
biztosítással biztosítás nélkül

250,00 €

150,00 €

220,00 €

500,00 €

300,00 €

100,00 €

360,00 €

180,00 €

560,00 €

250,00 €

IVM

Embrió fagyasztás - 2 kémcső vitrifikációja

Embriók tárolása, minden minta 12 hónapra

Spermium fagyasztása, 3 kémcső

Sperma tárolása, minden minta 12 hónapra

Embrió újrafagyasztás KET-et követően - 1 kémcső

200,00 €

100,00 €

50,00 €

150,00 €

100,00 €

Kiegészítő eljárások

Fagyasztási módszerek

Embrió és petesejt fagyasztás / újrafagyasztás / - minden következő kémcső 

Az embriók egyedi tenyésztése K rendszerben

Az embriók megfigyelése az EmbryoScope™-ban

Az embriók tenyésztése az EmbryoScope™-ban + hosszított tenyésztés

Az embriók megfigyelése az EmbryoScope™-ban KET esetében, 50%-os 

kedvezménnyel *

Az embriók egyedi tenyésztése KET-re 50%-os kedvezménnyel *

Hosszított embriótenyésztés

MSS - (Microfluid Sperma Válogatás)

EmbryoGlue - "ragasztó" az embriókra

AZH - assziszztált zonális hatching

Petesejt aktiválás

Az osztódási orsó vizualizációja

150,00 €

200,00 €

 

ICSI - 13 és több petesejt

ICSI sikertelen megtermékenyítéssel

ICSI - 4 - 12 petesejt

Eme dokumentum célja az árakról szóló 18/1996-os számú törvénynek megfelelően a GYN-FIV által végzett eljárások árainak meghatározása. 

IVF CIKLUST KIEGÉSZÍTŐ ELJÁRÁSOK

Kezelés típusa

Ár

Mikromanipulációs módszerek

ICSI (intracitoplazmatikus spermium injekció) - 1-3 petesejt 250,00 €

500,00 €

600,00 €

0,00 €

Spermium fagyasztása - minden következő kémcső 20,00 €

Gaméták kiolvasztása (spermiumok, petesejtek) 100,00 €

150,00 €

ÁRLISTA - Laboratóriumi eljárások

NŐGYÓGYÁSZATI ÉS ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓS KÖZPONT



100,00 €

200,00 €

Szolgáltatási díj és genetikai anyagminták Európai Únió államain belüli 

szállítására/átvételére vonatkozó dokumentáció elkészítése
600,00 €

Szolgáltatási díj az Európai Únión kívülről származó genetikai anyagminták 

szállítására/átvételére vonatkozó dokumentáció elkészítése
900,00 €

      Az andrológiai vizsgálatok feltétele a spermiogram elvégzése

35,00 €

200,00 €

250,00 €

80,00 €

50,00 €

Andrológia

Donor sperma elfogadása (IUI)

Donor sperma elfogadása (IVF, ICSI)

A sperma DNA fragmentációja 

SPERMIOGRAM - Morfológiai és kinetikai spremaelemzés

A fizetés a kezelés megkezdésének napján történik a GYN-FIV társaság recepcióján (közvetlenül a Nőgyógyászati és Asszisztált Reprodukciós 

Központban). 

ALÁÍRÁS:

Szolgáltatási díj és genetikai anyagminták Szlovák Köztársaságon belüli 

szállítására/átvételére vonatkozó dokumentáció elkészítése

Az Árlistában az egyes eljárásokra megadott árak véglegesek. 

A genetikai anyagok más intézménybe történő szállításának díját a fagyasztás és tárolás előnyeit élvező betegek esetében a GYN-FIV a.s. vonatkozó 

belső szabályzata szerint egyedileg állapítják meg. 

KIADVA:  01.01.2023

A GYN-FIV-en kívül végzett eljárások és egyéb gyógyszerek árai nem szerepelnek a vizsgálatok árában.

Oxidatív stresszteszt MiOXSYS

       *  50%- os kedvezményben részesülnek ügyfeleink, kik az embryoscopet veszik igénybe az embriók megfigyeléséhez. 

Egyéb

SpermPack – komplex spermavizsgálat (spermiumellenes antitestek, 

spermium DNS fragmentáció, oxidatív stressz teszt MiOXSYS, Vital teszt).

Vital teszt 50,00 €

250,00 €

Spermium ellenes antitestek 

S - Trial Wash Test

150,00 €


