Вартість послуг зберігання комплексних пакетів (депозити з двох типів біоматеріалу)
ПОСЛУГА ПЕРЕРОБКИ

СТАНДАРТ

ПРЕМІУМ ПУПОВИНА

ПРЕМІУМ ПЛАЦЕНТА

Пуповинна кров

Пуповинна кров

Пуповинна кров

+Фрагменти
Пуповини або
Тканина Плаценти

+ Мезенхімальні
Стовбурові клітини з
Пуповини

+ Мезенхімальні
Стовбурові клітини з
Плаценти

6 000 грн

17 000 грн

17 000 грн

21 000 грн

32 000 грн

55 000 грн

27 000 грн

49 000 грн

72 000 грн

180 дол. США

180 дол. США

180 дол. США

+ гомогенат плаценти

5 000 грн

5 000 грн

Загальна вартість, грн

32 000 грн

54 000 грн

72 000 грн

Щорічна вартість зберігання
разом з плацентою

230 дол. США

230 дол. США

230 дол. США

Попередня оплата, сума
сплачується на момент
укладення договору, грн
Постоплата сума сплачується на
момент отримання Паспорту
(через
4-6
тижнів
після
народження дитини), грн
Загальна вартість, грн
Щорічна вартість зберігання
Разом з гомогенатом плаценти

Подарунок*

* За бажанням. Зберігання гомогенату плаценти після закінчення передплаченого зберігання та за умови
зберігання інших продуктів з пуповинної крові/пуповини/плаценти – $50 за рік
До вартості послуги, що пропонується, входить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

підготовка документації та комплекта для забору та транспортування біоматеріалу;
транспортні витрати з доставки термоконтейнера;
обробка біоматеріалу, тестування та кріоконсервування;
тестування крові матері дитини;
щорічне страхування відповідальності Сімейного банку пуповинної крові ГЕМАФОНД перед Замовником;
вилучення Депозита на вимогу Замовника частково або повністю;
цілодобова консультативна підтримка нашими фахівцями з моменту підписання Договору до вилучення Депозиту з
кріосховища на вимогу Замовника;
консультативна підтримка сім'ї Замовника в разі необхідності застосування Депозиту.
консультативна підтримка підготовки документів при необхідності вивозу Депозиту за кордон;
гарантування організації зберігання Депозиту зі збереженням умов Договору в разі втрати ГЕМАФОНДом права на
надання Послуги;
гарантування прийому Депозиту на подальше зберігання банками-партнерами ГЕМАФОНДа;
страхування Дитини від тяжких захворювань на суму до 20 000 доларів США;
безоплатне транспортування Депозиту по всьому світові до лікувального закладу, який буде
використовувати Депозит;
безоплатне використання сертифікованого дюару для транспортування зразка у рідкому азоті.

Пуповинна кров - кров з пуповини та плаценти, що збирається безпосередньо після народження
Дитини та перерізання пуповини. Лейкоцитарна фракція Пуповинної крові містить виділені гемопоетичні
стовбурові клітини.

Пуповина збирається безпосередньо після народження Дитини та після закінчення збору Пуповинної
крові, є джерелом мезенхімальних стовбурових клітин. Заморожується та зберігається як фрагменти
тканини. Більш сучасним та перспективним є зберігання виділених до заморожування мезенхімальних
стовбурових клітин.

Плацента - утильний післяпологовий послід, збирається безпосередньо після народження Дитини та
після закінчення збору Пуповинної крові. Є джерелом мезенхімальних стовбурових клітин, які
культивуються безпосередньо після збору. Зберігається також як косметичний продукт у вигляді
гомогенату.

Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК), виділені з пуповини або з плаценти, здатні
перетворюватися на клітини сполучних тканин (хрящі, кістки, м’язи), у нейрональні клітини. Активно
використовуються для лікування захворювань, у тканинної інженерії, в відновлювальній терапії. МСК
заморожуються та зберігаються після двох пассажів культивування.

Гомогенат плаценти - отримується після пологів з посліду. Гомогенат плаценти застосовується в
косметології для запуску регенеративних та омолоджуючих процесів у шкірі.

Пропонуємо Вашій увазі ПАКЕТИ довгострокового збереження зі знижками на зберіганні
Загальна вартість (Послуга переробки + Передплачене зберігання), грн

Передплачене
зберігання*

СТАНДАРТ

ПРЕМІУМ ПУПОВИНА

ПРЕМІУМ ПЛАЦЕНТА

3 роки –13 122 грн
(включає 10% знижку)

40 122 грн

62 122 грн

85 122 грн

5 років – 19 440 грн
(включає 20% знижку)

46 440 грн

68 440 грн

91 440 грн

10 років – 34 020 грн
(включає 30% знижку)

61 020 грн

83 020 грн

106 020 грн

18 років – 43 740 грн
(включає 50% знижку)

70 740 грн

92 740 грн

115 740 грн

36 років – 69 984 грн
(включає 60% знижку)

96 984 грн

118 984 грн

141 984 грн

*після закінчення терміну передплаченого зберігання вартість зберігання двох депозитів –
еквівалентна 180 дол. США на рік

+гомогенат ПЛАЦЕНТИ при умові зберігання депозиту з іншого біоматеріалу
Вартість включає
додаткову знижку
на зберіганні

Пакет передплаченого
зберігання

Вартість
передплаченого
зберігання, грн

Після закінчення пакета

10%

3 роки

3 645 грн

з 4-го року вартість зберігання – 50
дол. США за курсом НБУ на рік

20%

5 років

5 400 грн

з 6-го року вартість зберігання – 50
дол. США за курсом НБУ на рік

30%

10 років

9 450 грн

з 11-го року вартість зберігання – 50
дол. США за курсом НБУ на рік

50%

18 років

12 150 грн

з 19-го року вартість зберігання – 50
дол. США за курсом НБУ на рік

60%

36 років

19 440 грн

з 37-го року вартість зберігання – 50
дол. США за курсом НБУ на рік

Вартість послуг зберігання комплексних пакетів (депозити з трьох типів біоматеріалу)
ПОСЛУГА ПЕРЕРОБКИ

Перелік депозитів в пакеті

СТАНДАРТ ПЛЮС

МАКСИМУМ
ПУПОВИНА

МАКСИМУМ
ПЛАЦЕНТА

УЛЬТРА

Пуповинна кров

Пуповинна кров

Пуповинна кров

Пуповинна кров

+Фрагменти
Пуповини

+тканина
плаценти

+ Фрагменти
пуповини

+ Тканина
Плаценти

+ Мезенхімальні
Стовбурові
клітини з
Пуповини

+ Мезенхімальні
Стовбурові
клітини з
Плаценти

+ Мезенхімальні
Стовбурові
клітини з
Пуповини

10 000 грн

19 000 грн

19 000 грн

25 000 грн

30 000 грн

44 000 грн

66 000 грн

77 000 грн

40 000 грн

63 000 грн

85 000 грн

102 000 грн

240 дол. США

240 дол. США

240 дол. США

240 дол. США

Попередня оплата, сума
сплачується на момент
укладення договору, грн
Постоплата
сума
сплачується
на
момент
отримання Паспорту
(через 4-6 тижнів після
народження дитини), грн
Загальна вартість, грн
Щорічна вартість
зберігання

+ Мезенхімальні
Стовбурові
клітини з
Плаценти

Разом з гомогенатом плаценти
+ гомогенат плаценти
Загальна вартість, грн
Щорічна вартість
зберігання разом з
плацентою

5 000 грн
45 000 грн
290 дол. США

Подарунок*
63 000 грн
290 дол. США

Подарунок*
85 000 грн
290 дол. США

Подарунок*
102 000 грн
290 дол. США

* За бажанням. Зберігання гомогенату плаценти після закінчення передплаченого зберігання та за умови
зберігання інших продуктів з пуповинної крові/пуповини/плаценти – $50 за рік
До вартості послуги, що пропонується, входить:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

підготовка документації та комплекта для забору та транспортування біоматеріалу;
транспортні витрати з доставки термоконтейнера;
обробка біоматеріалу, тестування та кріоконсервування;
тестування крові матері дитини;
щорічне страхування відповідальності Сімейного банку пуповинної крові ГЕМАФОНД перед Замовником;
вилучення Депозита на вимогу Замовника частково або повністю;
цілодобова консультативна підтримка нашими фахівцями з моменту підписання Договору до вилучення Депозиту з
кріосховища на вимогу Замовника;
консультативна підтримка сім'ї Замовника в разі необхідності застосування Депозиту.
консультативна підтримка підготовки документів при необхідності вивозу Депозиту за кордон;
гарантування організації зберігання Депозиту зі збереженням умов Договору в разі втрати ГЕМАФОНДом права на
надання Послуги;
гарантування прийому Депозиту на подальше зберігання банками-партнерами ГЕМАФОНДа;
страхування Дитини від тяжких захворювань на суму до 20 000 доларів США;
безоплатне транспортування Депозиту по всьому світові до лікувального закладу, який буде
використовувати Депозит;
безоплатне використання сертифікованого дюару для транспортування зразка у рідкому азоті.

Пуповинна кров - кров з пуповини та плаценти, що збирається безпосередньо після народження
Дитини та перерізання пуповини. Лейкоцитарна фракція Пуповинної крові містить виділені гемопоетичні
стовбурові клітини.

Пуповина збирається безпосередньо після народження Дитини та після закінчення збору Пуповинної
крові, є джерелом мезенхімальних стовбурових клітин. Заморожується та зберігається як фрагменти
тканини. Більш сучасним та перспективним є зберігання виділених до заморожування мезенхімальних
стовбурових клітин.
Плацента - утильний післяпологовий послід, збирається безпосередньо після народження Дитини та
після закінчення збору Пуповинної крові. Є джерелом мезенхімальних стовбурових клітин, які
культивуються безпосередньо після збору. Зберігається також як косметичний продукт у вигляді
гомогенату.

Мезенхімальні стовбурові клітини (МСК), виділені з пуповини або з плаценти, здатні
перетворюватися на клітини сполучних тканин (хрящі, кістки, м’язи), у нейрональні клітини. Активно
використовуються для лікування захворювань, у тканинної інженерії, в відновлювальній терапії. МСК
заморожуються та зберігаються після двох-трьох пасажів культивування.

Гомогенат плаценти - отримується після пологів з посліду. Гомогенат плаценти застосовується в
косметології для запуску регенеративних та омолоджуючих процесів у шкірі.

Пропонуємо Вашій увазі ПАКЕТИ довгострокового збереження зі знижками на зберіганні
Передплачене зберігання*

Загальна вартість (Послуга переробки + Передплачене зберігання),
грн
СТАНДАРТ
ПЛЮС

МАКСИМУМ
ПУПОВИНА

МАКСИМУМ
ПЛАЦЕНТА

УЛЬТРА

3 роки – 17 496 грн (включає
10% знижку)

57 496 грн

80 496 грн

102 496 грн

119 496 грн

5 років – 25 920 грн (включає
20% знижку)

65 920 грн

88 920 грн

110 920 грн

127 920 грн

10 років – 45 360 грн (включає
30% знижку)

85 360 грн

108 360 грн

130 360 грн

147 360 грн

18 років – 58 320 грн (включає
50% знижку)

98 320 грн

121 320 грн

143 320 грн

160 320 грн

36 років – 93 312 грн (включає
60% знижку)

133 312 грн

156 312 грн

178 312 грн

195 312 грн

*після закінчення терміну передплаченого зберігання вартість зберігання трьох депозитів –
еквівалентна 240 дол. США за рік

+гомогенат ПЛАЦЕНТИ при умові зберігання депозиту з іншого біоматеріалу
Вартість включає
додаткову
знижку на
зберіганні

10%

20%

30%

Пакет
передплаченого
зберігання

3 роки

5 років

10 років

Вартість
передплаченого
зберігання, грн

3 645 грн

5 400 грн

9 450 грн

Після закінчення пакету

з 4-го року вартість зберігання – 50 дол. США за
курсом НБУ на рік

з 6-го року вартість зберігання – 50 дол. США за
курсом НБУ на рік

з 11-го року вартість зберігання – 50 дол. США за
курсом НБУ на рік

50%

60%

18 років

36 років

12 150 грн

19 440 грн

з 19-го року вартість зберігання – 50 дол. США за
курсом НБУ на рік

з 37-го року вартість зберігання – 50 дол. США за
курсом НБУ на рік

