
CENNIK ZABIEGÓW WSPOMAGANEGO ROZRODU

 Cennik ważny od 01.08.2022
PROGRAM CENA ZAWIERA CENA €

Plan leczenia, wybór dawczyni, badanie i 
preparatykę nasienia do IVF, leki do 
stymulacji dla dawczyni, monitoring cyklu in
vitro dawczyni, pobranie komórek jajowych, 
zapłodnienie wszystkich komórek jajowych 
metodą ICSI, przedłużona hodowla zarodków, AH - 
assisted hatching i transfer zarodków, USG 
biorczyni, badanie STD partnera, rekompensata 
wypłacona dawczyni

5 190 €    

koszt anulowania przed 1. folikulometrią 
dawczyni 1 000 €    

koszt anulowania po 1. folikulometrii dawczyni 3 000 €    

Plan leczenia, badanie nasienia w dniu 
punkcji, monitoring cyklu in vitro, badanie 
USG, pobranie komórek jajowych, znieczulenie 
ogólne, zapłodnienie komórek jajowych metodą 
ICSI, przedłużona hodowla zarodków, AH - 
assisted hatching i transfer zarodków

2 690 €    

koszt anulowania przed pobraniem komórek
jajowych 300 €      

koszt anulowania po pobraniu komórek
jajowych 800 €      
Plan leczenia, badanie nasienia w dniu 
punkcji, monitoring cyklu in vitro, badanie 
USG, pobranie komórek jajowych, znieczulenie 
ogólne, zapłodnienie komórek jajowych, 
przedłużona hodowla zarodków i transfer 
zarodków

1 490 €    

koszt anulowania przed pobraniem komórek
jajowych 300 €      

koszt anulowania po pobraniu komórek
jajowych 500 €      
IUI 230 €      
IUI z dawcą 790 €      
ICSI (każdej komórki jajowej) w programie 
MINIMALNEJ STYMULACJI/IVF W CYKLU NATURALNYM             70 €       

Assisted hatching 250 €      
MSS 390 €      
MACS 390 €      
Przedłużona hodowla zarodków 250 €      
Monitoring zarodków 300 €      
EmbryoGlue 290 €      

NASIENIE DAWCY 490 €      
wszystkich komórek jajowych uzyskanych w 
programie OD lub IVF 590 €      
zarodków (w cenie dwie słomki) 400 €      
każda dodatkowa słomka (1 słomka/maks. 2 
zarodki) 70 €       
nasienia 400 €      
przechowywanie komórek jajowych, nasienia, 
zarodków w oddzielnych słomkach 800 €      
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KRIOKONSERWACJA
darmowe przechowywanie do jednego roku

IN VITRO Z KOMÓRKAMI 
JAJOWYMI DAWCZYNI

PEŁNY PROGRAM
ZAPŁODNIENIA IN VITRO

MINIMALNA STYMULACJA IVF/IVF W CYKLU 
NATURALNYM  (BEZ ICSI)

INSEMINACJA DOMACICZNA (IUI)

METODY
EMBRIOLOGICZNE



CENNIK ZABIEGÓW WSPOMAGANEGO ROZRODU

PROGRAM CENA ZAWIERA CENA €
przechowywanie zamrożonych zarodków 150 €      
przechowywanie zamrożonego nasienia 150 €      
przechowywanie komórek jajowych 150 €      
przechowywanie sprowadzonej próbki do
naszej kliniki 150 €      
przechowywanie komórek jajowych, nasienia, 
zarodków w oddzielnych słomkach 600 €      

PROGRAM ZACHOWANIA
PŁODNOŚCI KOBIET
(kriokonserwacja komórek jajowych)

konsultacja, protokół stymulacyjny,
stymulacja, badanie USG, znieczulenie
ogólne podczas zabiegu pobrania komórek
jajowych, kriokonserwacja komórek jajowych
+ darmowe przechowywanie w kriobanku do 
jednego roku 

1 690 €    

IVF Z ZAMROŻONYMI WŁASNYMI KOMÓRKAMI JAJOWYMI  
rozmrożenie komórek jajowych, preparatyka i 
badanie, zapłodnienie metoda ICSI, przedłużona 
hodowla zarodków, AH - assisted hatching i 
transfer zarodków

1 690 €    

własne zarodki 650 €
1 zarodek dawcy 2 200 €
2 zarodki dawcy 3 600 €
Badanie USG 50 €
Badanie nasienia (SPG) 50 €
TESE (w znieczuleniu ogólnym) 890 €
Znieczulenie ogólne 200 €
PGD / PGS (w zależności od rodzaju badania) od 620 €
Fragmentacja DNA plemników 190 €
HSG 120 €
ERA test od 550 €
Scratching endometrium 200 €
Kariotyp 200 €
Mukowiscydoza 360 €
TSH 20 €
fT4 20 €
PRL 20 €
LH 20 €
FSH 20 €
E2 20 €
hCG 20 €
Progesteron 20 €
TST 20 €
AMH 30 €

BADANIA KRWI - STD
choroby przenoszone drogą płciową

HBsAg, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1,2, TPH,
RRR – Lues 100 €

BADANIA KRWI grupa krwi i czynnik Rh 20 €

www.reprogenesis.pl

ROCZNA OPŁATA ZA PRZECHOWYWANIE W 
KRIOBANKU

TRANSFER MROŻONYCH ZARODKÓW (KET)
zarodki dawców są w stadium blastocysty i były wybrane przy pomocy całodobowego 
monitoringu 

BADANIA KRWI - GENETYCZNE

BADANIA KRWI -
HORMONY

INNE


