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IVF Centrum asistované reprodukce
Pokoušíte se již rok o miminko a nemůžete otěhotnět? Chcete založit rodinu a miminko nepřichází? Máte 
partnera, který má problém s plodností, nebo nevíte zda je v pořádku? 

IVF Centrum asistované reprodukce Iscare je jedním z prvních soukromých center asistované reprodukce 
v České republice, které nabízí od roku 1995 léčebné postupy a speciální metody pro léčbu neplodnosti. 
Svými výsledky se řadí mezi špičková pracoviště v Evropě.

stabilně vysoká úspěšnost
přes 7000 narozených dětí

Pečovat o Vás bude tým lékařů pod vedením prim. MUdr. Jaroslava hulverta zahrnující špičkové odborníky  
v oboru asistované reprodukce, embryology pod vedením Ing. Olgy Teplé Ph.D. a odborníky v oboru andrologie, 
genetiky, psychologie a fyzioterapie. Centrum IVF poskytuje celou škálu léčebných postupů jako jsou:

- ICSI 
- PICSI
- Asistovaný hatching
- Prodloužená kultivace
- Genetická vyšetření
- Preimplantační diagnostika (PGD,PGS)  
- Kryokonzervace embryí, oocytů (vajíček), spermií
- Vitrifikace embryí, oocytů, spermií

Na naší klinice si jsme vědomi, že léčba neplodnosti je náročná nejen po fyzické stránce, ale je i velkou 
psychickou zátěží. Abychom zmírnili obavy a omezili nejistoty našich pacientek, nabízíme osobní přístup  
a doporučujeme důkladné seznámení s léčebnými postupy a pozorné prostudování všech našich materiálů. 
Pro pečlivou konzultaci, nebo v případě jakýchkoliv nejasností jsou Vám k dispozici naši lékaři nebo sestry, 
kteří vše ochotně vysvětlí.

V návaznosti na klinické centrum poskytuje Iscare specializovanou fyzioterapii s doplňkovou diagnostikou 
pod vedením As. Marie Babičkové. Formou ambulantní léčby a tvorbou individuálního léčebného plánu za 
pomocí metod Ludmily Mojžíšové, léčebného tělocviku podle prof. Arnolda H. Kegela a dalších, lze příznivě 
ovlivnit výsledek klinické léčby a kromě jiného se lze na nás obrátit v případech:
 - obrácené polohy dělohy, nebo malé a nevyvinuté dělohy
 - opakované, spontánní potraty – problémy s otěhotněním
 - patologický spermiogram při snížené plodnosti.

Neváhejte využít našich
jedinečných zkušeností!
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