
Príjemkyňa darovaných oocytov

1 700,00 €

3 200,00 € 2 700,00 €

420,00 €
Vyšetrenie spermiogramu, Mikrofluidic Sperm Sorting, 

zmrazenie a uchovávanie spermií na 1 rok

1 100,00 €
Monitoring embryí v K systéme, predĺžená kultivácia, ICSI 

všetkých zrelých oocytov, embryoglue, zmrazenie a 

uchovávanie embryí na 1 rok (vitrifikácia 2 pejet)

1 250,00 €
Monitoring embryí v EmbryoScope™, predĺžená kultivácia, 

ICSI všetkých zrelých oocytov, embryoglue, zmrazenie a 

uchovávanie embryí na 1 rok (vitrifikácia 2 pejet)

1 200 € za transfer 1 embrya 600,00 €

2 000 € za transfer 2 embryí 1 000,00 €

VYDANÉ:  

01.01.2022
PODPIS:

* V cene pre príjemkyňu darovaných oocytov je zahrnutý poplatok za kompenzáciu nákladov darkyne oocytov, súbor komplementárnych výkonov 

a služieb a  1. embryotransfer. V cene nie je  zahrnutý doplatok za lieky na stimuláciu ovulácie darkyne oocytov. Ostatné ambulantné a 

laboratórne výkony sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

200,00 €

250,00 €

Balík andrologických vyšetrení a výkonov/povinné pre DPOOC

Balík EXCLUSIVE embryologických vyšetrení a výkonov        

pri metóde  oplodnenia IUI

Darkyňa oocytov

GYN-FIV hradí darkyni priemerné výdavky 

spojené s darovaním oocytov

Darcovia embryí

1 000,00 €

GYN-FIV hradí darcom priemerné výdavky 

spojené s darovaním embryí
150,00 €

Darca spermií

GYN-FIV hradí darcovi priemerné výdavky 

spojené s darovaním spermií
100,00 €

Ceny uvedené v cenníku za jednotlivé výkony sú konečné.

Ceny za lieky a iné výkony vykonávané mimo GYN - FIV  nie sú zarátané v cene za výkony.

Počas liečby majú klienti právo na zmenu ošetrujúceho lekára.

** V cene pre príjemkyňu darovaných oocytov je zahrnutý poplatok za stimuláciu ovulácie darkyne oocytov a jej monitorovanie, kompenzácia 

nákladov pre darkyňu oocytov, súbor komplementárnych výkonov a služieb a 1. embryotransfer.Ostatné ambulantné a laboratórne výkony sú 

spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.

*** V cene pre príjemkyňu darovaných embryí je zahrnutý poplatok za manažovanie prípravy príjemkyne a poplatok za kryoembryotransfer.

Platby sa realizujú v deň začatia liečby na recepcii spoločnosti GYN – FIV.

 

Príjem darovaných spermií

pri metódach oplodnenia IVF a ICSI

IVF cyklus s darovanými oocytmi*

IVF cyklus s darovanými oocytmi - samoplatca**

Príjemkyňa darovaných embryí

Samoplatkyňa***

1.-3. cyklus DPOOC v GYN-FIV 4. cyklus DPOOC v GYN-FIV

Balík OPTIMAL embryologických vyšetrení a výkonov        

CENNÍK - Darcovský program

CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU, UROLÓGIU 

A ASISTOVANÚ REPRODUKCIU


