
s poistením bez poistenia

150,00 € 150,00 €

50,00 € 50,00 €

150,00 € 150,00 €

400,00 € 400,00 €

0,00 € 1 100,00 €

0,00 € 190,00 €

0,00 € 830,00 €

0,00 € 680,00 €

0,00 € 140,00 €

0,00 € 480,00 €

      V prípade absolvovania troch cyklov IVF v našom centre sa na 4. IVF cyklus vzťahuje 50% zľava

0,00 € 390,00 €

0,00 € 95,00 €

0,00 € 195,00 €

0,00 € 295,00 €

0,00 € 50,00 €

250,00 € 250,00 €

220,00 € 220,00 €

Biopsia endometria 100,00 € 100,00 €

250,00 € 250,00 €

200,00 € 200,00 €

250,00 € 250,00 €

100,00 € 100,00 €

150,00 € 150,00 €

SOFT IVF cyklus (OPU + ET)

IVF STOP cyklus (bez punkcie oocytov)

Typ výkonu

 

Monitoring monofolikulárnej ovulácie, ukončené IUI (spermie od darcu)

IUI - intrauterinná inseminácia

Cenník obsahuje výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, výkony pre nepoistených klientov, výkony IVF pre pacientky nad 

40 rokov a výkony IVF pre pacientky, ktoré už absolvovali 3 IVF cykly na poisťovňu

Súbor komplementárnych výkonov a služieb, vrátane výkonov 

poskytnutých na nezmluvnej ambulancii v zmysle dohody F-P-001

Monitoring monofolikulárnej ovulácie

Cena

Natívny cyklus zahŕňa: konzultácie, plán liečby, monitoring stimulácie, punkcia (odber) oocytov, spracovanie a 

príprava spermií, predĺžená kultivácia, embryoglue, embryotransfer

KET - kryoembryo transfer

Monitoring monofolikulárnej ovulácie, ukončené IUI (partnerská)

Komplexné vstupné laboratórne vyšetrenia

Laboratórne vyšetrenia v rámci stimulácie

Doplnkové výkony k IVF cyklu

Natívny cyklus bez získaných oocytov

IVF cyklus (OPU + ET)

IVF cyklus bez embryotransferu

SOFT IVF STOP cyklus (bez punkcie oocytov)

SOFT IVF cyklus bez embryotransferu

IVF cyklus - NATÍVNY *

Natívny cyklus (OPU + ET) - balík

Natívny cyklus STOP (bez punkcie oocytov)

Natívny cyklus bez embryotransferu

IVF cyklus - in vitro fertilizácia

Celková anestéza pre IVF NATÍV

PODPIS:

Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné.
Ceny za lieky a iné výkony vykonávané mimo GYN - FIV a.s. nie sú zarátané v cene za výkony.

Príjem darovaných spermií pri metódach oplodnenia IVF a ICSI

Príjem darovaných spermií pri metóde oplodnenia IUI

Opätovné zmrazenie embryí po KET 

Platby sa realizujú v deň začatia liečby na recepcii spoločnosti GYN – FIV a.s. (priamo v Centre pre gynekológiu a asistovanú reprodukciu). 

* IVF cyklus NATÍV môže byť súčasťou IVF cyklov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. V tomto 

prípade sa na IVF cyklus NATÍV nevzťahuje balíková cena a laboratórne výkony sú súčasťou platného cenníka GYN-

FIV a.s.

VYDANÉ:  01.07.2020

Počas liečby majú klienti právo na zmenu ošetrujúceho lekára.

Manažment liečby v cudzom jazyku a pre zahraničné pacientky

CENNÍK - Liečba neplodnosti

CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU, UROLÓGIU 

A ASISTOVANÚ REPRODUKCIU


