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ÁRA

A páciens EUR-ban téríti

IVF natív ciklus
(IVF nativ)

Konzultáció, kezelési terv, partner STD, a donor kiválasztása +
stimulálása és kompenzálása, a donor petesejtjeinek levétele
teljes érzéstelenítés mellett, SPG és a spermiumok
előkészítése, ICSI, elhúzódó embrió kultiváció, asszisztált
hatching, embrió transzfer
(az ár nem tartalmazza a kriokonzerválást)
Konzultáció, kezelési terv, kezelési terv előkészítése,
megfigyelés, petesejtek levétele teljes érzéstelenítés mellett,
SPG és a spermiumok előkészítése, ICSI, elhúzódó embrió
kultiváció, asszisztált hatching, embrió transzfer
(az ár nem tartalmazza a kriokonzerválást)
Konzultáció, kezelési terv, kezelési terv előkészítése,
megfigyelés, petesejtek levétele, teljes érzéstelenítés,
spermiumok előkészítése, embrió transzfer
(Az ár nem tartalmazza: ICSI, EK, AH, kriokonzerválás)
Konzultáció, megfigyelés, petesejtek levétele, spermiumok
előkészítése, embrió transzfer
(Az ár nem tartalmazza: ICSI, PK, AH, kriokonzerválás)

Krioembriótranszfer (KET)

Saját embriók

Adományozott embriók (DEM)

1 adományozott embrió

1.280 €

Genetikailag tesztelt
adományozott embrió

1 adományozott embrió a preimplantációs genetikai vizsgálat
után

1.940 €

Inszemináció (IUI)

Beleértve a sperma kapacitációt

IVF ciklus adományozott
petesejtekkel
(DIVF, OD)

IVF ciklus saját petesejtekkel
(IVF)

IVF minimális stimuláció
(IVF min)

Petesejt nyerés és fagyasztás

IVF saját vitrifikált petesejtekkel

4.850 €

2.480 €

1.250 €

900 €
440 €

130 €

Konzultáció, a kezelés megtervezése és a protokoll kiállítása,
ciklusmonitorizálás , tüszőleszívás altatásban, petesejtek
fagyasztása (az ár nem tartalmazza az STD vizsgálatokat )
Petesejtek felolvasztása, SPG és sperma előkészítés, ICSI,
meghosszabított
kultiváció,
asszisztált
hatching,
embriótranszfer (nem tartalmazza a fennmaradó embriók
lefagyasztását és tárolását)

1.500 €

1.500 €

A ciklus, amely a petesejtek leszívása előtt megszakad

100 €

IVF natív ciklus, amelynek keretén belül semmilyen megtermékenyítésre alkalmas petesejt
leszívására nem kerül sor *

200 €

IVF petesejtek nyerése nélküli ciklus*

460 €

IVF min + IVF ciklus, amelynek keretén belül semmilyen embriótranszferre vagy fagyasztásra
alkalmas embrió keletkezik*

900 €

PK .......... elhúzódó kultiváció, AH.......asszisztált hatching, STD....... Nemi úton terjedő betegségek ellenőrzése
* Az árak az alább felsorolt asszisztált reprodukciós technikák igénybevételének függvényében változhatnak

LEGGYAKORIBB PÉLDÁK
DIVF + embrió kriokonzerválás (első 2 pejeta)

5.180 €

IVF ciklus + 2x STD + embrió kriokonzerválás (első 2 pejeta)

3.010 €

IVF minimális stimuláció + 4x ICSI + PK

1.750 €
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PREIMPALNTÁCIÓS GENETIKAI VIZSGÁLAT (PGT-A / PGT-SR / PGT-M)
PGS (PGT-A, PGT-SR)

Első embrió

450 €

Minden további embrió

350 €
3.530 €

Előkészítés + 1-6 embrió

PGD (PGT-M 1. ciklus)

400 €

Minden további embrió

PGD (PGT-M következő ciklus)

1 – 6 embrió

2.930 €

Fagyasztott embrió genetikai
vizsgálata (PGT + rekriokonzerválás)

Első embrió + 1 év tárolás

780 €

Minden további embrió

435 €

1 embrió. Csak akkor térítendö, ha nem lett a teljes „PGT”
kivizsgálás elvégezve.

DNS amplifikáció

TOVÁBBI BEAVATKOZÁSOK / VIZSGÁLATOK
Első 2 pejeta (1 vagy 2 embrió pejetánként) + 1 év tárolás
Embriók kriokonzerválása
Minden további pejeta (1 vagy 2 embrió pejetánként)
Embriók kriokonzerválása
Minden pejeta + 1 év tárolás
Petesejtek kriokonzerválása
Minden pejeta + 1 év tárolás A ár STD-t nem tartalmaz
Sperma kriokonzerválás
Munkaidőn kívüli sperma
Hétvégi vagy munkaidőn kívüli sperma kriokonzerválás
felár
kriokonzerválás
Egyetlen petesejt ICSI
ICSI minden
PICSI
PLM
Elhúzódó kultiváció (EK)
TimeLaps kultiváció (Geri)
Asszisztált hatching (AH)
EmbryoGlue
STD

Kézi embriókiszabadítás a burokból (pellucid zónából)
Beültetést támogató közeg ismételt sikertelenség esetén
Nemi úton terjedő betegségek ellenőrzése
Első kivizsgálás

ERA teszt

Ismételt vizsgálat

Pipelle scratching
Próba beültetés
Elektív KET időpont
SPG
DNS fragmentáció
ASA
MACS
A spermiumok motilitásának
ösztönzése

Spermiogram vizsgálat
DNS-károsodás vizsgálata spermiumoknál
Spermiumok elleni antitestek meghatározása
Mágneses spermium szétválasztás
A megtermékenyítés előtt használatos médium a
mozdulatlan spermiumok ösztönzésére
Spermium levétel sebészeti úton, teljes érzéstelenítés
mellett

TESE
Ondóváladék tenyésztés
Minta kapacitáció - Spermium
előkészítés
Klinika
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001

Egy petesejt intracitoplazmatikus spermium injekciója
Az ár a natív- és a minimális IVF kezelésekre vonatkozik
Minden petesejt intracitoplazmatikus spermium injekciója
Az ár a klasszikus IVF kezelésre vonatkozik
az ICSI kezelés árán felül értendő
A petesejtek érettségének vizsgálata polarizációs
mikroszkóppal
Standardon felüli embrió kultiválás 48 órán túl
Folyamatos embrióellenőrzés a kultiváció során

50 €

330 €
85 €
590 €
200 €
200 €
50 €
400 €
250 €
200 €
300 €
200 €
200 €
250 €
100 €
950 €
730 €
50 €
60 €
150 €
40 €
150 €
50 €
275 €
150 €
680 €
100 €

A sperma előkészítése az IUI előtt
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Teljes érzéstelenítés
Műtét előtti vérvizsgálatok
Adományozott sperma
Adományozott sperma
lefoglalása
A lefagyasztott
embriók/petesejtek/sperma
megőrzésének
meghosszabbítása

Klinika
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno
Tel: +420 543 516 001

Donor sperma a Reprofit kriobankjából

115 €
75 €
300 €

2 adag lefoglalása 5 éves időtartamra

100 €

1 év

100 €
185 €
225 €
260 €
300 €

Laborvérvétel (például TESE beavatkozás előtt)

2 év
3 év
4 év
5 év
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