
s poistením bez poistenia

0,00 € 35,00 €

900,00 € 0,00 €

PGT-M Preimplantačné genetické testovanie monogénnych ochorení metódou 

OneGene PGT - do 5 vyšetrených embryí

Pred predimplantačným vyšetrením embryí je nutné vopred uhradiť platbu za vyšetrenie jednotlivou metódou 

PGT do 5 embryí + Balík PGT + Biopsiu embryí

UNION benefit ***  príspevok pre poistenkyňu na výkon asistovanej 

reprodukcie so zabezpečením vykonania PGT

Biopsie (odber vzorky na PGT)

2 100,00 €

600,00 €

600,00 €

250,00 €

PGT balík (príprava vzorky na PGT) so zľavou 50% ** 300,00 €

Biopsie (odber vzorky na PGT) so zľavou 100% ** 0,00 €

PODPIS:

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.

VYDANÉ:  15.5.2022

Počas liečby majú klienti právo na zmenu ošetrujúceho lekára.

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

 

Konzultácia - lekárska genetika (na nezmluvnej ambulancii)

Konzultácie

PGT-SR  Preimplantačné genetické testovanie translokácií - každé ďalšie 

vyšetrené embryo

Preimplantačné genetické testovanie

PGT-A  Preimplantačné genetické testovanie aneuploídií - každé ďalšie 

vyšetrené embryo

Typ výkonu

Cena

DOPLNKOVÉ VÝKONY K IVF CYKLU

Konzultácia pred amniocentézou (na nezmluvnej ambulancii)

Úvodná konzultácia k liečbe sterility s lekárom

Konzultácia  s embryológom - vyžiadaná pri liečbe sterility

Konzultácia  s lekárom - vyžiadaná pri liečbe sterility  (na nezmluvnej 

ambulancii)

Konzultácia -  PORADENSTVO (druhý názor, pred vymedzeným operačným 

výkonom)

30,00 €

     ** benefit GYN-FIV - pre pokračujúcu liečbu v rámci jedného cyklu, rozhoduje o ňom lekár a embryológ na základe výsledkov 

PGT-M Preimplantačné genetické testovanie monogénnych ochorení metódou 

OneGene PGT - každé ďalšie vyšetrené embryo
350,00 €

PGT balík (príprava vzorky na PGT)

Priama detekcia mutácie u embryí

* v prípade nižšieho počtu vyšetrených embryí sa platí alikvotná časť z uvedenej sumy

     *** benefit poisťovne UNION je klientom vyplácaný až po jeho uznaní zo strany poisťovne, následne je vyplatený poistencovi na účet

25,00 €

20,00 €

25,00 €

35,00 €

PGT-M Preimplantačné genetické testovanie monogénnych ochorení metódou 

karyomapping  - každé ďalšie vyšetrené embryo

250,00 €

350,00 €

3 700,00 €

450,00 €

PGT-M Preimplantačné genetické testovanie monogénnych ochorení   metódou 

karyomapping - do 5 vyšetrených embryí

PGT-A  Preimplantačné genetické testovanie aneuploídií -                                      

5 vyšetrených embryí *
1 250,00 €

PGT-SR  Preimplantačné genetické testovanie translokácií -                                                                          

5 vyšetrených embryí *
1 750,00 €

CENNÍK - Konzultácie, Genetika

CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU, UROLÓGIU 

A ASISTOVANÚ REPRODUKCIU


