
PROGRAMY IN VITRO KLINIKI BIOTEXCOM 

W klinice BioTexCom możesz z powodzeniem zrealizować programy: 

• In vitro z wykorzystaniem własnych komórek jajowych
• In vitro z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni (posiadamy duży bank młodych i

zdrowych zarówno fizycznie jak i psychicznie dawczyń)
• In vitro z wykorzystaniem nasienia dawcy (również posiadamy duży bank dawców

nasienia)
• Dawstwa mitochondriów

Dlaczego warto skorzystać z programu in vitro w klinice BioTexCom? 

Małżeństwo 
Aby rozpocząć skuteczne leczenie niepłodności w Polsce, trzeba być w oficjalnym 

związku małżeńskim lub partnerskim (w tym wypadku partner musi zgłosić się do urzędu stanu 
cywilnego). Możecie przyjechać do nas w BioTexCom na program bez oficjalnego aktu 
małżeństwa czy żadnego innego dokumentu. 

LGBT+ (pary, w których jeden z partnerów jest zdolny do samodzielnego noszenia 
dziecka) 

W klinice BioTexCom nie tylko para heteroseksualna, jak obecnie w Polsce,  może 
zgłosić się do udziału w programie in vitro. 

Liczba zarodków 
W klinice BioTexCom dokonujemy transferu od 2 do 4 zarodków w zależności od ich 

jakości aby zwiększyć szanse na pomyślne zajście w ciążę. Aby zapobiec powikłaniom 
położniczym i prenatalnym związanym z ciążą mnogą, która często towarzyszy programom in 
vitro (30% przypadków), można przeprowadzić zabieg w celu zmniejszenia liczby rozwijających 
się zarodków – redukcję (w razie potrzeby). 

Własna baza dawczyń i dawców 
Posiadamy własną ogromną bazę danych dawczyń i dawców spełniająca wszystkie 

indywidualne potrzeby pacjentów. Podlegają oni ścisłej kontroli genetycznej, fizycznej i 
psychologiczne. Należy podkreślić, że BioTexCom stosuje technikę ICSI ze świeżymi 
komórkami jajowymi typu A (doskonała jakość) i dlatego ich nie zamrażamy. Udowodniono, że 
użycie świeżego materiału genetycznego zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu. 

Wiek 
W  przypadku  podpisania  kontraktu  na  program  z  komórkami  jajowymi  dawczyni, 

klientka nie ma ograniczeń wiekowych. 
All inclusive 

Każdy pakiet obejmuje leczenie, opłatę za dawstwo komórki jajowej, leki, obsługę 
koordynatora odpowiedzalnego za program, zakwaterowanie, wyżywienie, transport. 

Pomoc koordynatora 
Każdej parze zapewniamy opiekę polskojęzyczego koordynatora odpowiedzalnego za 

program, który pomaga w każdym pytaniu lub prośbie, będzie obecny na wizycie u lekarza, 
podczas zabiegów i chętnie wesprze rozmowę na dowolny temat. 



Indywidualne podejście lekarza prowadzącego 
Każda para ma swojego doświadczonego lekarza prowadzącego, który nie zmienia się 

podczas całego procesu leczenia i dostosowuje się do potrzeb i preferencji klientów. 
Jakość 

Klinika BioTexCom stosuje wszystkie najnowsze metody leczenia niepłodności. Pracujemy w 
tej dziedzinie od około 10 lat i posiadamy odpowiedni certyfikat ISO. 

W ramach każdego programu zapewniamy klientom: 
• Komfortowy   pokój   w   nowoczesnym   hotelu   Kijowie   albo   apartamenty   (osobne

mieszkanie) z jakościowym remontem;
• Pełne wyżywienie w restauracji hotelowej dopasowane do Twoich potrzeb i preferencji

(uwzględniamy ewentualne uczulenia na pewne produkty żywnościowe, nietolerancję
laktozy lub dietę cukrzycową);

• Transport z lotniska do hotelu oraz z hotelu na klinikę;
• Wszystkie niezbędne lekarstwa do stymulacji (według protokołu leczenia);
• Całty przebieg leczenia w klinice BioTexCom;
• Zabiegi ICSI, Embryoglue;
• Wszystkie  badania  laboratoryjne  (dokonuje  się  w  klinice  BioTexCom)  oraz  USG

dopochwowe;
• Przechowywanie zamrożonych próbek nasienia oraz zamrożonych zarodków w naszej

embriologii (do końca wybranego programu. Po zakończeniu programu –
przechowywanie zamrożonych zarodków kosztuje 300 euro rocznie);

• Obsługę polskojęzycznego koordynatora odpowiedzialnego za program.

PROGRAMY IN VITRO Z WŁASNYMI KOMÓRKAMI JAJOWYMI 

PAKIETY 
EKONOMICZNY 4900 EURO • 1 transfer zarodka;

• płatności należy dokonać po
podpisaniu umowy;

• w przypadku konieczności
selektywnej  redukcji, zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

PODWÓJNY 7500 EURO • 2 transfery zarodków;
• 2 równe raty (3.750 euro po

podpisaniu umowy i 3.750 euro w
dniu pobrania komórek jajowych);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz   dodatkowo   obciążony



opłatą w wysokości 1000 euro 
POTRÓJNY 10500 EURO • 3 transfery zarodków;

• 2 równe raty (5.250 euro po
podpisaniu umowy i 5.250 euro w
dniu pobrania komórek jajowych);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;
w przypadku TESA, TESE
zostaniesz   dodatkowo   obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

PROGRAMY IN VITRO Z KOMÓRKAMI JAJOWYMI DAWCZYNI 

Programy in vitro z komórkami jajowymi dawczyni jest zalecany kobietom: 

• z komórkami jajowymi niskiej jakości
• po wielokrotnych, nieudanych cyklach leczenia z wykorzystaniem własnych komórek

jajowych
• z obniżoną rezerwą jajnikową lub przedwczesną menopauzą
• z chorobami dziedzicznymi
• po leczeniu onkologicznym
• po licznych poronieniach

Mrożone komórki jajowe po rozmrożeniu tracą na jakości, co negatywnie wpływa na wynik 
programu. W klinice BioTexCom korzystamy wyłącznie ze świeżych komórek jajowych 
dawczyni, co wpływa na skuteczność programu, która wynosi 74,6%. Atutem programu z 
wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni jest nieograniczony wiek pacjentki, która może 
przystąpić do programu. Najstarsza kobieta w klinice BioTexCom, która urodziła dziecko na 
skutek programu in vitro z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni miała 67 lat ! 

Nasza klinika posiada własną bazę dawczyń komórek jajowych. Obecnie ma około 800 
dawczyń, które są gotowe do przystąpienia do programu. Dawczynię można wybrać na 
podstawie portretu, wywiadu wideo i panoramy fotograficznej w pełnym wymiarze. Nasze 
dawczynie to młode (18-36 lat), zdrowe, wykształcone dziewczyny bez nałogów i posiadające 
przynajmniej jedno zdrowe dziecko. Młody wiek i dobry genotyp wskazują na wysoki procent 
udanych programów dawstwa komórek jajowych. 

Możesz  zapoznać  się  z  filmem  pokazującym,  jak  działa  nasza  baza  dawczyń  komórek 
jajowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=nbj2zR39QcA 



Na profilu lażdej dawczyni znajdziesz informacje o jej wieku, kolorze oczu, włosów, wzroście,  
wadze, wykształceniu, rasie itd. Poza tym możesz obejrzeć wywiad wideo z wybraną dawczynią, gdzie 
ona opowiada o sobie i swoim życiu oraz zainteresowaniach: 



Po pobraniu komórek jajowych wybranej przez Ciebie dawczyni zapładniamy wszystkie 
uzyskane dojrzałe komórki i następnie dokonujemy transferu wyhodowanych w ciągu 5 dni 
zarodków, a niewykorzystane zamrażamy. To jest o wiele skuteczniejsze, bo mrożone zarodki nie 
tracą na jakości. W trakcie programu przechowujemy zarodki za darmo, jeżeli po zakończeniu 
programu zarodki nie zostają wykorzystane – przechowujemy je dla Ciebie za opłatą tylko 300 
euro rocznie (albo jeżeli wolisz – możemy je utylizować. Według ustawodawstwa Ukrainy 
decyzja co do zarodków (przechowywać je lub utylizować) należy wyłącznie do Ciebie. 

PAKIETY 
EKONOMICZNY 4900 EURO • 1 transfer zarodka;

• płatności należy dokonać po
podpisaniu umowy;

• w przypadku konieczności
selektywnej  redukcji, zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

PODWÓJNY 7500 EURO • 2 transfery zarodków;
• 2 równe raty (3.750 euro po

podpisaniu umowy i 3.750 euro w
dniu pobrania komórek jajowych
dawczyni);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

POTRÓJNY 10500 EURO • 3 transfery zarodków;
• 2 równe raty (5.250 euro po

podpisaniu umowy i 5.250 euro w
dniu pobrania komórek jajowych
dawczyni);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz   dodatkowo   obciążony

• opłatą w wysokości 1000 euro
GWARANTOWANY 

SUKCES 
11 900 EURO • 5 transferów zarodków;

• 2 równe raty (5 950 euro po podpisaniu
umowy i 5 950 euro w dniu pobrania
komórek jajowych dawczyni);

• w przypadku 5 nieudanych prób
zwracamy wpłacone pieniądze;

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro



IDEALNY (pakiet 
dawstwa komórek 

jajowych z 
możliwością przejścia 

do programu 
macierzyństwa 
zastępczego) 

39  900  EURO w 
przypadku  przejścia do 
pakietu macierzyństwa 

zastępczego 
STANDARDOWY; 

64.900 EURO w 
przypadku przejścia do 
pakietu macierzyństwa 

zastępczego VIP 

• 1 lub 2 transfery zarodków przed
przejściem do macierzyństwa
zastępczego;

• 2 równe raty (5 950 euro po podpisaniu
umowy i 5 950 euro w dniu pobrania
komórek jajowych) za program
dawstwa komórek jajowych, pozostałe
płatności realizowane są zgodnie z
harmonogramem płatności
macierzyństwa zastępczego;

• pieniądze zapłacone za dawstwo
komórek jajowych byłyby pierwszą
płatnością

• za wybrany pakiet macierzyństwa
zastępczego;

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro.

PROGRAMY ADOPCJI ZARODKÓW 

W klinice BioTexCom masz możliwość adopcji świeżych zarodków, zapłodnionych 
przy użyciu komórek jajowych wybranej przez Ciebie dawczyni oraz dawcy nasienia 
naszek kliniki. Możesz też wybrać dawcę nasienia np. w Europejskim Banku nasienia 
(pokrywasz wtedy transport nasienia do naszej kliniki na własny koszt). Dawcę nasienia 
kliniki BioTexCom wybiera się zgodnie z cechami fenotypowymi. 

PAKIETY 
EKONOMICZNY 4900 EURO • 1 transfer zarodka;

• płatności należy dokonać po
podpisaniu umowy;

• w przypadku konieczności
selektywnej  redukcji, zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro



PROGRAMY BIORSTWA MITOCHONDRIALNEGO 
(DAWSTWO MITOCHONDRIÓW) 

Mitochondrium pełni wiele funkcji, z których najważniejsza to produkcja i utrzymanie 
energii w komórce w określonych granicach. Posiada własne DNA zwane DNA 
mitochondrialnym, którego mutacje są przyczyną wielu problemów z płodnością, a często 
mutacji genetycznych. 

Z wiekiem jakość i ilość mitochondriów spada, a komórka jajowa traci swoje 
dotychczasowe możliwości. W BioTexCom pobieramy mitochondria z komórek jajowych 
dawczyni i przenosimy je do komórek jajowych pacjentki, aby nadać im nowego 
zastrzyku energii. 

W ostatnich latach BioTexCom udoskonaliłо techniki zastępowania mitochondriów 
poprzez celowanie tylko w mitochondria, a nie na całe jądro, zachowując w ten 
sposób dziedzictwo genetyczne pary przechodzącej program. 

PODWÓJNY 7500 EURO • 2 transfery zarodków;
• 2 równe raty (3.750 euro po

podpisaniu umowy i 3.750 euro w
dniu pobrania komórek jajowych
dawczyni);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

POTRÓJNY 10500 EURO • 3 transfery zarodków;
• 2 równe raty (5.250 euro po

podpisaniu umowy i 5.250 euro w
dniu pobrania komórek jajowych
dawczyni);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz   dodatkowo   obciążony

• opłatą w wysokości 1000 euro
GWARANTOWANY 

SUKCES 
11 900 EURO • 5 transferów zarodków;

• 2 równe raty (5 950 euro po podpisaniu
umowy i 5 950 euro w dniu pobrania
komórek jajowych dawczyni);

• w przypadku 5 nieudanych prób
zwracamy wpłacone pieniądze;

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE zostaniesz
dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro



Procedura przechodzenia programu biorstwa mitochondrialnego jest podobna do 
zwykłej procedury IVF, z tym wyjątkiem, że dawczyni mitochondriów i biorczyni będą 
stymulowane w tym samym czasie, a same mitochondria zostaną przeniesione do 
komórki jajowej przed zapłodnieniem. 

Programy dawstwa mitochondrialnego zaleca się kobietom: 

• z komórkami jajowymi niskiej jakości
• z poziomem hormonu AMH nie niżej niż 1.5 ng/mL
• przy licznych poronieniach
• po poprzednich nieudanych cyklach in vitro
• według indywidualnych wskazań

PAKIETY 
SZANSA 6500 EURO • 1 transfer zarodka;

• 2 równe raty (3250 euro po podpisaniu
umowy i 3250 euro w dniu pobrania
komórek jajowych);

• 1 cykl dawstwa mitochondriów;
• koszt selektywnej redukcji pokrywa

cena pakietu;
• w przypadku TESA, TESE zostaniesz

dodatkowo obciążony opłatą w
wysokości 1000 euro.

PODWÓJNA 
SZANSA 

9900 EURO • 2 transfery zarodków;
• 2 równe raty (4.950 euro po

podpisaniu umowy i 4.950 euro w
dniu pobrania komórek jajowych);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro

DOSKONAŁA 
SZANSA 

14 900 EURO • 5 transferów zarodków;
• 2 cykle dawstwa mitochondriów + 3

cykle dawstwa komórek jajowych;
• 2 równe raty (7.450 euro po podpisaniu

umowy i 7.450 euro w dniu pobrania
komórek jajowych);

• koszt selektywnej redukcji pokrywa
cena pakietu;

• w przypadku TESA, TESE
zostaniesz dodatkowo obciążony
opłatą w wysokości 1000 euro



ETAPY KAŻDEGO PROGRAMU: 

1. Ustalenie terminu wstępnej konsultacji i przesłanie listy wymaganych dokumentów:

a) wyniki badania USG przezpochwowego;

b) wyniki badań USG piersi (jeśli masz mniej niż 40 lat i nigdy nie miałaś żadnych problemów z
piersiami) lub wyniki mammografii (jeśli masz ponad 40 lat lub miałaś jakiekolwiek problemy z 
piersiami w przeszłości); 

c) rentgen (RTG) klatki piersiowej (zarówno dla Ciebie, jak i Twojego męża / partnera) - jeśli
nigdy nie miałaś problemów z płucami, można je pominąć; 

d) zaświadczenie lekarza, że możesz urodzić dziecko i nie masz przeciwwskazań do ciąży i
stymulacji hormonalnej; 

e) paszporty;

f) spermiogram (jeśli jest);

Dodatkowe dokumenty dotyczące programu in vitro z własnymi komórkami jajowymi lub 
dawstwa mitochondriów: 

g) panel  hormonalny:  AMH,  FSH,  LH.  Jeśli  poziom  FSH  jest  wyższy niż  >  16,  możemy
zaoferować tylko program dawstwa komórek jajowych. 

Wszystkie pozostałe badania zostaną przeprowadzone w naszej klinice. 

2. Konsultacja wstępna:

Ty i Twój mąż / partner przychodzicie do kliniki, aby przejść wymagane badania 
(badania krwi, cytologia, spermiogram), lekarz zapoznaje się z dokumentacją medyczną, 
wykonuje badanie ultrasonograficzne przezpochwowe, ocenia szanse na pomyślne wykonanie 
programu i decyduje o możliwości wykonania programu i liczbie prób. Jeśli oboje, specjalista 
ds. Płodności i embriolog kwalifikują Cię do programu, to podpisujemy umowę i możesz 
dokonać pierwszej płatności. Można zapłacić gotówką lub kartą bankową. Akceptujemy euro 
(gotówka). Przy dokonaniu płatności kartą bankową kwota jest pobierana w UAH (z 
przeliczeniem według aktualnego kursu walutowego). 

Lekarz wyjaśni Ci plan leczenia, a my podamy Ci leki potrzebne do kolejnego protokołu 
stymulacji. Musisz bardzo ściśle przestrzegać zaleceń lekarza. Wstępna konsultacja trwa 1 pełny 
dzień. 

3. Leczenie:

Przy   programie   z   wykorzystaniem   własnych   komórek   jajowych   /   dawstwa 
mitochondriów: 

Lekarz umówi Cię na wizytę i przepisze plan stymulacji, wskaże terminy rozpoczęcia 
stymulacji i termin drugiej wizyty. Po ustaleniu terminu drugiej wizyty należy przyjechać do 



Kijowa na drugą część stymulacji, punkcję oraz transfer zarodków. Druga wizyta zajmie 16-20 
dni. Można połączyć 1 i 2 wizyty w jedną. Wszystkie badania Państwo wykonują w domu, na 
ich podstawie lekarz napisze plan leczenia, w którym wskaże które lekarstwa Państwo będą 
musieli wziąć przed przyjazdem oraz wskaże kiedy muszą Państwo przyjść na badania do kliniki 
i zacząć stymulację tego samego dnia, i pozostawać w Kijowie aż do punkcji jajników, 
zapłodnienia komórek jajowych oraz transferu zarodków. Zajmie taka połączona w jedno wizyta 
około 16-20 dni. 

Zaleca się przez cały okres stymulacji przebywać w Kijowie, aby lekarz mógł 
monitorować proces stymulacji przy pomocy USG dopochwowego. Zależy mu na tym, żeby w 
odpowiednim terminie według obrazu klinicznego wzrostu pęcherzyków zmienić dawkę leków 
lub dodać jeszcze jakiś lek. 

Przy programie z wykorzystaniem komórek jajowych dawczyni: 

Postępujesz zgodnie z planem leczenia i wykonujesz badanie USG zgodnie z protokołem 
stymulacji i synchronizacji. Po ustaleniu terminu drugiej wizyty należy przyjechać do Kijowa na 
transfer zarodków. Druga wizyta zajmie do 7-10 dni. 

4. Oczekiwanie na wyniki

Po transferze zarodka otrzymasz protokół postępowania i leki zgodne z tym protokołem. 
Leki te mają na celu zwiększenie szans na osiągnięcie i skuteczne wsparcie ciąży. Przez 2 
tygodnie po transferze zarodka należy wykonać badanie krwi beta hCG i przesłać nam wynik. 
Nasze zobowiązania uznaje się za spełnione po ukończeniu 12 tygodni ciąży.
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