % blastocystów po 

96h,po 60min inkubacji w podłożu: ≥ 80%
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 24h inkubacji w 

podłożu w porównaniu do kontroli): ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli 

dotyczy)

Regulacje

Europa: CE marked (MDR, Jednostka notyfi kowana # 2797)
Kanada: Health Canada Licence – Brazylia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Kody produktów

Przechowywanie

18 miesięcy
od daty produkcji

Pomiędzy
2-25°C

Pomiędzy 2-8°C
(jeśli zawiera 
gentamycynę)

Przechowywać z dala
od światła (słonecznego)

Wysterylizowano w
warunkach aseptycznych

FLUSH020 FertiCult™ Flushing medium 5x 20ml
FLUSH050 FertiCult™ Flushing medium  5x 50ml
FLUSH100 FertiCult™ Flushing medium 3x 100ml

FLUSH020PHR FertiCult™ Flushing medium with phenol red 5x 20ml
FLUSH050PHR FertiCult™ Flushing medium with phenol red 5x 50ml
FLUSH100PHR FertiCult™ Flushing medium with phenol red 3x 100ml
FLUSH500PHR FertiCult™ Flushing medium with phenol red 1x 500ml

FLUSH020PRG FertiCult™ Flushing medium with phenol red and gentamicin 5x 20ml
FLUSH050PRG FertiCult™ Flushing medium with phenol red and gentamicin 5x 50ml
FLUSH100PHR_G FertiCult™ Flushing medium with phenol red and gentamicin 3x 100ml
FLUSH500PHR_G FertiCult™ Flushing medium with phenol red and gentamicin 1x 500ml

WASH005 Sil-Select Plus™ Sperm Washing/ 
Insemination medium 25x 5 ml

WASH020 Sil-Select Plus™ Sperm Washing/ 
Insemination medium 5x 20 ml

WASH100G Sil-Select Plus™ Sperm Washing/ 
Insemination medium with gentamicin 1x 100ml



Sil-Select Plus
Podłoże do preparatyki plemników
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Zastosowanie

Sil-Select Plus jest gotowym do użycia systemem 
gradientowym do preparatyki nasienia.
Dostępne są wymienione gradienty: 
• Sil-Select Plus Upper layer (45%) - górna warstwa
• Sil-Select Plus 80%
• Sil-Select Plus Lower layer (90%) - dolna warstwa

System Sil-Select Plus może być stosowany do preparatyki 
nasienia do inseminacji domacicznej (IUI), zapłodnienia IVF i 
ICSI.

Podłoże Sil-Select Plus Sperm Washing/Insemination jest 
przeznaczone do stosowania w technikach ART, w szczególności 
do płukania i preparatyki plemników oraz przygotowania 
gradientów gęstości. Podłoże może być stosowane do IUI.

Tylko do użytku profesjonalnego

Film instruktażowy

Film instruktażowy dotyczący zestawu
dostępny na naszej stronie internetowej.



Specyfi kacja produktu

Sil-Select Plus Upper layer/Lower layer/80% media:
• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.20-7.60)
• Osmolalność:  280-310 mOsm/kg (górna warstwa)

290-330 mOsm/kg (dolna warstwa)
290-330 mOsm/kg (80%)

• Gęstość: 1.0500-1.0700 (górna warstwa)
1.1050-1.1150 g/ml (dolna warstwa)
1.097-1.107 g/ml (80%)

• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>)): < 0.5EU/ml
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 4h inkubacji w podłożu w porównaniu do 

kontroli): ≥ 80%
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 24h inkubacji w podłożu w porównaniu do 

kontroli): ≥ 75%
• Nie testowano na zarodkach mysich (MEA)
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Sil-Select Plus Sperm Washing/Insemination medium:
• Skład chemiczny
• pH: 7.30-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.30-7.60,)
• Osmolalność: 270-290 mOsm/kg
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>)): < 0.25EU/ml
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) - % blastocystów po 96h, po 60min 

inkubacji w podłożu): ≥ 80
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 24h inkubacji w podłożu w 

porównaniu do kontroli): ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)
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Regulacje

Europa: CE-marked (MDR, Jednostka notyfi kowana # 2797)
Kanada: Licencja Health Canada – Brazylia: Zarejestrowany
USA: US FDA-cleared – Inne: Informacja dostępna na życzenie

Kody produktów

18 miesięcy od daty 
produkcji

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano w
warunkach aseptycznych

SIP008 Sil-Select Plus™ Lower layer  8x 2.5ml
Sil-Select Plus™ Upper layer  8x 2.5ml
Sil-Select Plus™ Sperm Washing/Insemination medium 8x 5ml

SIP016 Sil-Select Plus™ Lower layer 2x 20ml
Sil-Select Plus™ Upper layer 2x 20ml
Sil-Select Plus™ Sperm Washing/Insemination medium 5x 20ml

SIP020LO  Sil-Select Plus™ Lower layer 1x 20ml
SIP020UP Sil-Select Plus™ Upper layer 1x 20ml

SIP050 Sil-Select Plus™ Lower layer 1x 50ml
Sil-Select Plus™ Upper layer 1x 50ml

SIP100 Sil-Select Plus™ Lower layer 1x 100ml
Sil-Select Plus™ Upper layer 1x 100ml

SIP80_100 Sil-Select Plus™ 80% 1x 100ml
Pojedyncze butelki mogą być zamawiane osobno



Sil-Select STOCK
Podłoże do preparatyki plemników
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Zastosowanie

Sil-Select Stock jest sztokiem (o gęstości około 1,12 g/ ml) 

roztworu do przygotowania izotonicznych gradientów 

do preparatyki nasienia. Może być stosowany do 

przygotowania nasienia do inseminacji domacicznej (IUI), 

zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) oraz ICSI.

Kody produktów

SIS100 Sil-Select Stock™ 1x 100ml
SIS500 Sil-Select Stock™ 1x 500ml
SIS100_32G Sil-Select Stock™ with gentamicin 1x 100ml

Regulacje

Europa: CE-marked (MDR,Europa: CE-marked (MDR, 
Jednostka notyfi kowana # 2797)Jednostka notyfi kowana # 2797)
USA: Zgoda FDA
Kanada: Licencja Health CanadaKanada: Licencja Health Canada
Brazylia: ZarejestrowanyBrazylia: Zarejestrowany
Inne: Informacja dostępna naInne: Informacja dostępna na 
życzenie

Specyfi kacja produktu

• Skład chemiczny 
• pH: 7.20-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.20-7.60)
• Osmolalność: 300-330 mOsm/kg
• Gęstość: 1.1150-1.1250 g/ml
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): < 0.5EU/ml)
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 4h 

inkubacji w podłożu w porównaniu do kontroli): ≥ 80%
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 24h

inkubacji w podłożu w porównaniu do kontroli): ≥ 75%
• Nie testowano na zarodkach mysich (MEA)
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. 

lub USP (jeśli dotyczy)

Przechowywanie

y

produkcji

Pomiędzy
2-8°C

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano w
warunkach aseptycznych

Tylko do użytku profesjonalnego

18 miesięcy od daty



Zastosowanie

10% PVP in FertiCult Flushing medium jest lepkim podłożem, 
zawierającym PVP, stosowanym do przygotowania 
plemnika do ICSI. Procedura wstrzyknięca plemnika do 
oocytu poprzedzona jest umieszczeniem pojedynczego 
plemnika w szklanej pipecie, co jest ułatwione dzięki 
umieszczeniu plemników w lepkim podłożu, takim jak 10% 
PVP in FertiCult Flushing, zanim plemnik zostanie całkowicie 
unieruchomiony przez uszkodzenie witki.
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10% PVP in FertiCult Flushing medium 
Lepkie podłoże do zastosowania w procedurze ICSI

Kody produktów

PVP0.2S 10% PVP in FertiCult 
Flushing medium (screw cap) 5x 0.2ml

PVP1 10% PVP in FertiCult 
Flushing medium 1x 1ml

Regulacje

Europa: CE-marked 
(MDR, Jednostka notyfi kowana # 2797)
Kanada: Licencja Health Canada
Brazylia: Zarejestrowany
Inne: Informacja dostępna na 
życzenie

Specyfi kacja produktu

• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.20-7.60)
• Osmolalność: 280-340 mOsm/kg

(kryteria zwolnienia: 280-320 mOsm/kg)
• Viscosity: >170 cP at 25 °C
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): <0.5EU/ml
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) - (% 

blastocystów po 96h po 10min inkubacji w podłożu): ≥ 80%
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 60min

inkubacji w podłożu w porównaniu do kontroli): ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. 

lub USP (jeśli dotyczy)

Przechowywanie

9 miesięcy od daty 
produkcji

Pomiędzy
2-8°C

Przechowywać z dala
od światła (słonecznego)

Wysterylizowano w
warunkach aseptycznych

Tylko do użytku profesjonalnego



FertiCult Aspiration medium
Zbuforowane za pomocą HEPES podłoże do pobierania oocytów i płukania pęcherzyków
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Zastosowanie

FertiCult Aspiration medium jest gotowym do użycia 
podłożem do pobierania oocytów (punkcji) oraz 
płukania pęcherzyków. Zawiera heparynę (o czystości 
farmaceutycznej) oraz HEPES do stabilizacji pH, więc nie 
jest niezbędny inkubator CO₂. Podłoże jest sterylizowane w 
warunkach aseptycznych.

* 1-cell MEA

Specyfi kacja produktu

pH (w powietrzu) 7.30-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.30-7.60)
Osmolalność 270-290 mOsm/kg
Sterylność Brak wzrostu
Endotoksyny < 0.25 EU/ml
Test na zarodkach mysich (MAE)* ≥ 80% blastocyst po 96h inkubacji w podłożu
Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Kody produktów

ASPI020 FertiCult Aspiration medium 5x 20ml
ASPI100 FertiCult Aspiration medium 5x 100ml

Regulacje

Europa: Znak CE (MDR, jednostka notyfi kowana #0344)
Brazylia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

18 miesięcy od daty 
produkcji

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Pomiędzy
2-25°C

Tylko do użytku profesjonalnego



Zastosowanie

Podłoże FertiCult Flushing z hialuronidazą zawiera 80IU/
ml hialuronidazy. Roztwór stosowany jest w procesie 
denudacji/oczyszczania oocytu. Hialuronidaza 
rozkłada kwas hialuronowy pomiędzy komórkami wieńca 
promienistego, co ułatwia jego mechaniczne usunięcie. 
Podłoże jest sterylizowane w warunkach aseptycznych.

Kody produktów

HYA001 Hyaluronidase in FertiCult Flushing medium 5x 1ml
HYA010 Hyaluronidase in FertiCult Flushing medium 1x 10ml

Regulacje

Europa: Znak CE (MDR, jednostka notyfi kowana #0344)
Brazylia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie 

Przechowywanie

12 miesięcy od daty 
produkcji

Pomiędzy
2-8°C

Przechowywać z dala
od światła (słonecznego)

Specyfi kacja produktu

pH (w powietrzu)  7.30-7.90 (kryteria zwolnienia: 7.30-7.60)
Osmolalność 270-290 mOsm/kg
Sterylność Brak wzrostu
Endotoksyny < 1.00 EU/ml
Test na zarodkach mysich (MAE)* ≥ 80% blastocyst po 96h inkubacji w podłożu
Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)
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Hyaluronidase in FertiCult Flushing medium
Roztwór hialuronidazy

* 1-cell MEA

Hyaluronidase in FertiCult Flushing medium

Tylko do użytku profesjonalnego



FertiCult IVF medium
Podłoże do zapłodnienia
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Zastosowanie

Podłoże FertiCult IVF jest przeznaczone do płukania 
oocytów ludzkich oraz przeprowadzania procedury 
zapłodnienia pozaustrojowego (IVF i ICSI) do stadium 
2PN (dwóch przedjądrzy).

Tylko do użytku profesjonalnego

FertiCult IVF medium
Podłoże do zapłodnienia
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Europa: CE-marked MDR (Notifi ed Body number 2797)
Brazylia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Regulacje

Kody produktów

Specyfi kacja produktu

• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.50 (37 °C - 6% CO₂) 
• Osmolalność: 270-290 mOsm/kg
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): < 0.25EU/ml
• Test na zarodkach mysich (MEA) - % blastocystów po 96h od IVF w podłożu: ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

12 miesięcy
od daty produkcji

Przechowywanie

Pomiędzy
2-25°C

Pomiędzy 2-8°C
(jeśli zawiera gentamycynę)

Przechowywać z dala
od światła (słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych

FECU020 FertiCult™ IVF medium 5x 20ml
FECU050 FertiCult™ IVF medium 5x 50ml
FECU100 FertiCult™ IVF medium 3x 100ml

FECU020PHR FertiCult™ IVF medium with phenol red 5x 20ml
FECU050PHR FertiCult™ IVF medium with phenol red 5x 50ml
FECU100PHR FertiCult™ IVF medium with phenol red 3x 100ml

FECU020PHR_G FertiCult™ IVF medium with phenol red and gentamicin 5x 20ml
FECU050PHR_G FertiCult™ IVF medium with phenol red and gentamicin 5x 50ml
FECU100PHR_G FertiCult™ IVF medium with phenol red and gentamicin 3x 100ml
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GAIN medium to jednostopniowe podłoże hodowlane dla 
ludzkich zarodków i gamet. Może także być zastosowane we 
wszystkich wymienionych niżej procedurach: 

• Płukanie plemników i inseminacja domaciczna (IUI).
• Przygotowanie i inkubacja oocytów przed i w trakcie IVF i

ICSI.
• Hodowla zarodka od dnia 1. do stadium ekspandowanej

blastocysty.
• Transfer zarodka (ET).

Tylko do użytku profesjonalnego

Zastosowanie

GAIN medium 
Podłoże hodowlane do ART

GAIN010 GAIN™ medium 5 x 10ml
GAIN020 GAIN™ medium 5 x 20ml

Kody produktów

• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.45 (37 °C, 5% CO₂)
• Osmolalność: 270-290 mOsm/kg
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): < 0.25EU/ml
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) - % blastocystów po 96h: ≥ 80%
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 24h inkubacji w podłożu, w temperaturze 

pokojowej, bez inkubatora CO₂, w porównaniu do kontroli: ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph.eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Specyfi kacja produktu

Regulacje

Europa: CE-marked (MDR, Jednostka notyfi kowana # 2797)
Brazylia: Zarejestrowany
Inne: Informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C 12 miesięcy od daty 

produkcji

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych

FertiCult High Viscosity Oil



FertiCult High Viscosity Oil

Zaznaj komfortu używania FertiCult High 
Viscosity Oil (oleju o wysokiej lepkości z 
serii FertiCult) o znacznie wyższej lepkości w 
porównaniu do FertiCult Mineral Oil!

  Uprość to! Przygotowanie i obsługa płytek będzie
  prosta jak nigdy dotąd!

  Poczuj się bardziej zrelaksowany! Czasami procedury
  poza inkubatorem wymagają więcej czasu. Warstwa
  lepkiego oleju gwarantuje perfekcyjnie stabilne pH
  przez co najmniej 30 minut!

FertiCult Mineral Oil i FertiCult High Viscosity Oil są 
produkowane i testowane zgodnie z najwyższymi 
standardami jakości i posiadają oznaczenie CE 
zgodnie z EU-MDR.

NEW
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30 Tylko do użytku profesjonalnego

Zastosowanie

Oleje (FertiCult Mineral Oil oraz FertiCult High Viscosity Oil) są gotowymi do użycia, wstępnie płukanymi, olejami mineralnymi do zastosowania
w zapłodnieniu IVF i ICSI oraz powiązanych procedurach rozrodu wspomaganego (ART).

FertiCult High Viscosity Oil jest bardziej lepki i ma większą gęstość w porównaniu do FertiCult Mineral Oil. Różnica w lepkości (i gęstości) ma
odzwierciedlenie w praktycznym użytkowaniu produktu i jej dobór zależy od procedury stosowanej w konkretnym laboratorium. Dzięki temu
laboratoria mogą zdecydować, który typ oleju użyć w celu zagwarantowania najlepszych warunków hodowli wynikających z ich procedur.

FertiCult Mineral Oil - FertiCult High Viscosity Oil
Wstępnie płukane oleje mineralne

NEW



Kody produktów

(butelki szklane)

MINOIL050 FertiCult™ Mineral Oil 1 x 50ml
MINOIL100 FertiCult™ Mineral Oil 1 x 100ml
MINOIL500 FertiCult™ Mineral Oil 1 x 500ml
(butelki PETG)

MINOIL050P FertiCult™ Mineral Oil 1 x 50ml
MINOIL100P FertiCult™ Mineral Oil 1 x 100ml
MINOIL500P FertiCult™ Mineral Oil 1 x 500ml

Regulacje

Europa: CE-marked (MDR, Jednostka notyfi kowana 
# 2797)
USA: Zgoda FDA
Brazylia: zarejestrowany (FertiCult Mineral Oil)

Inne: informacja dostępna na życzenie

Specyfi kacja produktu

Pomiędzy
15-25°C

18 miesięcy 
od daty 
produkcji

Przechowywanie

Przechowywać z dala
od światła (słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych

Kody produktów

(butelki szklane)

HVOIL050 FertiCult™ High Viscosity Oil 1 x 50ml
HVOIL100 FertiCult™ High Viscosity Oil 1 x 100ml
HVOIL500 FertiCult™ High Viscosity Oil 1 x 500ml
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FertiCult Mineral Oil FertiCult High Viscosity Oil

Skład chemiczny

Gęstość: 0.83-0.86g/ml 0.86-0.88g/ml

Lepkość: < 60cP at 30 °C 95-140cP at 30 °C

Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>)): < 0.1EU/ml < 0.1EU/ml

Zawartość wolnych rodników tlenowych (POV): <0.1mEq/kg < 0.1mEq/kg

Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu brak wzrostu

Test na jednokomórkowych zarodkach mysich 
(MEA): 

≥ 80% (% blastocyst po 120h w standardowym
podłożu do IVF u myszy pod warstwą
testowanego oleju)

≥ 80% (% blastocyst po 120h w 
standardowym podłożu do IVF u myszy pod 
warstwą testowanego oleju)

Olej mineralny (parafi na) o czystości farmaceutycznej



SpermFreeze / SpermFreeze SSP
Podłoża do krioprezerwacji ludzkich plemników
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Zastosowanie

SpermFreeze oraz SpermFreeze SSP są podłożami do 
krioprezerwacji plemników ludzkich, w celu dalszego ich 
wykorzystania w metodach rozrodu wspomaganego.

SPF05 SpermFreeze™ 25 x 5ml
SPF SpermFreeze™ 5 x 20ml

SSP001 SpermFreeze™ SSP 5 x 1ml

Kody produktów

SpermFreeze

SpermFreeze SSP

Europa: CE-marked (MDR, Jednostka 
notyfi kowana # 2797)
USA: Zgoda FDA
Kanada: Licencja Health Canada (dla SpermFreeze)
Brazylia: Zarejestrowany
Inne: Informacja dostępna na życzenie

Regulacje

• Skład chemiczny
• pH 7.20 – 7.90 (kryteria zwolnienia: 7.20 – 7.60)
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (USP <85>): < 0.25EU/ml
• Próba przeżycia plemników ludzkich (ruchliwość po 4h inkubacji w podłożu): ≥ 80%
• Nie testowano na zarodkach mysich (MEA)
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Specyfi kacja produktu

Pomiędzy
2-8°C

Przechowywanie

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych

Tylko do użytku profesjonalnego

18 miesięcy 
od daty 
produkcji



SpermFreeze Box
NEW

Narzędzie do standaryzacji
protokołów mrożenia plemników
Idealna odległość od ciekłego azotu 
gwarantowana przez specjalny “pływak” 
(SpermFreeze Floater).
Solidne wykonanie, grube ścianki do
bezpiecznej pracy z ciekłym azotem
Wykonany z ekspandowanego polipropylenu (EPP).
Wielokrotnego użytku, do mycia w
zmywarce i do sterylizacji.

SPF_BOX SpermFreeze Box (342 x 264 x 188mm)

1  Napełnij pudełko 1 litrem ciekłego azotu
2 Umieść zamknięte słomki na pływaku
3 Umieść pływak w ciekłym azocie
4 Przykryj pudełko wieczkiem

5 Poczekaj 15 minut
6 Zanurz słomki w ciekłym azocie
7 Przechowuj słomki w dewarze z ciekłym 

azotem w celu długoterminowej krioprezerwacji.

Protokół

Kod produktu: 33
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VF_KIT1 VitriFreeze™ kit
VT_KIT1 VitriThaw™ kit

Kody produktów

Regulacje

Europa: Znak CE (MDR, jednostka 
notyfi kowana #0344) – USA: Zgoda FDA
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Pomiędzy
2-8°C 12 miesięcy od daty 

produkcji

Przechowywać z dala od 
światła (słonecznego)

Wysterylizowano w warunkach 
aseptycznych

VitriFreeze – VitriThaw
Zestawy do witryfi kacji i rozmrażania blastocyst ludzkich

VitriFreeze i VitriThaw są zestawem podłoży do witryfi kacji 
i rozmrażania zarodków ludzkich (od stadium moruli do 
stadium ekspandowanej blastocysty).

Zastosowanie

Tylko do użytku profesjonalnego

• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.40
• Osmolalność (mOsm/kg):

� VitriFreeze Pre-incubation: 270-295 (kryteria zwolnienia: 270-290)
� VitriThaw Thawing 1: 805-865 (kryteria zwolnienia: 805-850)
� VitriThaw Thawing 2: 535-565
� VitriThaw Thawing 3: 405-435
� VitriThaw Thawing 4: 270-295 (kryteria zwolnienia: 270-290)

• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): < 0.25 EU/ml
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) (% blastocyst po 96h inkubacji w kolejnych 

podłożach do chłodzenia i ogrzewania): ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Specyfi kacja produktu
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VitriFreeze ES – VitriThaw ES
Zestawy do witryfikacji i rozmrażania zarodków ludzkich

• Skład chemiczny.
• pH: 7,20-7,50 (kryteria zwolnienia: 7,20-7,40).
• Osmolalność (mOsm/kg):

� Pre-incubation / Warming 6: 270-295 (kryteria zwolnienia: 270-290)
� Warming 3: 805-865 (kryteria zwolnienia: 805-850)
� Warming 4: 535-565
� Warming 5: 405-435

• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak wzrostu
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): < 0,25 EU/ml
• Test na jednokomórkowych zarodkach mysich (MEA) (% blastocyst po 96h inkubacji w kolejnych

podłożach do chłodzenia i ogrzewania): ≥ 80%
• Użyto surowców spełniających wymogi czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Specyfi kacja produktu

FVC_KIT FertiVit™ Cooling kit
FVW_KIT FertiVit™ Warming kit

Kody produktów

Regulacje

Europa: Znak CE (MDR, jednostka notyfi kowana 
#0344) – Brazylia: zarejestrowany 
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

FertiVit Cooling i FertiVit Warming są zestawem podłoży do 
witryfi kacji i rozmrażania oocytów i zarodków ludzkich (od 
stadium zygoty do stadium blastocysty).

Zastosowanie

Tylko do użytku profesjonalnego

FertiVit Cooling – FertiVit Warming 
Zestawy do witryfi kacji i rozmrażania ludzkich oocytów i zarodków (do stadium blastocysty)
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Pomiędzy
2-8°C 12 miesięcy od daty 

produkcji

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych



• Skład chemiczny
• pH: 7.20-7.40
• Osmolalność (mOsm/kg): 

� VitriFreeze ES Pre-incubation medium: 
270-295 (kryteria zwolnienia: 270-290) 

� VitriThaw ES Thawing medium 2: 805-865 
(kryteria zwolnienia: 805-850) 

� VitriThaw ES Thawing medium 3: 535-565 
� VitriThaw ES Thawing medium 4: 405-435
� VitriThaw ES Thawing medium 5: 270-295 

(kryteria zwolnienia: 270-290)
• Sterylność (wg Ph. Eur. 2.6.1/USP <71>): brak 

wzrostu 
• Endotoksyny (w teście LAL (USP <85>): 

< 0.25 EU/ml
• Test na jednokomórkowych zarodkach 

mysich (MEA) (% blastocyst po 96h inkubacji 
w kolejnych podłożach do chłodzenia i 
ogrzewania): ≥ 80%

• Użyto surowców spełniających wymogi 
czystości Ph. Eur. lub USP (jeśli dotyczy)

Specyfi kacja produktu

VF_KIT1_ES VitriFreeze ES™ kit
VT_KIT1_ES VitriThaw ES™ kit

Kody produktów

Regulacje

Europa: Znak CE (MDR, jednostka 
notyfi kowana #0344)
Brazylia: zarejestrowany
Inne: informacja dostępna na życzenie

Przechowywanie

Zastosowanie

VitriFreeze ES and VitriThaw ES są zestawem podłoży 
do witryfikacji i rozmrażania zarodków ludzkich (od 
stadium zygoty do stadium ekspandowanej blastocysty).

Tylko do użytku profesjonalnego

VitriFreeze ES – VitriThaw ES
Zestawy do witryfi kacji i rozmrażania zarodków ludzkich
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Pomiędzy
2-8°C 12 miesięcy od daty 

produkcji

Przechowywać z 
dala od światła 
(słonecznego)

Wysterylizowano 
w warunkach 
aseptycznych



Jakość jest podstawą 
wszystkiego co robimy
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Jakość to fi lozofi a

Aby sprostać naszym i Państwa standardom jakościowym, fi rma FertiPro 
została dosłownie od podstaw zaprojektowana aby zrealizować jeden cel: 
zapewnić możliwie najwyższą jakość za każdym razem, przez cały czas.

Ma to odzwierciedlenie we wszystkim co robi fi rma FertiPro:

koncepcji , projektowi i realizacji zakładów produkcyjnych w Beernem
doborze kadry
szkoleniu, weryfi kacji i ocenie pracowników
utrzymaniu zaplecza produkcyjnego
kalibracji i walidacji metod produkcji i kontroli
wyborze i przechowywaniu surowców do produkcji
metodach i materiałach do pakowania
kontroli w czasie produkcji i na jej zakończenie
etykietowaniu i informacji technicznej
identyfi kowalności surowców, produktów pośrednich i końcowych
przechowywaniu i obsłudze
wysyłce i dostawie
polityce cenowej
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Arcid sp. z o.o.
668 401 586
61 823 39 81

biuro@arcid.pl
www.arcid.pl

Wyłączny dystrybutor  
na Polskę



FertiPro NV
Industriepark Noord 32
B-8730 Beernem 
Belgium

tel. +32 (0)50 79 18 05
fax +32 (0)50 79 17 99
info@fertipro.com
www.fertipro.com ED
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ISO 13485 
certified

MDSAP certified

EU-MDR approved 
medical devices

EU-IVDR conform 
diagnostics

Subscribe  
to our  
newsletter


