
 

 

 
ZMIANA CEN USŁUG KLINIKI PŁODNOŚCI SALVE MEDICA 

OBOWIĄZUJE 0D 1.11.2020 

 

USŁUGA NOWA CENA OPIS ZABIEGU/ PROCEDURY 

Procedura  
IN VITRO 
klasyczna 

5 000    

- zabieg punkcji jajników w znieczuleniu,  
- pobranie komórek jajowych,  
- odnalezienie i ocena komórek w płynie pęcherzykowym 
- przygotowanie nasienia (badanie i preparatyka nasienia 
do zapłodnienia pozaustrojowego),  
- zapłodnienie IN VITRO metodą klasyczną IVF,  
- obserwacja rozwoju zarodków, 
- kultywacja zarodków do stadium blastocysty (5 doba po 
zapłodnieniu),  
- bieżąca opieka i wsparcie Koordynatora ds. Niepłodności 
przed, w trakcie i po zakończeniu procedury, 
- badanie molekularne na COVID-19 techniką Real Time 
PCR 

Procedura  
IN VITRO  

metodą ICSI 
6 000 

- zabieg punkcji jajników w znieczuleniu,  
- pobranie komórek jajowych,  
- odnalezienie i ocena komórek w płynie pęcherzykowym 
- przygotowanie nasienia (badanie i preparatyka nasienia 
do zapłodnienia pozaustrojowego),  
- zapłodnienie IN VITRO metodą ICSI polegającej na 
docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,  
- obserwacja rozwoju zarodków, 
- kultywacja zarodków do stadium blastocysty (5 doba po 
zapłodnieniu),  
- bieżąca opieka i wsparcie Koordynatora ds. Niepłodności 
przed, w trakcie i po zakończeniu procedury, 
- badanie molekularne na COVID-19 techniką Real Time 
PCR 

Procedura  
IN VITRO metodą 

ICSI – komórki 
jajowe zamrożone 

4 600 

- mrożenie komórek jajowych,  
- przygotowanie nasienia (badanie i preparatyka nasienia 
do zapłodnienia pozaustrojowego),  
- zapłodnienie IN VITRO metodą ICSI polegającej na 
docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,  
- obserwacja rozwoju zarodków, 
- kultywacja zarodków do stadium blastocysty (5 doba po 
zapłodnieniu),  
- bieżąca opieka i wsparcie Koordynatora ds. Niepłodności 
przed, w trakcie i po zakończeniu procedury, 
- badanie molekularne na COVID-19 techniką Real Time 
PCR 



 

 

 

USŁUGA NOWA 
CENA 

OPIS ZABIEGU/ PROCEDURY 

Procedura  
IN VITRO z komórką 

dawczyni 
15 000 

- kwalifikacja dawczyni (wizyty, badania, stymulacja i leki),  
- pobranie komórek jajowych od dawczyni,  
- odnalezienie i ocena komórek w płynie pęcherzykowym, 
- przygotowanie nasienia (badanie i preparatyka),  
- zapłodnienie IN VITRO metodą ICSI polegającej na 
docytoplazmatycznej iniekcji plemnika,  
- obserwacja zarodków,  
- kultywacja zarodków do stadium blastocysty (5 doba po 
punkcji),  
- mrożenie i przechowywanie zarodków przez pierwszy rok, 
- zwrot kosztów dla dawczyni, 
- badanie molekularne na COVID-19 techniką Real Time 
PCR 

Embriotransfer (ET)  1 400 Embriotransfer (ET) świeżych zarodków  

Inseminacja 
nasieniem partnera  

900 Zakres usługi bez zmian 

Inseminacja 
nasieniem dawcy  

1600 Zakres usługi bez zmian 

HSG w sedacji 800 Zakres usługi bez zmian 

HSG w znieczuleniu 1200 Zakres usługi bez zmian 

Wizyta ze 
scratchingiem 

400 Zakres usługi bez zmian 

 
 


