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Najdete u nás kliniku s nadstandardní
péčí a špičkovým technickým
vybavením, lékárnu, čtyřhvězdičkový
hotel s restaurací a wellness centrem. 
To vše proto, aby vaše léčba byla co 
nejpříjemnější.

· Přes 7000 narozených dětí
· Žádné čekací fronty
· Cenová dostupnost
· Vlastní hotelové zázemí s lékárnou
· Osobní přístup a rodinná atmosféra

Proč si nás vybrat

Vše pod jednou střechou

Jsme soukromé zdravotnické zařízení, které působí ve Zlíně 
už víc než 20 let. Specializujeme se na diagnostiku a léčbu
neplodnosti – nejprve nalezneme příčinu neplodnosti 
a poté nastavíme optimální léčbu pro dosažení těhotenství.



Na naší klinice poskytujeme tyto druhy léčby:

IUI (Intrauterinní inseminace
IVF (In-vitro fertilizace) s vlastními vajíčky
IVF s darovanými vajíčky
IVF s darovanými spermiemi
IVF s darovanými embryi

Výše zmíněné druhy léčby je poté možné kombinovat s různými laboratorními 
technikami, které zvyšují úspěšnost léčby.

Léčba neplodnosti prostřednictvím IVF 

          
Standardní léčba vlastními vajíčky a partnerskými spermiemi je u ženy doprovázena 
hormonální stimulací, která způsobuje dozrání vyššího počtu vajíček. V době ovulace 
z vaječníku odsajeme tenkou jehlou obsah folikulů – v této tekutině jsou vajíčka, která 
se poté v laboratoři oplodní spermiemi partnera. V laboratoři dále sledujeme správný 
vývoj embryí a zpravidla do pěti dní dochází k přenosu embrya zpět do dělohy ženy   
a zamražení ostatních kvalitních embryí. 

           
Tato léčba je určena párům, kde žena či muž nese dědičné onemocnění, neprodukuje
vlastní vajíčka či spermie nebo je produkuje ve špatné kvalitě. Po předcházejících 
vyšetřeních a preferencích je zvolen vhodný anonymní dárce či dárkyně. Dárci 
prochází několika přísnými legislativními a zdravotními kritérii a absolvují sérii
genetických, gynekologických, urologických a endokrinologických vyšetření. 
V případě léčby prostřednictvím darovaných vajíček je potřeba časově synchronizovat 
cykly dárkyně a příjemkyně. Po odběru vajíček dárkyně jsou vajíčka oplozena 
spermiemi partnera. V den získání vajíček od dárkyně začne příjemkyně užívat 
hormony, které připraví sliznici v děloze k uhnízdění embrya. Standardně po pěti 
dnech kultivace embryí je obvykle proveden embryotransfer jednoho embrya. Zbylá 
kvalitní embrya je možné zamrazit pro pozdější použití. 

Bližší informace o možnostech léčby sděluje koordinátor nebo ošetřující lékař.
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Vlastní pohlavní buňky

Darované pohlavní buňky
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Věrnostní program

I přes vysokou úspěšnost léčby ne každá pacientka otěhotní již při prvním cyklu léčby. Protože 
chápeme náročnost léčby a chceme našim pacientům celý proces co nejvíce usnadnit, rádi 
bychom vám představili náš „Věrnostní program“, který se skládá z IVF cyklu s vlastními vajíčky 
či IVF cyklu s darovanými vajíčky.

IVF léčba

Standardní léčba vlastními vajíčky 
a partnerskými spermiemi. 
K oplodnění zralého vajíčka dochází
v laboratoři, kde sledujeme správný 
vývoj embrya. Následně je embryo 
vloženo do dělohy.

vlastní vajíčka

Pokud v prvním cyklu léčby na naší klinice neotěhotníte a rozhodnete se podstoupit 
druhou léčbu IVF s vlastními vajíčky, nabídneme vám zdarma nadstandardní transferové 
médium (EmbryoGlue) pomáhající lepšímu uhnízdění embrya v děloze. 

Pokud neotěhotníte po absolvování dvou IVF cyklů s vlastními vajíčky, v rámci třetího cyklu 
získáte bezplatně dvě nadstandardní metody. Zdarma Vám nabídneme EmbryoGlue. 
Druhou metodu si můžete zvolit dle vlastních preferencí. 

Nabídka programu platí pouze pro IVF cyklus, v němž jsou použita čerstvá embrya. 
V případě přenosu zmražených embryí je účtována suma platná dle aktuálního ceníku.

Více o EmbryoGlue 
Důležitou částí transferového média je hyaluronan, který se běžně vyskytuje ve folikulární 
tekutině ve vejcovodech a v děloze, kde vytváří prostředí se zvýšenou viskozitou. 
Toto transferové médium obsahuje všechny živiny a zdroje energie potřebné pro optimální 
vývoj embryí. Použití tohoto média doporučujeme všem párům a zejména těm, které mají 
za sebou neúspěšné transfery.

KONTAKT U Lomu 638,
760 01 Zlín www.ivf-zlin.cz

+420 577 005 911



Darovaná vajíčka od vhodné 
anonymní dárkyně jsou oplodněna 
spermiemi partnera. Tento typ léčby 
dává šanci mít vlastní dítě ženám, 
které nemohou otěhotnět 
s vlastními vajíčky.

Pokud v prvním cyklu léčby na naší klinice neotěhotníte a rozhodnete se podstoupit 
druhou léčbu IVF s darovanými vajíčky, nabídneme vám zdarma nadstandardní 
transferové médium (EmbryoGlue) pomáhající lepšímu uhnízdění embrya v děloze. 

Pokud neotěhotníte po absolvování dvou IVF cyklů s darovanými vajíčky, v rámci třetího 
cyklu získáte bezplatně dvě nadstandardní metody. Zdarma Vám nabídneme EmbryoGlue. 
Druhou metodu si můžete zvolit dle vlastních preferencí. 

Nabídka programu platí pouze pro IVF cyklus, v němž jsou použita čerstvá embrya. 
V případě přenosu zmražených embryí je účtována suma platná dle aktuálního ceníku.

Více o EmbryoGlue 
Důležitou částí transferového média je hyaluronan, který se běžně vyskytuje ve folikulární 
tekutině ve vejcovodech a v děloze, kde vytváří prostředí se zvýšenou viskozitou. 
Toto transferové médium obsahuje všechny živiny a zdroje energie potřebné pro optimální 
vývoj embryí. Použití tohoto média doporučujeme všem párům a zejména těm, které mají 
za sebou neúspěšné transfery.

Věrnostní program

I přes vysokou úspěšnost léčby ne každá pacientka otěhotní již při prvním cyklu léčby. Protože 
chápeme náročnost léčby a chceme našim pacientům celý proces co nejvíce usnadnit, rádi 
bychom vám představili náš „Věrnostní program“, který se skládá z IVF cyklu s vlastními vajíčky 
či IVF cyklu s darovanými vajíčky.

IVF léčba
darovaná vajíčka
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