CENNIK Centrum Zdrowia Rodziny Ab ovo
Wizyta kobiety ciężarnej, ginekologiczna, niepłodnościowa.
Prof. UM. dr hab. Włodzimierz Baranowski
Wizyta: kobiety ciężarnej, ginekologiczna, w stymulacji,
niepłodnościowa.Prof. UM. dr hab. Lechosław Putowski
Wizyty: ginekologiczna, ciężarnej, niepłodnościowa
Wizyta anestezjologiczna
Wizyta urologiczna

200 pln

USG i wizyta w stymulacji owulacji (opłata do IUI )
USG i wizyta w stymulacji owulacji (opłata do IVF )
USG przed zabiegiem IUI/AID
USG ginekologiczne
USG ciąży
USG ciąży mnogiej
USG ciąży 4D w II i III trymestrze z cyfrową rejestracją obrazu
USG ciąży 4D„genetyczne“ w I trymestrze ciąży
USG elastograficzne
IUI – inseminacja (przygotowanie i podanie nasienia )
AID - inseminacja nasieniem dawcy
AID / IUI (przygotowanie i podanie nasienia )
Kolejne IUI w obecnym cyklu
Badanie nasienia (spermiogram)
Badanie bakteriologiczne (posiew nasienia)
Próbna preparatyka nasienia i badanie nasienia
0,00
Sprawdzanie obecności plemników w moczu
Mrożenie nasienia
Przechowywanie nasienia przez okres pierwszego roku

140 pln
140 pln
70 pln
120 pln
120 pln
150 pln
150 pln
200 pln
200 pln
600 pln
1100 pln
1100 pln
300 pln
100 pln
50 pln
200 pln
50 pln
35 pln
100 pln
200 pln

Kolejne lata przechowywania w banku nasienia (za jeden ejakulat)
Post coital test - PCT ( 8-16h post coital )
Zabieg CRIO
Założenie wkładki domacicznej IUD
Badanie cytologiczne
Badanie histopatologiczne jednego preparatu
Badanie w kierunku Trichomonas Vaginalis
Punkcja torbieli jajnika
Biopsja jąder
Mrożenie bioptatu
Przechowywanie bioptatu przez okres 1 roku
Kolejne lata przechowywania bioptatu w banku nasienia
Znieczulenie dożylne
Scrating endometrium
SHSG ( Sonohisterosalphingografia)

150 pln
120 pln
120 pln
120 pln

200 pln/rok/
50 pln
350 pln
350 pln
30 pln
50 pln
20 pln
300 pln
500 pln
100 pln
200 pln
300 pln/rok
560 pln
100 pln
500 pln

Cennik procedury IVF/ET
Stymulacja owulacji do IVF ( usg + wizyta)
Stymulacja owulacji do IVF ( usg + wizyta)prof. Putowski
Opłata za badania hormonalne (oznaczenie 1 hormonu )
Wizyta anestezjologa

140 pln
150 pln
24 pln
120 pln

Znieczulenie dożylne

560 pln

Punkcja jajników IVF / ICSI
Przygotowanie zarodka do transferu

4000 pln

Transfer embrionów
Hodowla zarodków na podłożu EmbryoGlue
Punkcja jajników FIVF
Przygotowanie zarodka do transferu
Punkcja jajników IVF
Bez hodowli

1300 pln
+ 300 pln

Transfer przechowywanych embrionów FUET

1300 pln

Zamrażanie embrionów
Przechowywanie embrionów przez okres pierwszego roku
Przechowywanie embrionów przez okres kolejnego roku
Mrożenie oocytów
Przechowywanie oocytów przez okres pierwszego roku
Rozmrożenie oocytów
Zapłodnienie oocytów i hodowla

400 pln
200 pln
300 pln
550 pln
200 pln
500 pln
1000 pln

1500 pln
3000 pln

Opłata za nasienie dawcy w IVF/ICSI

500 pln

Biopsja jąder

500 pln

Mrożenie bioptatu

100 pln

Przechowywanie bioptatu przez okres 1 roku

200 pln

Kolejne lata przechowywania bioptatu w banku nasienia
Badanie bakteriologiczne (posiew nasienia)
Próbna preparatyka nasienia i badanie nasienia

300 pln/rok
50 pln
200 pln

