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Nämä tiedot on suunnattu kaikille, joille 
tarjotaan mahdollisuutta siemennesteen 
pakastamiseen.
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Miksi siemennestettäni pitäisi pakastaa?
Sairautesi hoidot ovat alkamassa. Ne auttavat sinua paranemaan.

Hoidot voivat kuitenkin vahingoittaa siittiösolujasi. Se voi 
tarkoittaa, että lasten saaminen voi olla vaikeaa, kun kasvat 
aikuiseksi.

Siemennestettä voi kuitenkin ottaa talteen. Siemenneste säilyy 
vahingoittumattomana useiden vuosien ajan.  



Miksi siemennestettäni pitäisi pakastaa? Missä voin antaa siemennestenäytteen?
Jos jaksat ja voit hyvin, toimenpide tehdään samassa yksikössä, jossa siemenneste 
pakastetaan. Siellä on tilat siemennestenäytteen antamiselle ja henkilökunta on 
tottunut neuvomaan asiassa.

Jos sinulle paremmin sopii,näytteen voi ottaa myös kotona tai sinua hoitavalla 
osastolla. 

Näyte täytyy kuitenkin toimittaa mahdollisimman pian, viimeistään tunnin 
kuluttua, siihen yksikköön, jossa siemenneste pakastetaan. Aikuinen voi 
tarvittaessa auttaa.

Kysy rohkeasti lisätietoja, jos jokin asia askarruttaa mieltäsi.



Millainen toimenpide on?
Sekä sinä että vanhempasi joudutte allekirjoittamaan asiakirjan. Sillä 
annetaan suostumus siemennesteen säilyttämiselle pakkasessa.

Voit myös esittää kysymyksiä, jos jokin asia vaivaa mieltäsi. Henkilökunta 
voi kertoa toimenpiteen kulusta.

Saat purkin, johon on merkitty nimesi ja henkilönumerosi. Saat olla yksin 
huoneessa ja masturboida eli tyydyttää itseäsi siemensyöksyyn asti. Yritä 
saada siemensyöksyssä purkautuva neste purkkiin. 



...näytteenanto ei onnistu. Silloin voi yrittää myöhemmin uudelleen.

...sinulta kysytään, haluatko jättää toisen näytteen, jotta pakasteeseen 
saadaan enemmän siemennestettä.

...näyte ei sisällä siittiöitä. Silloin näytettä ei pakasteta.

Joskus käy niin, että...

Purkissa olevaa nestettä kutsutaan siemennestenäytteeksi. Jos et osu 
purkkiin, kerro henkilökunnalle.

Olet ehkä joskus aikaisemminkin tyydyttänyt itseäsi ja saanut 
siemensyöksyn. Silloin tiedät, mitä tehdä. Jos et tiedä, kerro siitä 
ihmeessä. Henkilökunta voi selittää asian sinulle.

Voit ottaa mukaan kuvia, jotka auttavat sinua saamaan erektion.



Siittiöt ovat erittäin pieniä, joten 
niitä säilytetään hyvin kapeassa, 
pilliä muistuttavassa putkessa 
pakastesäiliössä. Jokaisessa putkessa 
voi säilyttää miljoonia siittiöitä.

Putki on eräänlainen säiliö.

Siemennestettä säilytetään pakastesäiliössä, joka sisältää nestemäistä typpeä. Sen 
lämpötila on lähes -196 °C. Kylmyyden ansiosta siittiöt voivat säilyä useita vuosia, aina 
siihen asti, kun haluat käyttää niitä.

Siittiöiden säilytys



Här mognar 
spermierna

Testikel Spermie

Mitä sitten tapahtuu?
Kaikki hoidot eivät vaikuta siittiösoluihin. Etukäteen ei voida myöskään varmasti 
sanoa, vaikuttavatko ne kiveksiisi, joissa siittiöt syntyvät. Uusien siittiöiden 
tuotanto voi siis olla mahdollista, vaikka toisinaan sen käynnistymiseen menee 
kauankin. 

Kun hoitosi ovat päättyneet ja olet kasvanut hieman, voi uuden 
siemennestenäytteen jättäminen tulla ajankohtaiseksi. Siitä nähdään, onko 
sinulla eläviä siittiöitä. Jos näin ei ole, voit käyttää pakasteessa olevia siittiöitä 
sitten, kun haluat aikuisena hankkia lapsia.

On myös muita tapoja tulla vanhemmaksi kuin omien siittiösolujen avulla. 
Kannattaa kysyä lääkäriltä lisätietoja. Voit myös ottaa yhteyttä yksikköön, jossa 
pakastettuja siittiöitäsi säilytetään.

Täällä siittiöt  
kypsyvät

Kivekset Siittiö



Lisätietoja
Nuorille, jotka aikovat antaa siemennestenäytteen, on tehty video. Sen 
voi katsoa osoitteessa http://vavnad.se/konsceller/filmer/. Video on 
ruotsinkielinen.

Myös osoitteessa www.1177.se löytyy lisätietoja syövästä, hedelmällisyydestä 
ja syöpähoidoista sekä tahattoman lapsettomuuden hoidosta. Osa tiedoista on 
luettavissa myös suomeksi. Kysymyksissä voi aina ottaa yhteyden myös klinikalle, 
jossa siittiöitä säilytetään.



Muistiinpanoja

Esitteen on laatinut Vävnadsrådetin UNGA Vävnadsrådet -työryhmä. 
Vävnadsrådet on Ruotsin kansallinen elin-, kudos-, solu- ja veriasioiden neuvosto 
ja Ruotsin kuntien ja maakäräjäkuntien neuvonantaja. Se työskentelee aihealueen 
yhteensovittamisen ja yhtenäisten toimintatapojen edistämiseksi.




