
ASSZISZTÁLT REPRODUKCIÓ
ÁRLISTA

Az árlista 2023.01.01. - től érvényes
KEZELÉS LEÍRÁS ÁR €

Kezelési protokoll,a befogadó fél ultrahangos 
vizsgálata, a partner STD laborvizsgálata, 
donor kiválasztása, a donor stimulációs 
gyógyszerei, a donor ciklusának nyomon 
követése,a donor kompenzációs díja, 
donorpetesejtek leszívása, a partner 
spermavizsgálata a megtermékenyítés napján, 
minden érett petesejt megtermékenyítése ICSI-
vel, az embriók hosszabbított kultivációja, 
asszisztált hatching és embrióbeültetés

5 290 €    

A kezelés megszakítása a donor első 
ultrahangos vizsgálata (folikulometria) előtt 1 000 €    

A kezelés megszakítása a donor első 
ultrahangos vizsgálata (folikulometria) után 3 000 €    

Kezelési protokoll,a befogadó fél ultrahangos 
vizsgálata, partner spermavizsgálata a 
megtermékenyítés napján, IVF ciklus nyomon
követése, petesejtek leszívása altatásban, 
minden érett petesejt megtermékenyítése ICSI-
vel, embriók hosszabbított kultivációja, 
asszisztált hatching, embrióbeültetés

2 790 €    

Petesejtleszívás előtt megszakított ciklus 300 €      

Petesejtleszívás után megszakított ciklus 800 €      

Kezelési protokoll,a befogadó fél ultrahangos 
vizsgálata, partner spermavizsgálata a 
megtermékenyítés napján, IVF ciklus nyomon
követése, petesejtek leszívása 
érzéstelenítéssel altatás nélkül, petesejtek 
megtermékenyítése, hosszabbított kultiváció, 
embrióbeültetés

1 490 €    

Petesejtleszívás előtt megszakított ciklus 300 €      
Petesejtleszívás után megszakított ciklus 500 €      
IUI 230 €      
IUI donorspermával 790 €      
ICSI – minden egyes petesejt megtermékenyítése 
MINIMÁLIS/NATÍV IVF 90 €       
Asszisztált hatching 250 €      
MSS 390 €      
MACS 390 €      
hosszabbított kultiváció 250 €      
Embryo Monitoring 300 €      
EmbryoGlue 290 €      

DONORSPERMA 490 €      
az összes petesejt fagyasztása                                                                     
(saját - vagy adományozott) 590 €      
Embriók fagyasztása                                                                                                    
(1 tárolóban max. 2 embrió) 400 €      

Embriók fagyasztása - minden további tároló                                             
(1 tárolóban max 2 embrió tárolható) 90 €       

Spermaminta fagyasztása 400 €      
Petesejt, sperma vagy embriók szeparált 
tárolása 800 €      

www.reprogenesis.hu

FAGYASZTÁS
2 tároló+fagyasztás folyamata+1 éves tárolás

TELJES DONORPETESEJTES IVF CIKLUS

TELJES IVF CIKLUS

MINIMÁLIS/NATÍV IVF STIMULÁCIÓ (ICSI 
NÉLKÜL)

INTRAUTERIN INSZEMINÁCIÓ (IUI)

EMBRIOLÓGIAI MÓDSZEREK
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KEZELÉS LEÍRÁS ÁR €
Fagyasztott embriók tárolása 150 €      
Fagyasztott sperma tárolása 150 €      
Fagyasztott petesejtek tárolása 150 €      
A páciens átszállított spermamintájának 
tárolása 150 €      
Petesejt, sperma vagy embriók szeparált 
tárolása 600 €      

NŐI TERMÉKENYSÉG
MEGŐRZÉSE program
(petesejtek lefagyasztása)

Konzultáció, stimulációs protokoll, 
stimuláció, ultrahangos vizsgálatok, 
petesejtleszívás altatásban, petesejtek 
lefagyasztása és egy éves tárolása

1 990 €    

IVF ciklus saját fagyasztott 
petesejtekkel

petesejt kiolvasztása, spermiogram és 
mintaelőkészítés, ICSI, hosszabbított 
kultiváció, asszisztált hatching, 
embrióbeültetés

1 690 €    

Saját embrió 650 €
1 adományozott embrió 2 200 €
2 adományozott embrió 3 600 €
Konzultáció az orvossal (1 óra) 100 €
SKYPE konzultáció az orvossal (1 óra) 50 €
Ultrahangos vizsgálat 50 €
Spermiogram vizsgálat (SPG) 60 €
TESE (altatással) 950 €
Altatás 200 €
PGD/PGS (az ár a vizsgálat típusától függ) 620 - tól €
Sperma DNS fragmentációs vizsgálata 190 €
HSG 120 €
intralipidek alkalmazása beleértve az 
intralipidek árát is 100 €
ERA b-ready 600 €
ERA test 1 100 €
EMTRIO 1 400 €
Endometrium karcolás (scrathing) 200 €
Kariotipizálás 210 €
Cisztikus fibrózis 360 €
TSH 20 €
fT4 20 €
PRL 20 €
LH 20 €
FSH 20 €
E2 20 €
hCG 20 €
progeszteron 20 €
TST 20 €
AMH 30 €

VÉRVIZSGÁLATOK - STD
nemi úton terjedő betegségek

HBsAg, anti HBc, anti HCV, anti HIV 1,2, TPH,
RRR – Lues 110 €

VÉRVIZSGÁLATOK - EGYÉB Vércsoport és Rh faktor 20 €
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A FAGYASZTOTT IVARSEJTEK VAGY
EMBRIÓK TÁROLÁSÁNAK ÉVES DÍJA
(az első éven felül)

FAGYASZTOTT EMBRIÓ TRANSZFER (FET)                    
Az embriómonitoring során kiválasztott adományozott embrió/k blasztociszta 
stádiumban van/nak

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

VÉRVIZSGÁLATOK-GENETIKA

VÉRVIZSGÁLATOK - HORMONOK


