
Un mínim de 4 òvuls
inseminats.

Fem el cribratge més rigorós del mercat: revisió ginecològica amb
citologia, ecografia, anàlisis completes, serologies, cariotip, detecció del
VHI per PCR, test psicològic i electrocardiograma.

Fem aquest test a totes les nostres donants, que ens permet identificar la
presència de gens causants de fins a 200 malalties (fibrosi quística,
síndrome X fràgil, atròfia muscular espinal, etc.).

Un mínim de 7 òvuls
inseminats.Òvuls inseminats

El cribratge exhaustiu
de les nostres donants

Ovodonació Basic 

4

60-75%

7

Només si s’indica mèdicament, apliquem aquesta tècnica que consisteix a inseminar
l’òvul mitjançant la microinjecció d’un espermatozoide al seu interior.

La medicació de la donant

Tecnologia d’incubació amb 
monitorització dinàmica 
embrionària

% de cicles que
congela embrions

Finançament  

Preu

20% 80%

7.500 € 

Inseminació dels òvuls
mitjançant la tècnica ICSI

Inclòs

No t’hi pots acollir

Les nostres garanties

Pla de fidelització

• s’aconsegueixen 3 ovòcits o menys.

• no hi ha transferència.

• en el següent cicle,
no s’aconsegueix transferència.

Descompte del 20% si: Descompte del 15% si:
• s’aconsegueixen 5 o 6 òvuls.

Descompte del 30% si:
• s’aconsegueixen 4 òvuls o menys.

Descompte del 20% si:
• no hi ha transferència.
• en el següent cicle, no s’aconsegueix

transferència.

Opcional 
(subjecte a criteri mèdic)

Ovodonació Plus 

(incloses les transferències
d’embrions congelats)

€

0%

Test genètic de portadors
a totes les nostres donants

45%

Els nostres 
tractaments 
d’ovodonació

Si vols rebre informació més detallada, posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció a la Pacient Tel. 93 227 47 12

Salut de la Dona Dexeus. Gran Via Carles III, 71-75. O8028 Barcelona.  www.dexeus.com

-cº

Taxa d’embaràs acumulada

Finançament al 0% d’interès fins als 18 mesos

Pots contractar-la per un preu addicional de 300 €.
Opcional 

5.450 € 

Segueix-nos a: Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer



 

   

Volem que 
vegis el got 
mig ple

Pla Compromís Ovodonació

Pla Fidelització Ovodonació

*Supeditat a aprovació mèdica

 

 

 

 

€

€

Cicles

Cicles

A més, et donem facilitats perquè financis el teu tractament de reproducció.

95% 

95% 

Garantia de devolució de 10.000 € si no aconsegueixes l’embaràs.

Garantia de devolució de 18.000 € si no aconsegueixes l’embaràs.

Disposaràs de 2 anys per aconseguir el teu embaràs.

Disposes de 2 anys per aconseguir el teu embaràs.

Fins a 3 cicles d’ovodonació incloses les transferències
dels embrions congelats sobrants.

Un màxim de 3 cicles d’Ovodonació Plus i les criotransferències 
d’embrions congelats sobrants d’aquests cicles.

Taxa d’embaràs
acumulada estimada

Taxa d’embaràs
acumulada estimada

3

3

Condicions econòmiques

Condicions econòmiques

Temps

Temps

Preu tancat de15.900 € 

Pots pagar cada tractament a mesura que el portis a terme.

Les nostres garanties

Finançament 

Les nostres garanties

Si vols rebre informació més detallada, posa’t en contacte amb el nostre Servei d’Atenció a la Pacient  Tel. 93 227 47 12

Segueix-nos a:Salut de la Dona Dexeus. Gran Via Carles III, 71-75. O8028 Barcelona. www.dexeus.com

Et pots subscriure a aquest pla quan iniciïs el primer tractament d’Ovodonació Plus o després del primer tractament d’Ovodonació Plus 
sense haver aconseguit l’embaràs.

Quins requisits heu de complir?*

Per a ell: 

 •  Seminograma amb recompte    
     d’espermatozoides per mil·lilitre d’ejaculat  
 superior a 2 mil·lions.

 •  No tenir astenospermia severa.

 • FISH i fragmentació d’ADN: Normal   
 (només en cas de factor masculí) 

Per a ella: 

 •  Tenir menys de 48 anys.

 • Tenir un índex de massa corporal (IMC)    
 de 30 o inferior.

 • No tenir patologia uterina o tubària (hidrosàlpinx), 
 que pugui afectar la implantació embrionària. 

 • Histeroscòpia diagnòstica normal. 

Dexeus Mujer@DexeusMujer DexeusMujer
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