CENNIK
WSPOMAGANY ROZRÓD
Ważny od 01.02.2021
Zapłata przez pacjenta

CENNIK

IVF naturalny cykl
(IVF nativ)

Konsultacja, plan leczenia, STD partnera, wybór + stymulacja I
kompenzacja dawczyni, pobranie jajeczek w ogólnym znieczuleniu,
seminogram i opracowanie plemników, ICSI, wydłużona hodowla,
asystowany hatching, embriotransfer
(kriokonserwacja nie jest uwzględniona w cenie)
Konsultacja, plan leczenia, stymulacja, pobranie jajeczek w ogólnym
znieczuleniu, seminogram i opracowanie plemników, ICSI,
wydłużona hodowla, asystowany hatching, embriotransfer
(kriokonserwacja nie jest uwzględniona w cenie)
Konsultacja, plan leczenia, stymulacja, monitoring cyklu, pobranie
jajeczek w ogólnym znieczuleniu, seminogram i opracowanie
plemników, embriotransfer
(ICSI, WH, AH, kriokonserwacja nie są uwzględnione w cenie )
Konsultacja, monitoring cyklu, pobranie jajeczek, seminogram i
opracowanie plemników, embriotransfer
(ICSI, WH, AH, kriokonserwacja nie są uwzględniona w cenie )

Krioembriotransfer (KET)

Własne zarodki

Darowane zarodki (DEM)

1 darowany zarodek

1.280 €

Zarodek dawców przebadany
genetycznie

1 zarodek dawców z przeprowadzonym preimplantacyjnym
badaniem genetycznym

2.150 €

Inseminacja domaciczna (IUI)

Włącznie kapacytacji plemników

Cykl IVF z jajeczkami dawczyni
(DIVF, OD)
Cykl IVF z własnymi jajeczkami
(IVF)
IVF minimalna stymulacja
(IVF min)

Pobranie i zamrożenie jajeczek
IVF z własnymi zamrożonymi
jajeczkami

4.950 €

2.550 €

1.300 €
900 €
480 €

Konsultacja, plan leczenia, stymulacja, pobranie jajeczek w
ogólnym znieczuleniu, kriokonserwacja jajeczek
(STD nie jest uwzględnione w cenie)
Rozmrożenie oocytów, SPG i opracowanie plemników, ICSI,
wydłużona hodowla zarodków, asystowany hatching,
embriotransfer (Kriokonserwacja nie jest uwzględniona w cenie)

210 €
1.550 €
1.550 €

Cykl przerwany przed pobraniem jajeczek

120 €

Cykl naturalny IVF, w którym nie zostały pobrane jajeczka odpowiednie do zapłodnienia*

200 €

Cykl IVF, w którym nie zostały pobrane jajeczka odpowiednie do zapłodnienia*

460 €

Cykl IVF min + cykl IVF, w którym nie udało się uzyskać zarodków odpowiednich do
transferu lub zamrożenia *

950 €

WH ....... wydłużona hodowla, AH…… asystowany hatching, STD …… choroby przenoszone drogą płciową
* Poniżej ceny dodatkowych procedur, jeśli były stosowane.

NAJCZĘSTSZE PRZYPADKI
DIVF + kriokonserwacja zarodków (pierwsze 2 słomki)

5.310 €

Cykl IVF + 2x STD + kriokonserwacja zarodów (pierwsze 2 słomki)

3.110 €

IVF minimalna stymulacja + 4x ICSI + WH

1.800 €

PREIMPLANTACYJNE BADANIE GENETYCZNE (PGT-A / PGT-SR / PGT-M)
PGS (PGT-A, PGT-SR)
PGD (PGT-M pierwszy cykl)

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

Pierwszy zarodek

450 €

Każdy następny zarodek

350 €

Przygotowanie + 1-6 zarodków

400 €

Każdy następny zarodek

Siedziba spółki
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno-Pisárky
IČ 27677851, DIČ CZ699004108

3.530 €

Całodobowa linia
+420 774 117 766
e-mail: info@reprofit.cz
www.reprofit.cz
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CENNIK
WSPOMAGANY ROZRÓD
Ważny od 01.02.2021
PGD (PGT-M następny cykl)

1 – 6 zarodków

2.930 €

Badanie genetyczne zamrożonego
zarodka (PGT+rekriokonserwacja)

Pierwszy zarodek + 1 rok przechowania

780 €

Każdy następny zarodek

435 €

1 zarodek. Płacone w przypadku, że nie zostanie
przeprowadzone samo badanie PGT.

Amplifikacja DNA

50 €

DODATKOWE PROCEDURY / BADANIA
Kriokonserwacja zarodków

Pierwsze 2 słomki (1 lub 2 zarodki w słomce) + 1 rok przechowania

360 €

Kriokonserwacja zarodków

Każda następna słomka (1 lub 2 zarodki w słomce)

Kriokonserwacja jajeczek

Wszystkie słomki + 1 rok przechowania

590 €

Kriokonserwacja plemników

Zamrożenie plemników + 1 rok przechowania
STD nie jest uwzględnione w cenie

200 €

Kriokonserwacja plemników po
godinach pracy

Dopłata za kriokonserwację po godinach pracy i w weekend

200 €

95 €

ICSI wszystkie

Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do jajeczka. Jedno
jajeczko.
Cena ważna dla mini IVF oraz naturalnego cyklu IVF
Docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika do jajeczka. Wszystkie
jajeczka. Cena ważna dla leczenia IVF

400 €

PICSI

Dopłata do ICSI preselektowanych plemników

250 €
200 €

Wydłużona hodowla (WH)

Badanie dojrzałości oocytów za pomocą mikroskopu
polaryzacyjnego
Ponadstandardowa hodowla zarodków ponad 48 godzin do stadium
blastocysty

Time-Laps hodowla (Geri)

Ciągły monitoring zarodków podczas hodowli

200 €

Asystowany hatching (AH)

Ekstrakcja zewnętrzenej osłony zarodka (zona pellucida)

200 €

EmbryoGlue

Podłoże wspierające implantację po powtórnych niepowodzeniach

250 €

STD

Choroby przenoszone drogą płciową

100 €

Pierwsze badanie

950 €

Ponowne badanie

730 €

ICSI jednego jajeczka

PLM

ERA test (Endometrial
Receptivity Array)

50 €

300 €

1.350 €

Endome Trio

Pipelle scratching

50 €

Trial transfer

60 €
150 €

Wybrany termin KET

40 €

SPG

Seminogram, badanie nasienia

DNA fragmentacja

Badanie uszkodzenia DNA u plemników

ASA

Ustalenie przeciwciał przeciw plemnikom

MACS
Stymulacja ruchliwości
plemników
TESE

Magnetycznie aktywowane sortowanie plemników

275 €

Substancja do stymulacji nieruchomych plemników przed
zapłodnieniem

150 €

Chirurgiczne pobranie plemników w znieczuleniu ogólnym

780 €

Posiew nasienia

Badanie mikrobiologiczne nasienia.

100 €

Kapacytacja próbki opracowanie plemników

Opracowanie plemników przed IUI

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

Siedziba spółki
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno-Pisárky
IČ 27677851, DIČ CZ699004108

Całodobowa linia
+420 774 117 766
e-mail: info@reprofit.cz
www.reprofit.cz

170 €
50 €

75 €
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Znieczulenie ogólne

115 €
75 €

Internistyczne badania krwi

Badanie krwi (np. przed TESE)

Plemniki dawcy

Plemniki dawcy z kriobanku Reprofit

350 €

Przechowanie plemników dawcy

Rezerwacja 2 dawek na 5 lat

100 €

1 rok

100 €

2 lata

185 €

3 lata

225 €

4 lata

260 €

5 lat

300 €

Wydłużenie okresu
przechowania zamrożonych
zarodków/jajeczek/plemników

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

Siedziba spółki
Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno-Pisárky
IČ 27677851, DIČ CZ699004108

Całodobowa linia
+420 774 117 766
e-mail: info@reprofit.cz
www.reprofit.cz
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