Đây là nơi cuộc sống bắt đầu

BẢNG GIÁ LIỆU PHÁP NGƯỜI TỰ
THANH TOÁN
Có từ 1.10.2020

TƯ VẤN BAN ĐẦU (bao gồm kiểm tra siêu âm)

MIỄN PHÍ

LIỆU PHÁP VỚI CÁC GIAO TỬ RIÊNG CỦA BẠN
(TRỨNG / TINH TRÙNG / PHÔI THAI)
THỤ TINH (trong ống nghiệm hoặc là nhân tạo)

3.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kế hoạch, Chuẩn bị tinh
trùng trong phòng thí nghiệm Andrology, Ống thông để thụ tinh, Thực hiện của bác sĩ

CHU KỲ TỰ NHIÊN (ET- chuyển phôi - tối đa 2 phôi thai)

25.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra, Chọc hút trứng, ICSI (phương pháp tiêm
tinh trùng trực tiếp vào noãn để tạo phôi) không phụ thuộc vào số lượng tế bào trứng thu
được, Kéo dài nuôi cấy phôi thai , Hỗ trợ phôi thoát màng, Ống thông ECHO để chuyển, Chuyển
phôi
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân
Chu kỳ không có ET(chuyển phôi)

15.000 CZK

Chu kỳ không có lấy tế bào trứng

10.000 CZK

Có lấy từ 4 tế bào trứng và nhiều hơn nữa giá liệu pháp theo „KÍCH THÍCH TỐI THIỂU“

KÍCH THÍCH TỐI THIỂU

35.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kích thích, Chọc hút trứng, ICSI
không phụ thuộc vào số lượng tế bào trứng thu được, Kéo dài nuôi cấy phôi thai, Hỗ trợ phôi
thoát màng, Ống thông ECHO để chuyển, Chuyển phôi
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân
Chu kỳ không có ET(chuyển phôi)

20.000 CZK

Chu kỳ không có lấy tế bào trứng

15.000 CZK
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DUAL-STIM protokol

69.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra, Chọc hút trứng, ICSI không phụ thuộc
vào số lượng tế bào trứng thu được, Kéo dài thời gian nuôi cấy phôi thai, Hỗ trợ phôi thoát màng,
Ống thông ECHO để chuyển, Chuyển phôi, Vitrifikace (đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa) 2
ống straw (1 hoặc tối đa 2 phôi)
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân
Chu kỳ không có ET(chuyển phôi)

25.000 CZK

Chu kỳ không có lấy tế bào trứng

18.000 CZK

Liệu pháp với giao tử riêng của bạn (trứng và tinh trùng)

44.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kích thích, Chọc hút trứng, ICSI
không phụ thuộc vào số lượng tế bào trứng thu được, Kéo dài thời gian nuôi cấy phôi thai, Hỗ
trợ phôi thoát màng, Ống thông ECHO để chuyển
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân
Chu kỳ không có ET(chuyển phôi)

25.000 CZK

Chu kỳ không có lấy tế bào trứng

15.000 CZK

eSET (elektivní Single Embryo Transfer)

55.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kích thích, Siêu âm kiểm tra vào ngày
ứng dụng triggeru trước chọc hút trứng, Lấy máu kiểm tra – Progesteron, LH trong thời gian của ứng
dụng triggeru trước chọc hút trứng, Chọc hút trứng, ICSI không phụ thuộc vào số lượng tế bào trứng
thu được, Kéo dài thời gian nuôi cấy phôi thai, Hỗ trợ phôi thoát màng, Ống thông ECHO để chuyển,
EmbryoScope +
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân

SOCIAL FREEZING - trứng đông lạnh - ĐÀN BÀ

30.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kích thích, Chọc hút trứng, Gây
mê toàn thân, Vitrifikace (đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa) đến12 noãn
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ, Gây mê toàn
thân
Mỗi cái straw tiếp

2.000 CZK
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SOCIAL FREEZING - tinh trùng đông lạnh - ĐÀN ÔNG

4.900 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Xét nghiệm tinh dịch, Quá trình tinh trùng trong phòng thí
nghiệm Andrology, Tinh trùng đông lạnh, Lưu trữ 1 năm lần đầu tiên
Không bao gồm: xét nghiệm STD (bệnh lây truyền qua đường tình dục) theo luật hợp lệ

KRYOEMBRYOTRANSFER - Chuyển phôi đông lạnh

8.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Siêu âm kiểm tra trong kế hoạch , rã đông phôi, Ống
thông ECHO để chuyển

LIỆU PHÁP VỚI CÁC GIAO TỬ HIẾN TẶNG
(TRỨNG / TINH DỊCH / PHÔI THAI)
Liệu pháp với trứng hiến tặng với BẢO HÀNH 2 PHÔI THAI

110.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Kiểm tra và bồi thường người hiến tặng, Thuốc kích thích cho
người hiến tặng, Chọc hút trứng người hiến tặng, Gây mê toàn thân, ICSI không phụ thuộc vào số lượng
tế bào trứng thu được, Hỗ trợ phôi thoát màng, Kéo dài thời gian nuôi cấy phôi thai, Ống thông ECHO để
chuyển, Chuyển phôi, Vitrifikace (đông lạnh bằng phương pháp thủy tinh hóa) 1 phôi
Không bao gồm: Lưu trữ 1 năm, STD của vợ chồng, Mỗi cái straw tiếp 2.000 CZK

Liệu pháp với phôi hiến tặng
Giá cho 1 phôi thai

35.000 CZK

Giá cho 2 phôi thai

66.000 CZK

Bao gồm: Tư vấn và chuẩn bị kế hoạch, Kiểm tra và bồi thường người hiến tặng RB (tế bào sinh sản),
Hoàn thành chuẩn bị nuôi phôi đến thời kì blastocyst để ET (chuyển phôi)
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