CENÍK ASISTOVANÉ REPRODUKCE
POJIŠTĚNÍ

Tento ceník je platný pro klienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v České republice.

Pokud má klient nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění, je cyklus účtován přímo zdravotní pojišťovně.
(Dle § 15 odst. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. se hradí péče v souvislosti s umělým oplodněním
nejvíce třikrát za život, nebo pokud bylo v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy pouze 1 lidské embryo
čtyřikrát za život).

Speciální laboratorní metody jsou hrazeny přímo klientem, stejně jako doplatky za stimulační léky, nebo léky, které jsou
nad rámec limitu hrazeného ze zdravotního pojištění (po vyčerpání 2250 IU).

■

INSEMINACE - není-li hrazena ZP

2 000,- Kč

NATIVNÍ IVF CYKLUS S ICSI

15 000,- Kč

□

Úhrada v den punkce

10 000,- Kč

□

Úhrada v den embryotransferu

CENA NEZAHRNUJE:
□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

□

Celková anestezie / analgosedace

CYKLUS S MINIMÁLNÍ STIMULACÍ

■

2 000,- Kč / 600,- Kč

19 000,- Kč

□

Úhrada v den punkce

9 500,- Kč

□

Úhrada v den embryotransferu

9 500,- Kč

CENA NEZAHRNUJE:
□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

□

Doplatky za léky

□

Celková anestezie / analgosedace

KOMPLETNÍ IVF CYKLUS - není-li hrazen ZP

■

5 000,- Kč

2 000,- Kč / 600,- Kč

30 000,- Kč

□

Úhrada při začátku stimulace (1. den protokolu)

7 500,- Kč

□

Úhrada v den punkce

7 500,- Kč

□

Úhrada v den embryotransferu

15 000,- Kč

CENA NEZAHRNUJE:
□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

□

Doplatky za léky
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KRYOEMBRYOTRANSFER - transfer zamražených embryí)

5 200,- Kč

■ CENA NEZAHRNUJE:
□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)

NÁHRADNÍ MATEŘSTVÍ

Při využití náhradní matky se k vybranému léčebnému cyklu doplácí

□

Tento doplatek zahrnuje přípravu a léčbu náhradní matky bez léků a krevních testů a jednu konzultaci
u právní zástupce

CYKLUS S DAROVANÝMI VAJÍČKY – bez úhrady IVF cyklu od ZP
■

■

33 144,- Kč

□

88 000,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
□

konzultace a ultrazvuky v průběhu cyklu

□

náklady spojené s dárkyní (monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada výdajů dárkyně)

□

testy na HIV, Hep B, C a Syphilis pro partnera klientky

□

spermiogram a zamražení spermatu partnera

□

ICSI, prodloužená kultivace, ev. asistovaný hatching

□

embryotransfer

□

uchování embryí po dobu 1 roku

□

Program garance zaručuje klientce alespoň 6 zralých oocytů dárkyně a později 2 embrya vhodná k transferu
(3. den kultivace). To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normozoospermie). Pokud tuto garanci
nedodržíme a klientka neotěhotní (potvrzená srdeční akce), nabízíme klientce automaticky další cyklus
zdarma.

□

Třetí cyklus zdarma pro klientky, které u nás neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s
darovanými vajíčky (po transferu všech embryí vzniklých během těchto cyklů), a kvalita spermatu byla v obou
případech dostatečná (normozoosperie).

CENA NEZAHRNUJE:
□

PICSI – doplatek za PICSI v rámci tohoto balíčku za zvýhodněnou cenu 3 824,- Kč

□

Vitrifikace

□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)
Záloha 12 748,- Kč je splatná při potvrzení termínu léčby.
Doplatek za cyklus se hradí nejpozději 10 týdnů před punkcí dárkyně.
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CYKLUS S DAROV ANÝMI VAJÍČKY – s úhradou IVF cyklu od ZP
■

46 000,- Kč

CENA ZAHRNUJE:
□

konzultace a ultrazvuky v průběhu cyklu

□

náklady spojené s dárkyní (monitoring cyklu dárkyně a získání oocytů, léky pro dárkyni, úhrada výdajů dárkyně)

□

testy na HIV, Hep B, C a Syphilis pro partnera klientky

□

spermiogram a zamražení spermatu partnera

□

embryotransfer

□

uchování embryí po dobu 1 roku

□

ICSI

□

Program garance zaručuje klientce alespoň 6 zralých oocytů dárkyně a později 2 embrya vhodná k transferu
(3. den kultivace). To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normozoospermie). Pokud tuto garanci
nedodržíme a klientka neotěhotní (potvrzená srdeční akce), nabízíme klientce automaticky další cyklus
zdarma.

□

Třetí cyklus zdarma pro klientky, které u nás neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s
darovanými vajíčky (po transferu všech embryí vzniklých během těchto cyklů), a kvalita spermatu byla v obou
případech dostatečná (normozoosperie).

■ CENA NEZAHRNUJE:
□

prodloužená kultivace, asistovaný hatching

□

PICSI – doplatek za PICSI v rámci tohoto balíčku je 3 824,- Kč

□

Vitrifikace

□

Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)
Záloha 12 748,- Kč je splatná při potvrzení termínu léčby.
Doplatek za cyklus se hradí nejpozději 10 týdnů před punkcí dárkyně.

CYKLUS S DAROVANÝMI EMBRYI
■

CENA ZAHRNUJE:
□

konzultace a ultrazvuky v průběhu cyklu

□

výdaje spojené s darováním

□

ev. Asistovaný hatchin

□

Garance embrya vhodná k transferu 5. den kultivace (blastocysta) + ev. asistovaný hatching

□

Garance přednostního pořadí v případě neúspěšného rozmrazení embryí. Platba je účtována pouze za
skutečně přenesená embrya

□

Třetí cyklus zdarma pokud klientka neotěhotní (potvrzená srdeční akce) ani po dvou cyklech s
darovanými embryi u nás a v 1. a 2. cyklu zamražených darovaných embryí byly transferovány vždy dvě
blastocysty, má nárok při 3. cyklu zdarma na 2 blastocysty k transferu.

□

Ve všech ostatních případech má nárok při 3. cyklu na 1 blastocystu k transferu.

■ Cyklus s:

■

□

1 pětidenním embryem

33 144,- Kč

□

2 pětidenními embryi

66 287,- Kč

CENA NEZAHRNUJE:
Jiné doplňkové laboratorní metody (odvíjí se od doporučení lékaře / embryologa a přání klienta)
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SPECIÁLNÍ L ABOR ATORNÍ METODY A POSTUPY
■

SPERMIOGRAM

1 300,- Kč

■

METODA MACS

8 000,- Kč

■

DNA FRAGMENTACE SPERMIÍ (METODA TUNEL)

3 000,- Kč

■

TESE

■

POUŽITÍ DÁVKY SPERMIÍ DÁRCE

2 000,- Kč

■

REZERVACE DÁVKY SPERMIÍ

2 000,- Kč

□

20 000,- Kč

rezervace je platná na 1 rok, později je zpoplatněna jako úchova biologického materiálu

■

PRODLOUŽENÁ KULTIVACE EMBRYÍ (4. – 6. den po oplození)

2 500,- Kč

■

ICSI (Intracytoplasmatická injekce spermie)

8 000,- Kč

■

PICSI (ICSI pre-selektovanými spermiemi)

11 000,- Kč

■

IMSI (ICSI morfologicky selektovanými spermiemi)

18 000,- Kč

■

EMBRYOGEN (kultivační médium – lze použít pouze do 3. dne kultivace)
□

■

5 200,- Kč

Nutno objednat nejpozději v 1. den kultivace

EMBRYOGLUE (médium podporující implantaci)

3 000,- Kč

V případě zájmu nás prosím kontaktujte 2 dny před embryotransferem

■

EMBRYOSCOPE (permanentní monitoring embryí)

3 000,- Kč

V případě zájmu nás prosím kontaktujte 2 dny před odběrem vajíček

■

ASISTOVANÝ HATCHING (cena za AH u jednoho embrya)

■

VYŠETŘENÍ HLADINY AMH

■

ERA TEST

2 000,- Kč
750,- Kč
22 232,- Kč

MRAŽENÍ A ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
■

KRYOKONZERVACE SPERMIÍ

■

VITRIFIKACE
□
□

■

Vitrifikace do dvou straw
Každé další straw

ÚCHOVA BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU (roční poplatek)
HYSTEROSKOPIE - samotný výkon hradí ZP

3 000,- Kč

6 000,- Kč
550,- Kč

1 000,- Kč
0,- Kč
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