Výkon

Cena

Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus + ET / ICSI - 1 oocyt
Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus - bez ET

10.000 CZK / 1.000 Kč
6.000 Kč

Minimální stimulace nebo nativní IVF cyklus bez zisku oocytů

2.500 Kč

Minimální stimulace IVF - neúspěšná stimulace

1.000 Kč

Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) 1 - 3 oocyty

4.000 Kč

Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) 4 a více vajíček
Intracytoplasmatická injekce spermie (ICSI) nad 8 oocytů

8.000 Kč
1.000 Kč / 1 oocyt

Intracytoplasmatická injekce spermie zralou spermií (PICSI) k ICSI

4.000 Kč

Selekce spermií metodou MACS k ICSI

7.000 Kč

Selekce spermií metodou MACS k PICSI

6.000 Kč

Asistovaný hatching (AH)

3.000 Kč

Prodloužená kultivace embryí 48 - 72 hodin (PK)

4.000 Kč

Prodloužená kultivace embryí 72 - 120 hodin (PKB)

7.000 Kč

EmryoGlue

2.500 Kč

Kontinuální monitoring embryí

5.000 Kč

Kryokonzervace spermatu

2.500 Kč

Kryokonzervace embryí (vitrifikace) 1-2 pejety / každá další 1 pejeta + uchování
1 rok

5.000 / 1.000 Kč

Výkon

Cena

Základní cena IVF s darovanými oocyty u pacientky, která splňuje podmínky pro
úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou.V základní ceně: konzultace, plán léčby,
stimulační léky pro dárkyni, monitorování IVF cyklu, odběr vajíček,
embryotransfer - hrazeno ze zdravotního pojištění Oplodnění vajíček metodou
ICSI, prodloužená kultivace a asistovaný hatching, léky nutné k synchronizaci
dárkyně a příjemkyně, finanční náhrada nákladů dárkyni

38.900 Kč

Základní cena IVF s darovanými oocyty pro samoplátce.V základní ceně:
konzultace, plán léčby, stimulační léky pro dárkyni, monitorování IVF cyklu, odběr
vajíček, oplodnění vajíček metodou ICSI, prodloužená kultivace
a asistovaný hatching, embryotransfer, léky nutné k synchronizaci dárkyně
a příjemkyně, finanční náhrada nákladů dárkyni

79.900 Kč

Preimplantační genetická screening (PGS) aneuploidí chromozomů metodou
a-CGH, NGS do 8 vzorků u pacientky, která splňuje podmínky pro úhradu IVF
cyklu zdravotní pojišťovnou

0 Kč

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) translokací chromozomů nebo
monogenních nemocí do 8 embryí u pacientky, která splňuje podmínky pro úhradu
IVF cyklu zdravotní pojišťovnou

0 Kč

Biopsie embrya pro PGS/PGD - bez ohledu na počet embryí u pacientky, která
splňuje podmínky pro úhradu IVF cyklu zdravotní pojišťovnou

0 Kč

Roční poplatek za skladování konzervovaných embryí, spermií, oocytů

2.000 Kč

Biopsie embrya pro PGS/PGD - bez ohledu na počet embryí - SAMOPLÁTCE

10.000 Kč

Kryoembryotransfer (KET)

7.000 Kč

Kryokonzervace - vitrifikace vajíček + uchování 1 rok

15.000 Kč

Transferová souprava

1.000 Kč

Export vzorků z kliniky na vlastní žádost - administrativní poplatek

Intrauterinní inseminace spermiemi partnera (IUI-AIH) - SAMOPLÁTCE

2.500 Kč

Kompletní IVF cyklus - SAMOPLÁTCE

26.000 Kč

Intrauterinní inseminace spermiemi dárce (IUI-AID)

2.500 Kč

IVF cyklus bez ET - SAMOPLÁTCE

13.000 Kč

transfer zmražených embryí

MESA/TESE

15.000 Kč

IVF cyklus přerušený před odběrem vajíček - SAMOPLÁTCE

1.000 Kč

990 Kč

Zpracování kryokonzervovaného vzorku po MESA/TESE

6.000 Kč

Anestezie - bez úhrady ze zdravotního pojištění - SAMOPLÁTCE

2.000 Kč

Použití spermatu dárce pro IVF

2.500 Kč

STD - testy na sexuálně přenosné choroby - SAMOPLÁTCE

2.000 Kč

Ultrazvuková hysterosalpingografie (UZ HSG) - test průchodnosti vejcovodů

2.000 Kč

Kompletní hormonální vyšetření FSH + LH + E2 + PRL + PRG + SHBG +
testosteron + T3 + T4 + aTPO + TSH - SAMOPLÁTCE

1.400 Kč

Kompletní vyšetření spermiogramu - pojištěnec

0 Kč

Kompletní vyšetření spermiogramu - SAMOPLÁTCE

800 Kč

Vyšetření integrity akrosomu spermie (Spermflow) - SAMOPLÁTCE

800 Kč

Vyšetření fragmentace DNA spermií - SAMOPLÁTCE
Spermie MAR test - SAMOPLÁTCE
Vyšetření koncentrace nezralých spermií v ejakulátu (Protein-binding test)

2.500 Kč
500 Kč
1.000 Kč
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Hormonální vyšetření FSH + LH + E2 + PRL + PRG + testosteron- SAMOPLÁTCE

800 Kč

Hormonální vyšetření hormonů štítné žlázy T3 + T4 + TSH + aTPO - SAMOPLÁTCE

700 Kč

Krevní skupina + Rh faktor - SAMOPLÁTCE

500 Kč

AMH (anti Mullerian hormon) - SAMOPLÁTCE

500 Kč

