
 

 

 

 

Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου παροχής 

υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, Hellenic Healthcare Group, λειτουργεί σε 

υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις πλησίον των Νοσοκομείων ΥΓΕΙΑ & ΜΗΤΕΡΑ, 

και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έγινε την τελευταία δεκαετία σε 

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στην Ελλάδα. 

Η Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις, υποστηρίζεται από μια κορυφαία ομάδα 

καταξιωμένων ειδικών, ιατρών εξειδικευμένων στην υποβοηθούμενη 

αναπαραγωγή και εμβρυολόγων, που έχουν εκπαιδευτεί στα καλύτερα 

κέντρα παγκοσμίως και διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας, έχοντας βοηθήσει μέχρι 

σήμερα να έρθουν στον κόσμο περισσότερα από 70.000 μωρά. 

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η πρότυπη  

Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής  

ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις 

 



 

 

Με σύμμαχο την επιστήμη και 

την τεχνολογία, η Μονάδα ΥΓΕΙΑ 

IVF Εμβρυογένεσις, διαθέτει το 

πλέον προηγμένο εμβρυολογικό 

εργαστήριο στην Ελλάδα και ένα 

από τα καλύτερα στον κόσμο, 

όπου εφαρμόζονται οι πιο 

καινοτόμες και εξειδικευμένες 

μέθοδοι εξωσωματικής 

γονιμοποίησης, δίνοντας ελπίδα 

σε χιλιάδες υπογόνιμα ζευγάρια. 

Το Εμβρυολογικό Εργαστήριο, μεταξύ άλλων διαθέτει: συστήματα Time-Lapse 

με καινοτόμους επωαστές νέας τεχνολογίας, σύστημα εξαερισμού Life Aire IVF 

-μοναδικό στην Ελλάδα– που βελτιώνει έως και 14.9% τα ποσοστά επιτυχίας 

της εξωσωματικής γονιμοποίησης, σύστημα ιχνηλάτησης και ταυτοποίησης 

RIWitness, σύστημα παρακολούθησης των συνθηκών του εργαστηρίου Log 

and guard, πρωτοποριακά Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και 

τράπεζα κατάψυξης. 

Στη Μονάδα παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες: 

• Διερεύνηση γυναικείας 

και ανδρικής γονιμότητας 

• Ενδομήτριος σπερματέγχυση 

• Εξωσωματική γονιμοποίηση 

(απλή IVF και μικρογονιμοποίηση) 

• Mini IVF- Φυσικός κύκλος 

• Προεμφυτευτικός γενετικός 

έλεγχος 

• Κατάψυξη ωαρίων, εμβρύων και 

σπέρματος 

• Δωρεά Ωαρίων 

• Παρένθετη μητρότητα 

• Ψυχολογική & Συμβουλευτική 

Υποστήριξη 

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Μονάδας www.hygeiaivf.gr  

και γνωρίστε τη Μονάδα ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις. 

 

http://www.hygeiaivf.gr/


 

 

 

Έχουμε δημιουργήσει προνομιακά πακέτα για τις υπηρεσίες της 

Μονάδας ΥΓΕΙΑ IVF Εμβρυογένεσις.  

 

Έλεγχος Γονιμότητας: 

 

Έλεγχος γονιμότητας για τον άνδρα  

(περιλαμβάνει απλό σπερμοδιάγραμμα και consultation) 50€ 

 

Έλεγχος γονιμότητας για την γυναίκα 

(περιλαμβάνει κολπικό υπερηχογράφημα, αντιμυλλέριος   

ορμόνη και consultation)       50€ 

 

Έλεγχος γονιμότητας για το ζευγάρι 

(περιλαμβάνει απλό σπερμοδιάγραμμα, κολπικό  

υπερηχογράφημα, αντιμυλλέριος ορμόνη και consultation) 90€ 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέστε στο τηλέφωνο 

211-7500510, 211-7500511, 211-7500512 

 

 


