VITANOVA PRISGUIDE
Vores mål er at give dig et enestående niveau af medicinsk behandling, samtidig med at vi sikrer, at vi tilbyder dig gennemsigtig prissætning. Omkostningerne ved din behandling vil variere afhængigt af dine omstændigheder, og en komplet prisoversigt vil blive givet efter den
indledende konsultation og scanning, når vi har en bedre forståelse af dine individuelle behov.

DKK

Rådgivning og undersøgelser
Indledende samtale IVF eller IUI
- En konsultation med en fertilitetsspecialist for at angive egnethed til IVF eller IUI og de fleste passende behandlingsplaner. Inklusive obligatoriske blodprøver og scanning, hvis de tages hos Vitanova

Opfølgende samtale

1,000
250

- Med en fertilitetsspecialist.

Konsultation med kendt donor
- Indledende konsultation, hvis du har din egen sæd- eller ægdonor, herunder obligatoriske blodprøver og evaluering af donoren. Disse
konsultationer skal foretages på klinikken

Diagnostisk sædanalyse
- Sædanalyse, der vurderer sædkvaliteten, og hvilken type behandling den er egnet til

Undersøgelse af passage i æggelederne (HyCoSy)

4,500
1,500
5,000

- Ultralydsskanning, der viser om æggelederne er åbne

Tolk

1,000

IVF i NATURLIG og MODIFICERET NATURLIG CYKLUS
Naturlig / naturlig modificeret IVF
- Omfatter - klinisk rådgivning, konsultation af behandlingsplan, ægopsamling, embryologi, blastocystdyrkning , 1 embryooverførsel.
Overvågning af scanninger, graviditet blodprøve og tidlig graviditesscanning er gratis, hvis det foretages i København.
- Omfatter ikke: medicinering og frysning af overskydende embryoner og donorsæd

26,000

ICSI per cyklus

4,000

Anden cyklus pris

24,500

IVF i MILD STIMULERET CYKLUS
IVF i mild stimuleret cyklus
• Omfatter - klinisk rådgivning, konsultation af behandlingsplan, ægopsamling, embryologi, blastocystdyrkning , 1 embryooverførsel.
Overvågning af scanninger, graviditets blodprøve og tidlig graviditesscanning er gratis, hvis det foretages i København.
• Omfatter ikke: medicinering og frysning af overskydende embryoner og donorsæd

26,000

ICSI per cyklus

4,000

Anden cyklus pris

24,500

3 CYKLUS IVF-PAKKER
3 cyklus IVF for kvinder på 36 år eller yngre
• Omfatter - klinisk rådgivning, behandlingskonsultationer, 3 ægopsamling, embryologi, embryonfrysning i hele pakkens varighed, 1
embryooverførsel, tidlig graviditetsscanning og klinisk rådgivning
• Omfatter ikke: medicin, ICSI, donorsæd

49,000

3 cyklus IVF for kvinder over 36
• Omfatter - klinisk rådgivning, behandlingskonsultationer, 3 ægopsamling, embryologi, embryonfrysning i hele pakkens varighed, 1
embryooverførsel, tidlig graviditetsscanning og klinisk rådgivning
• Omfatter ikke: medicin, ICSI, donorsæd

3 ICSI (du sparer 2,400 DK sammenlignet med at købe en enkelt ICSI-cyklus)

57,000
9,600

IVF med ÆGDONATION og DOBBELT DONATION
IVF med ægdonor fra Vitanova, non-contact eller åben donor
• Omfatter - klinisk rådgivning, konsultation af behandlingsplaner, ægopsamling, embryologi, blastocystdyrkning , donormedicin
og -gebyr, 1 blastocystoverførsel ved normal sædprøve, frysning og opbevaring af overskydende embryoner i 1 år. Overvågning af
scanninger, graviditets blodprøve og tidlig graviditesscanning er gratis, hvis det foretages i København.
• Omfatter ikke: medicin og donorsæd, hvis påkrævet

60,000

IVF med æg doneret af egen donor (kendt donation)
• Omfatter - klinisk rådgivning, konsultation af behandlingsplaner, ægopsamling, embryologi, blastocystdyrkning , 1 embryooverførsel
ved normal sædprøve, frysning og opbevaring af overskydende embryoner i 1 år. Overvågning af scanninger, graviditets blodprøve og
tidlig graviditetsscanning er er gratis, hvis det foretages i København.
• Omfatter ikke: medicin og donorsæd og gebyr
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INSEMINATION
IUI med RTU-donorsæd du selv har købt i sædbank
• Inkluderer rådgivning og behandlingsplan. Graviditetstest og tidlig graviditetsskanning på Vitanova

IUI med partners sæd eller ICI-donorsæd du selv har købt i sædbank
• Omfatter - klinisk rådgivning, behandlingsplan, præparation af sæd, og inseminerings procedure. Graviditets blodprøve og tidlig graviditets scanning er gratis, hvis det foretages i København.

IUI med non-contact donor fra Vitanova
• Inkluderer rådgivning og behandlingsplan. Graviditetstest og tidlig graviditetsskanning på Vitanova

IUI med åben donor fra Vitanova
• Inkluderer rådgivning og behandlingsplan. Graviditetstest og tidlig graviditetsskanning på Vitanova

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

DONORSÆD fra VITANOVAS BEHOLDNING
Donorsæd fra Vitanovas beholdning

2,500

• merpris til behandling pr. Cyklus

Donorsæd fra åben donor per cyklus

4,000

• merpris til behandling pr. Cyklus

FRYS og OPBEVARING af SÆD, ÆG og EMBRYONER
Oocytter (æg)
• Du skal være under 38 år og have en ægreserve (AMH) indenfor normalområdet. Det kan kræve 2 – 3 stimulerede cykli at få samlet
de mindst 20 æg, som anbefales for at opnå graviditet senere. Inklusiv: nødvendige konsultationer i forløbet, ultralydskanninger,
ægudtagning, frys med vitrifikation, 1 års opbevaring. Eksklusiv: hormonstimulerende medicin, senere optøning, befrugtning af æg og
oplægning af embryoner i livmoderen.

Nedfrysning af sæd fra partner eller kendt donor

31,500

4,000

• Inklusiv opbevaring i 1 år, herefter betales efter prisliste

Embryoner

4,000

• Inklusiv opbevaring i 1 år, herefter betales efter prisliste

Opbevaring af sæd, embryoner eller æg per år fra frysedato

2,000

FET, deponeret embryon fra tidligere behandling optøs og lægges i livmoderen

5,750

TILLÆGSPRISER til BEHANDLING
Administrationsgebyr for forsendelse til eller modtagelse af oocytter, sæd, embryoner eller
blastocyster fra andre klinikker og lande
Blastocystkultur

7,000
GRATIS

FET, tilbagelægning af optøet embryon

5,750

TESA, udtagning af sædceller fra testikler

5,500

Endometrial priming

2,500

Embryoglue, per behandling

3,500

Ultralydskanning

1,000

Obligatoriske blodprøver, HIV og Hepatitis, når disse tages på Vitanova

1,000

Weekend - og helligdagstillæg, blodprøvetagning på Vitanova

450

AMH, antimüllerisk hormon, viser ægreserven

800

AMH, TSH og TPO, når de tages samtidig

1,100

Hormonanalyse, per analyse

200

Chlamydia

200

Smear

200

Passageundersøgelse af æggelederne (HyCoSy)

5,000

Akupunktur i tilslutning til behandling, per gang

600

Sædopbevaring og administrationsgebyr (inkluderer 1 års opbevaring, uanset hvor mange strå)

2,000

Weekend - og ferietillæg for IUI og scanninger

450

Privat recept

450
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