
TRATAMENT CU MITOCONDRII ACTIVE 

 

Mitocondriile  sunt niște organite celulare  care produc energie sub formă de 
ATP necesară cât pentru celulă în special, atât și pentru organism. 

 

Principiul acestui tratament: 

Introducerea  mitocondriilor donate sănătoase și funcțional active într-un ovocitul 
recipient (ovocitul dvs.). 

Cui se recomandă? 

Femeilor 40+  al căror rezervă ovariană este foarte mica și categoriei de femei cu 
AMH scăzut  
 

Pachet Donare de mitocondrii  

Contract de tip „Șansă” 

 6500 euro - 1 tentativă 

Numărul de încercări: 1 

Contract de tip „Șansă” include: tratament, cazare, mâncare, transport aeroport-

hotel-clinică, spermograma și congelarea spermei, examinări medicale la clinică, 

ecografie, consult inițial, puncție, transfer, ICSI, plata donatorului asumă clinica. 

Biletele la avion le cumpărați dvs. Acest pachet include o substituție   

mitocondrială. Metoda constă în extragerea mitocondriilor din ovocitele donate și 

introducerea acestora în ovocitul pacientei, prin urmare acestea se vor  fecunda cu 

sperma partenerului ori - spermă donată. În ziua cinci are loc transferal embrionilor 

calitativi în uterul pacientei. 

 

Donare de mitocondrii 

Contract de tip „ Șansă dublă” 

9 900 euro – 2 tentative 

 



Numărul de încercări: 2 

Contract de tip „ Șansă dublă”: medicamente, cazare, alimente, transport aeroport-

hotelclinic, spermogramă și congelarea spermei, examinări medicale, ecografie, 

consultație inițială, puncție, transfer, ICSI, recompensa donatorului asumă clinica, 

excepție sunt biletele de avion. Acest pachet include  deja 2 tentative cu substituție 

mitocondrială. Metoda constă în preluarea mitocondriilor din ovocite donate și 

introducerea acestora în ovocitul pacientei, prin urmare acestea se vor  fecunda cu 

sperma partenerului ori - sperma donată. În ziua cinci are loc transferal embrionilor 

calitativi în uterul pacientei. 

 

 

Donare de mitocondrii 

Contract de tip „Șansa ideală” 

14 900 euro – 5 tentative 

Numărul de încercări: 5 

Contract „Șansa ideală” include: tratament, cazare, mâncare, transport aeroport-

hotel-clinică, spermogramă și congelarea spermei, examinări medicale, ecografie, 

consult inițial, puncție transfer, ICSI, plata donatorului - totul este pe cheltuiala 

noastră. Cu excepția faptului că biletele de avion sunt pe contul dvs. încărcare. În 

acest pachet include 5 tentative cu substituție mitocondrială. Metoda constă în 

preluarea mitocondriilor din ovocitele donate și introducerea acestora în ovocitul 

pacientei, prin urmare acest ovocit se va  fecunda cu sperma partenerului ori - 

sperma donată. În ziua cinci va avea loc transferal embrionilor calitativi în uterul 

pacientei. 

 

 


