Fertility Center

Consultații Obstetrică Ginecologie

Tarif (RON)

Consultație obstetrică ginecologie / infertilitate – pacient nou

300

Consultație obstetrică ginecologie / infertilitate – pacient înregistrat

200

Control

100

Plan de tratament FIV / Raport second opinion FIV

400

Prima consultație în clinică (pacient nou) cu ecografie endovaginală - pachet

350

Consultație cu ecografie endovaginală (pacient înregistrat) - pachet

280

Raport second opinion ginecologie/infertilitate (Evaluare dosar medical și elaborare raport)

350

Raport medical limba engleză - tarif / pagină

30

Explorari si interventii Obstetrica Ginecologie

Tarif (RON)

Administrare tratament local

70

Administrare tratament injectabil

25

Administrare soluție perfuzabilă cu supraveghere în rezervă individuală

280

Administrare soluție perfuzabilă Atosiban (Tractocile) cu supraveghere în rezervă individuală

680

Anestezie-sedare intravenoasa / Anestezie-sedare intravenoasa cu profilaxie antibiotică

700 / 850

Anestezie locală prin infiltrație

150

Biopsie col uterin / leziune genitală

300

Biopsie de endometru Pipelle / Sonobiopsie de endometru

690

Colposcopie

160

Dilatație canal cervical

350

Ecografie monitorizare FIV / ecografie vaginală / ecografie abdominală ginecologică

200

Ecografie monitorizare ovulație

150

Ecografie monitorizare ovulație – pachet 2 / 3 ecografii

250 / 320

Ecografie sarcină trim I

200

Ecografie sarcină trim II / III - 2D - biometrie

280

Ecografie sarcină trim II / III – 3D/4D sau gemelară - biometrie

400

Excizie leziune vulvară sau cervicală / extirpare polip cervical

350

Extracție dispozitiv intrauterin (DIU)

200

Histeroscopie exploratorie

720

Histeroscopie intervențională - extirpare polip, debridare, biopsie endometru, extracție DIU

900

Montare dispozitiv intrauterin (DIU) – Include DIU clasic (sterilet) / Mirena

400 / 900

Plastie vaginală / Himenoplastie

480

Puncție ecoghidată

690

Sonohisterografie cu sondă / Sonohisterografie cu sonobiopsie sau Pipelle
Taxă urgență consultații (în afara programului medicului, în limita disponibilității)

520 / 690
100

Teste laborator ginecologice (citologie, bacteriologie, examen histopatologic, etc) - Lista tarife laborator
Endocrinologie/ Senologie/Nutriție

Tarif (RON)

Consultație endocrinologie, nutriție și metabolism

200

Control endocrinologie

100

Ecografie tiroidiană / mamară unilaterală

200

Ecografie mamară bilaterală

300
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Urologie / Inferilitate masculină

Tarif (RON)

Consultație infertilitate / disfuncție erectilă / andrologie

200

Control andrologie

100

Ecografie testiculară

200

Ecografie renală

200

Consultație cu ecografie urologică - pachet

300

Prelevare secreție uretrală – se achită doar analiza de laborator

Gratuit

Puncție chist epididimar / Puncție chist cu evaluare citologică

200 / 250

Recoltare chirurgicală spermatozoizi (include procesare) PESA / MESA / TESE

2950

Psihologie

Tarif (RON)

Consultație psihologie

200

Terapie psihologică - o ședință

120

Consultație psihologie - cuplu

250

Teste speciale și intervenții reproducere asistată

Tarif (RON)

CGT 250 Igenomix - Test compatibilitate genetică 250 mutații genetice - test sânge

4200

CGT 600 Igenomix - Test compatibilitate genetică 600 mutații genetice - test sânge

5950

ERA - Test de receptivitate a endometrului - necesită biopsie de endometru (neinclusă)

4000

EMMA - Testare microbiom endometrial - necesită biopsie de endometru (neinclusă)

2800

ALICE - Test de identificare endometrită cronică - necesită biopsie de endometru (neinclusă)

1800

EndomeTrio - Test combinat endometru ERA + EMMA + ALICE

4800

Inseminare intrauterină (include preparare spermă și evaluare)

1400

Test postcoital

300

Test rapid de sarcină

20

Test transfer (Pachet test embriotransfer cu ecografie genitală)

350

Andrologie / Embriologie

Tarif (RON)

Consultație embriologie / andrologie

200

MAR test IgA (Anticorpi antispermatici) - include spermograma, pentru pacienți înregistrați

250

Preparare spermă și evaluare pre și post procesare / Test de migrare a spermei

690

Spermă - Crioprezervare (și stocare gratuită până la 12 luni)

920

Spermă - Pachet evaluare înaintea crioprezervării (spermogramă, spermocultură, consiliere)

250

Stocare spermă crioprezervată în azot lichid – tarif anual (după primul an)

830

Stocare spermă - Taxa anuală suplimentară pentru stocare în carantină (din primul an)

320

Spermă crioprezervată de la donator anonim – tarif pe flacon

de la 1600 + transport

Spermocultură
Spermogramă - Tarif pentru pacient nou / Tarif pentru pacient înregistrat

60
200 / 120

Test aneuploidie spermă SAT - FISH spermă cromozomi X, Y, 13, 18, 21 - Igenomix

2950

Test ejaculare retrogradă (Testare spermă + urină)

280

Test fragmentare ADN spermatic SDI prin testarea structurii cromatinei

1280
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