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CE......... cultivare extinsă  
EA ......... ecloziune asistată  
  

 

COSTUL TRATAMENTULUI  Plătit de către pacient  

FIV cu ovocite donate  
(DFIV, OD) 

Consultaţia, schema de tratament, testul pentru bolile cu 
trasmitere sexuală ale partenerului, alegerea + stimularea şi 
recompensarea financiară a donatoarei, puncţia donatoarei 
sub anestezie generală, analizarea si pregătirea spermei 
pentru fertilizare, ICSI, cultivarea extinsă, ecloziunea 
asistată, transferul embrionar  
(nu include congelarea embrionilor rămaşi după transfer) 

4.900 € 

FIV cu ovocite proprii  
(FIV) 

Consultaţia, schema de tratament, stimularea, puncţia sub  
anestezie generală,  analizarea si pregătirea spermei pentru 
fertilizare, ICSI,  cultivarea extinsă, ecloziunea asistată, 
transferul embrionar  
(nu include congelarea embrionilor rămaşi după transfer) 

1.950 € 

FIV cu stimulare minimală  
(mini FIV) 

Consultaţia, schema de tratament,  stimularea, 
monitorizarea,  puncţia sub anestezie generală, analizarea şi 
pregătirea spermei pentru fertilizare, transferul embrionar  
(nu include ICSI, CE, EA, congelarea embrionilor rămaşi 
după transfer)  

1.070 € 

FIV fară stimulare (ciclu 
menstrual natural) 

Consultaţia, monitorizarea,  puncţia sub anestezie generală, 
analizarea şi pregătirea spermei pentru fertilizare, transferul 
embrionar 
(nu include ICSI, CE, EA, congelarea embrionilor rămaşi 
după transfer)  

320 € 

Transfer embrion congelat 
(FET) 

Embrioni proprii  320 € 

 
Embrioni donaţi (DEM) 
 

1 embrion donat  1.140 € 

2 embrioni donaţi  1.710 € 

Inseminare uterină (IU)  130 € 

TESTE GENETICE  (PGT / PGD / PGS)  

Test aCGH  Screening genetic preimplantare; cost per embrion  350 € 

Test aCGH pentru translocaţii Cost per embrion 550 € 

Test boli monogenice  Costul include toţi embrionii dintr-un ciclu de tratament  4.400 € 

EXEMPLE COSTURI TRATAMENTE   

DFIV + congelarea embrionilor (primele 2 lamele + 1 lamelă adiţională)  5.200 € 

Ciclu FIV + ICSI toate ovocitele + CE + EA +  congelarea embrionilor (primele 2 lamele) 2.200 € 

Ciclu FIV + ICSI toate ovocitele + CE + EA +   congelarea embrionilor (primele 2 
lamele) + aCGH 

2.900 € 

Mini FIV + 4 x ICSI  1.270 € 

1 DEM + aCGH 1.490 € 

2 DEM + aCGH 2.410 € 

http://www.reprofit.cz/
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PROCEDURI / TESTE ADIŢIONALE   

Tratament în urma căruia nu rezultă niciun ovocit viabil pentru a fi fertilizat  100 € 

Ciclu FIV în urma căruia nu rezultă niciun embrion care poate fi transferat sau 
congelat  

800 € 

Mini FIV în urma căruia nu rezultă niciun embrion care poate fi transferat  200 € 

  

Congelarea embrionilor  
Primele 2 lamele (1 sau 2 embrioni pe lamelă) + primul an de 
stocare  

250 € 

Congelarea embrionilor Fiecare lamelă adiţională (1 sau 2 embrioni pe lamelă) 50 € 

Congelarea ovocitelor  Toate lamelele + primul an de stocare 590 € 

Congelarea spermei  
Spermogramă + congelare + primul an de stocare. Nu 
include testul pentru bolile cu transmitere sexuală  

200 € 

Congelarea spermei în afara 
orelor de program  

Cost suplimentar pentru congelarea spermei în afara orelor 
obişnuite de program sau în timpul weekend-ului  

200 € 

ICSI per ovocit  Injectarea intracitoplasmatica a spermei. Cost per ovocit 50 €  

ICSI toate ovocitele 
Injectarea intracitoplasmatica a spermei. Cost pentru toate 
ovocitele dintr-o procedură 

400 € 

PICSI  ICSI cu spermă pre-selectată  250 € 

Cultivare extinsă (CE) Cultivare extinsă a embrionilor până la stadiul de blastocist  100 € 

Ecloziune asistată (EA) Ecloziunea manuală a embrionului 300 € 

EmbryoGlue Mediu de implantare recomandat dupa eşecuri repetate  200 € 

Boli cu transmitere sexuală Test pentru bolile cu transmitere sexuală 100 € 

Spermograma Analizarea spermei 40 € 

Fragmentaţii ADN spermatic  Analizarea fragmentatiilor spermei  100 € 

ASA Analizarea anticorpilor anti-spermatici  50 € 

MACS Sistemul de selectionare a celulelor cu activare magnetica 275 € 

TESE Extracţia testiculară a spermei sub anestezie generală 680 € 

Teste în vederea procedurii TESE Examinare internă + EKG + analize sânge  200 € 

Spermă donată Provenită de la donatori anonimi tineri  200 € 

Stocare spermă donată 4 eşantioane timp de maxim 5 ani  100 € 

Stocare eşantioane embrioni, 
ovocite sau spermă congelate 

1 an 90 € 

2 ani 160 € 

3 ani 195 € 

4 ani  225 € 

5 ani 250 € 
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