
InOva klinikka Oy

Hedelmöityshoidot omilla ja luovutetuilla sukusoluilla

Hinnasto

Hoito Hinta
Kela-korvattu 
hinta

Inseminaatio omilla siittiöillä  (AIH)
Sis. inseminaation ja siittiöiden pesukäsittelyn, ei sisällä 
hoidon suunnittelua eikä seurantatutkimuksia.

413 € 369 €

Inseminaatio luovutetuilla siittiöillä (AID)
Sis. inseminaation ja siittiöiden käsittelyn. 
Ei sis. hoidon suunnittelua, seurantatutkimuksia eikä 
siittiöitä.

318 €

Inseminaatio kätilön tekemänä (AIH/AID)
Sis. inseminaation ja siittiöiden käsittelyn.

Arki klo 9-16 130 €
Ilta ja vkl 180 €

Luovutetut siittiöt 600 € / olki

Kysy lisätiedot puh. 
0172631700

Koeputkihedelmöitys (IVF)
Sis. 3 x seuranta-uä, munasolujen keräys ja 
siemennesteen pesukäsittely, hedelmöitys, alkioiden 
blastokystiviljely (5 pv) ja alkionsiirto.

3099 € 2459 €

Mikrohedelmöityshoito (ICSI)
Sis. 3 x seuranta-uä, munasolujen keräys ja 
siemennesteen pesukäsittely, kypsien munasolujen 
mikroinjektio, alkioiden blastokystiviljely (5 pv) ja 
alkionsiirto.

3499 € 2821 €

Pakastetun alkion sulatus ja alkionsiirto (PAS) 
Sis. 1 x seuranta-uä, alkion sulatus ja tarv. yhden yön 
jatkoviljely, alkionsiirto.

931 € 792,50 €

Lahjamunasoluhoito 
Sis. luovuttajan hoito ja lääkkeet, munasolujen keräys, 
siemennesteen pesukäsittely ja IVF, alkioiden viljely 3 
vrk ja tuorealkionsiirto

Alkaen 6000 €

Alkioiden pakastus 
Sis. säilytyksen ensimmäisen vuoden ajan

1-2 alkiota 250 €
3-5 alkiota 450 € 
6-8 alkiota 580 € 
Yli 9 alkiota 700 €
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Alkioiden jatkosäilytys 350 € / vuosi

Alkioliima (EmbryoGlue) 
alkionsiirron yhteydessä

200 €

Alkioiden blastokystiviljely
5-6 vuorokauden viljely

Sisältyy IVF- ja ICSI-
hoitoon

Munasolujen ennakoiva pakastus Pyydä henkilökohtainen 
hinta-arvio puh. 
0172631700

Hinta määräytyy tehtyjen tutkimusten ja toimenpiteiden perusteella. Hinnat eivät sisällä hoidossa tarvittavia lääkkeitä tai sukusoluja. 

Laboratoriotutkimuksia ja reseptin uusintamaksua lukuunottamatta vastaanotto-, hoito- ja tutkimushinnat sisältävät toimistomaksun 
15 €. Hoitopakettien hintoihin lisätään 5 € e-reseptimaksua / hoito.

Muualla tehtyjen laboratoriotutkimusten kommentointi ja muualla tehtyihin uä-tutkimuksiin liittyvät jatkohoito-ohjeet alk. 30 €/ohje.
Hoidon suunnittelu ilman lääkärin vastaanottokäyntiä 89 €. Suunnitelmasta voidaan antaa kela-korvaus suorakorvausehtojen 
mukaisesti. Peruuttamattomasta käynnistä veloitamme 30 €.

Käytössämme on Kelan sairaanhoitokorvausten suorakorvaus. Hedelmöityshoitojen osalta suorakorvausta voidaan käyttää KELAn 
asettamien ehtojen mukaisesti. Pääsääntöisesti suorakorvaus myönnetään omilla sukusoluilla tehtyihin hoitoihin naisen ollessa alle 
43-vuotias.

Tarkistamme maksuhäiriötiedot laskuasiakkailta. InOvassa on käytössä MASH-luottomahdollisuus.

InOva klinikka Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin. Hinnat voimassa 1.1.2019 alkaen.
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