VITANOVA PRISGUIDE
Vårt mål är att ge dig en enastående nivå av medicinsk vård, samtidigt som vi ser till att vi erbjuder dig genomskinlig prissättning
och en rad betalningsalternativ för att göra finansieringen av din behandling mer hanterbar. Kostnaden för din behandling kommer
att variera beroende på dina omständigheter och en fullständig prisuppdelning kommer att ges efter den första konsultationen och
skanningen när vi har en bättre förståelse för dina individuella behov.

MEDICINSKA SAMRÅD OCH AVANCERAD FERTILITETSSKANNINGAR
Inledande konsultation virtuellt eller på Vitanova - IVF och IUI
- Konsultation med en fertilitetsspecialist, där vi hittar den lämpligaste behandlingen för dig, IVF eller IUI. Vi gör en behandlingsplan utifrån
samtalet. Om intervjun sker på Vitanova tar vi också de obligatoriska blodproven.

Uppföljningskonsultation

DKK
1,000
250

- Med en fertilitetsspecialist.

Konsultation med en känd donator
- Inledande konsultation om du har din egen sperma- eller äggdonator, inklusive obligatoriska blodprov och utvärdering av givaren. Dessa
konsultationer måste utföras på kliniken.

Diagnostisk spermaanalys
- Spermianalys som bedömer spermiekvaliteten och vilken typ av behandling den är lämplig för.

HyCoSy

4,500
1,500
5,000

- Ultraljudstyrt test för att bedöma äggledarnas öppenhet.

Tolkare

1,000

IVF i NATURLIG och MODIFIERAD naturlig CYKLUS
Naturlig / naturligt modifierad cykel IVF
• Inkluderar klinisk rådgivning och behandlingsplan, aspiration av ägg, embryologi, blastocystkultur och 1 embryoöverföring. Skanningar, i
forlöppet, graviditetsblodprov och skanning ingår i priset om de kan tas på Vitanova. Priset är exklusive donator sperma, medicin och frys
(vitrifiering) av embryon.

26,000

ICSI per cykel (utöver avgiften per cykel)

4,000

Pris för andra cykeln

24,500

IVF i MILD STIMULERAD CYKLUS
IVF i mild stimulerad cykel
• Inkluderar klinisk rådgivning och behandlingsplan, aspiration av ägg, embryologi, blastocystkultur och 1 embryoöverföring. Skanningar,
i forlöppet, graviditetsblodprov och skanning ingår i priset om de kan tas på Vitanova. Priset är exklusive donator sperma, medicin och
frys (vitrifiering) av embryon.

26,000

ICSI per cykel (utöver avgiften per cykel)

4,000

Pris för andra cykeln

24,500

3 CYKEL IVF-PAKET
3 cykel IVF för 36 och under
• Inkluderar klinisk rådgivning, behandlingsplan och konsultationer i forlöppet, 3 aspirationer av ägg, embryologi, frysning (vitrifiering) av
embryon under paketperioden, 1 år. 1 embryooverföring av befruktat ägg (embryon). Tidig graviditetsskanning och blodprov om det tas
på Vitanova. Medicin, ICSI och donatorsperma ingår inte.

49,000

3 cykler IVF över 36
• Inkluderar klinisk rådgivning, behandlingsplan och konsultationer i forlöppet, 3 aspirationer av ägg, embryologi, frysning (vitrifiering) av
embryon under paketperioden, 1 år. 1 embryooverföring av befruktat ägg (embryon). Tidig graviditetsskanning och blodprov om det tas
på Vitanova. Medicin, ICSI och donatorsperma ingår inte.

3 ICSI (du sparar 2400 DK mot att köpa en enda ICSI -cykel)

57,000
9,600

IVF med ÄGG DONATION och DOBBEL DONATION
IVF med äggdonator från Vitanova, non-contact eller öppen donator
• Inklusive: nödvändiga konsultationer under forlöppet, aspiration av donatorägg, medicinering och avgift för donator, 1 uppläggning
av embryon, frysning (vitrifikation) och lagring av överflödiga embryon i 1 år, sedan betalt enligt prislista. Om du blir gravid, ingår
graviditetsblodprov och tidig graviditetsskanning på Vitanova. Medicin ingår inte.

60,000

IVF med känd äggdonator
• Inklusive: nödvändiga konsultationer under forlöppet, aspiration av donatorägg, , 1 uppläggning av embryon, frysning (vitrifikation)
och lagring av överflödiga embryon i 1 år, sedan betalt enligt prislista. Om du blir gravid, ingår graviditetsblodprov och tidig
graviditetsskanning på Vitanova.
• Medicin och avgift för donator ingår inte.

45,000

IVF med donerade ägg och spermier
• Inklusive: nödvändiga konsultationer i forlöppet, aspiration av donatorägg, medicin och avgift för ägg donator, non-contact eller öppen,
1 uppläggning av embryon, frysning (vitrifikation) och lagring av överskott av embryon i 1 år, sedan betalt enligt prislista. Om du blir
gravid ingår graviditetstest och tidig graviditetsskanning på Vitanova.
• Exklusivt: medicin och donatorsperma.
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INSEMINATION BEHANDLING -

IUI-behandling innebär införande av speciellt tvättad spermier i kvinnans livmoder vid den mest bördiga punkten i hennes cykel.

IUI med RTU -donator sperma du har köpt i en spermiebank
• Inkluderar rådgivning och behandlingsplan. Graviditetstest och tidig graviditetsskanning på Vitanova.

IUI med partners spermier eller ICI -donator sperma du har köpt i en spermiebank
• Inkluderar rådgivning och behandlingsplan. Graviditetstest och tidig graviditetsskanning på Vitanova.

IUI med non-contact donator fån Vitanova
• Inkluderar rådgivning och behandlingsplan. Graviditetstest och tidig graviditetsskanning på Vitanova.

IUI med öppen donator från Vitanova
• Inkluderar rådgivning och behandlingsplan. Graviditetstest och tidig graviditetsskanning på Vitanova.

3,750
5,000
6,250
7,750

DONATOR SPERMA FRÅN VITANOVAS BEHOLDNING
Sperma från non-contact donator, per cykel

2,500

• Merpris till behandling per cykel.

Sperma från öppen donator, per cykel

4,000

• Merpris till behandling per cykel.

FRYSNING OCH LAGRING AV SPERMA, ÄGG OCH EMBRYON
Äggfrysning
• Du måste vara under 38 år och ha en äggreserv (AMH) inom det normala intervallet. Det kan ta 2-3 stimulerade cykler för
att samla minst 20 ägg som rekommenderas för att uppnå graviditet senare. Inklusive: nödvändiga konsultationer i forlöppet,
ultraljudsundersökningar, aspiration av ägg, frys (vitrifikation), 1 års lagring. Exklusivt: hormonstimulerande medicin, senare upptining,
befruktning av ägg och uppläggning av embryon i livmodern.

31,500

Spermiefrys känd donator eller partner (inkluderar förvaring i 1 år)

4,000

Frys av embryoner (vitrifikation) inklusiv 1 års lagring

4,000

Årlig förvaringsavgift för ägg, embryon eller spermier

2,000

• Per år från frysdatumet.

Fryst embryoöverföring (FET) förfarande

5,750

• Inkluderar skanningar på Vitanova.
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YTTERLIGARE PRISER -

Erbjuds på begäran och vid behov efter samråd och informerat beslut.

Administrationsavgift för frakt till eller mottagning av ägg, embryon eller blastocyster från andra
kliniker
Blastocystkultur

4,000
GRATIS

FET, tining av frusen embryon och upplägning i livmodern

5,750

TESA, uttagning av spermier från testiklar

5,500

Endometrial priming (ICSI är ett tilläggspris på € 550 per behandling)

2,500

Embryoglue, per cykel

3,500

Ultraljudsundersökning

1,000

Blodprov, HIV och hepatit, obligatoriskt, kan tas på Vitanova

1,000

Helg- och helgdagstillägg för blodprov

750

AMH, hormoner mot muller

800

AMH, TSH och TPO om de tas tillsammans

1,100

Hormonanalys per analys

200

Klamydia

200

Smeta

200

HyCoSy

5,000

Akupunktur utöver behandlingen

600

Frakt av oocyter, embryon/blastocyster, spermaprov till/från Danmark och andra länder

7,000

Skicka tillbaka spermaprover till spermabanken

2,000

Helg- och helgdagstillägg för IUI

450

Apostille (Norge)

1,500

Forsäkringskassan (Sweden)

1,500

Privat recept

-

Medicinsk sammanfattning och testresultat - E-post

(Om fysiska kopior krävs krävs 20 kopiering och administrationsavgift på 20 euro)
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