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„Antėja“ — vienas plačiausių sveikatos priežiūros tinklų, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu 

standartu akredituota ir viena pirmųjų visiškai robotizuotų laboratorijų Baltijos šalyse. Įmonėms bei 

organizacijoms teikiame sprendimus ir paslaugas, paremtas mokslu, patyrusių gydytojų žiniomis ir 

diagnostinėmis technologijomis.  

Šiuo dokumentu pateikiamas pasiūlymas įmonės darbuotojų sveikatos diagnostikai ir profilaktikai.  

 
 

Kraujo tyrimai yra greičiausias ir efektyviausias būdas įvertinti organizmo būklę. Tai mūsų organizme vykstančių procesų veidrodis, 

kuris atspindi mažiausius sutrikimus, infekcijas, virusus ar net itin rimtus  susirgimus, genetines ligas. Kasmet atliekami profilaktiniai 

kraujo tyrimai leidžia iš anksto užkirsti kelią lėtinėms ligoms, laiku  ir tiksliai diagnozuoti sveikatos problemas. 

 

Skiepai – patikima ir efektyvi apsaugos priemonė nuo užkrečiamųjų ligų. Vakcinų sudėtyje esančios veikliosios medžiagos yra natūralūs 

mikroorganizmai ar jų sudėtinės dalys, todėl skiepai yra saugūs. Medikų teigimu, skiepų veiksmingumas siekia nuo 85 proc. iki 98 proc.  

 

 

 

                                      PASLAUGOS                                                                   KAINA (Eur) 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ 

4,50  2,50 

6,00  4,00 

GYDYTOJO SPECIALISTO KONSULTACIJA Nuolaida 10 % 

PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Apexxnar 0,5ml,  vakcina ir skiepijimo 

paslauga)  
89,00 80,00 

ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepijimo paslauga) 34,99 26,00 

Svarbu: Užsiregistruoti paslaugai galite per savitarną arba telefonu: 8 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti  suteikta nuolaida būtina 

pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą (spausdintą ar telefone). Pasiūlymas galioja ir šeimos nariams 

(sutuoktiniams, vaikams, tėvams, broliams/seserims), turi pasakyti įmonės pavadinimą, pateikti galiojantį pasiūlymą. 

 

  

Įsirašyti 
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Visas tyrimų programas rasite čia  →  

 

TYRIMŲ PROGRAMOS KAINA (Eur) 

 

Moters sveikatos ištyrimas MINI (10031)/ MIDI (10032)/ 

MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) 

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/moters-sveikatos-istyrimas  

 Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 kartus per 

metus, siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų veiklą. 

Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, gauti rezultatai padeda 

atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, onkologinių, alerginių rodiklių 

pakitimus. Profilaktiškai ir periodiškai tikrinantis sveikatą, ši organizmo 

ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti lėtinių ligų ar 

rimtų komplikacijų. 

MINI 56,00  39,00 

MIDI 145,00  101,00 

MAXI 325,00 227,00 

MAXI+ 455,00 318,00 

 

Vyro sveikatos ištyrimas MINI (10038)/  MIDI (10039) / 

MAXI MAXI (10040) / MAXI+ (10041)  

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istyrimas 

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį rekomenduojama atlikti 1-2 

kartus per metus, siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius 

ankstyvus pokyčius, svarbiausių kraujo rodiklių nukrypimus nuo 

normos ribos. Atsižvelgiant į pasirinktos programos tyrimų spektrą, 

tyrimų rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, 

onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Išliekant itin dideliam vyrų 

mirtingumui nuo širdies ir kraujagyslių bei onkologinių susirgimų, 

pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė priemonė 

norint išvengti šių ligų. 

MINI 56,00  34,50 

MIDI 134,00  89,80 

MAXI 330,00 214,50 

MAXI+ 485,00 315,00 

 

Širdies ir kraujagyslių ligų  tyrimų programos MINI (10014) 
/ MIDI (10015) / MAXI (10016)  

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-
programos 

Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena dažniausių mirties priežasčių 
Lietuvoje – statistika rodo, kad nuo širdies ir kraujagyslių ligų ar jų 
komplikacijų miršta net 54 proc. žmonių. Kraujagyslių ir širdies ligų 
programa turėtų būti atliekama, jei jaučiate nors vieną ar kelis iš 
viršuje išvardintų simptomų: dažni širdies ploto, krūtinės skausmai, 

nepastovus širdies plakimas, galvos svaigimas, alpimas, dusulys, 
silpnumas, kojų skausmas, kojų tinimas, odos spalvos pokyčiai ar 
žaizdos blauzdose. 

MINI 61,00  45,00 

MIDI 92,00  68,00 

MAXI 177,00 130,00 

https://anteja.lt/moters-sveikatos-istyrimas
https://anteja.lt/vyro-sveikatos-istyrimas
https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-programos
https://anteja.lt/sirdies-ir-kraujagysliu-ligu-programos
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Nuovargio tyrimų programos MINI (10042) / MIDI (10043) 
/ MAXI (90474) 
Kainos įsigalios nuo 2023-03-16 

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/nuovargio-tyrimu-programos 

Nuovargio tyrimų programos skirtos visiems, kuriuos kamuoja 3-6 
mėnesius trunkantis nuovargis, nepraeinantis net ir išsimiegojus. 
Nuolatinis nuovargis mažina produktyvumą, blogėja trumpalaikė 

atmintis ir sunku sukoncentruoti dėmesį, pradeda kamuoti galvos, 
raumenų, kaklo ar sąnarių skausmai, po fizinio krūvio pablogėja 

bendra savijauta. 

MINI 62,00   45,00 

MIDI 156,00 117,00 

MAXI 217,00 160,00 

 

Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004) / MIDI 
(90458) /  MAXI (10005)  
Kainos įsigalios nuo 2023-03-16   

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-
programos 

Skydliaukė - nedidelė endokrininė liauka, gaminanti tiroksiną (T4), 

trijodtironiną (T3), kalcitoniną. Šie hormonai būtini gyvybinėms 

organizmo funkcijoms palaikyti. Skydliaukė reguliuoja medžiagų 

apykaitą, yra atsakinga už širdies ir kraujagyslių sistemos, inkstų, 

žarnyno veiklą, odos būklę, nervų sistemos funkcijas. Sutrikus 

skydliaukės veiklai, į organizmą išskiriamas didesnis arba priešingai  – 

mažesnis hormonų kiekis. 

MINI 40,00 27,00 

MIDI 82,00 60,00 

MAXI 122,00 90,00 
 

 

Vaiko sveikatos tyrimų programos MINI (10003) / MIDI 
(10002) / MINI (10001) 
 
Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/vaiko-vaiko-istyrimas 
 

Augantis vaikas ar paauglys yra pati pažeidžiamiausia grupė, kuomet 

vienos ar kelių organizmo sistemų sutrikimai gali turėti įtakos 
tolimesniems augimo ir vystymosi procesams. Profilaktinė vaiko 

ištyrimo programa – gydytojų sudarytas tyrimų rinkinys, padedantis 
įvertinti vaiko bendrą sveikatos būklę ir riziką susirgti dažniausiai 
Lietuvoje pasitaikančiomis ligomis – hormonų, vitaminų ir medžiagų 
apykaitos sutrikimų sukeltomis ligomis, virškinimo, širdies ir 
kraujagyslių ligomis 

MINI 52,00 38,00 

MIDI 99,00 74,00 

MAXI 172,00 127,00 

 
 

Mikroelementų ir elektrolitų apykaitos tyrimų programa 
MINI (90503) / MIDI (10023)   
Kainos įsigalios nuo 2023-03-16 
 

Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/mikroelementu-ir-

elektrolitu-apykaitos-tyrimu-programos   
 

Gerai savijautai yra būtina išlaikyti tinkamą mikroelementų ir 
elektrolitų kiekį organizme. Šios medžiagos palaiko šarmų-rūgščių 
pusiausvyrą, dalyvauja susitraukiant raumenims, dujų apykaitoje, 

nervų sistemos veikloje, krešant kraujui, greitina augimo ir 
atsistatymo procesus, išskiria energiją iš maistingųjų medžiagų ir 

padeda susidaryti naujiems audiniams. Mikroelementai taip pat įeina 
į įvairių fermentų, hormonų bei kitų medžiagų sudėtį. Jų trūkumas gali 
pasireikšti nuovargiu, silpnumu, galvos svaigimu, padidėjusiu 
kraujospūdžiu, nuotaikų svyravimu, gali sutrikti žarnyno, inkstų ir 
širdies veikla.  

MINI 35,00 27,00  
MIDI 67,00 50,00 

 

https://anteja.lt/nuovargio-tyrimu-programos
https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos
https://anteja.lt/skydliaukes-ligu-tyrimu-programos
https://anteja.lt/vaiko-vaiko-istyrimas
https://anteja.lt/mikroelementu-ir-elektrolitu-apykaitos-tyrimu-programos
https://anteja.lt/mikroelementu-ir-elektrolitu-apykaitos-tyrimu-programos
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FOX maisto netoleravimo programa 283 IgG 
 
Tyrimų sudėtį galite matyti čia: https://anteja.lt/fox-maisto-netoleravimo-
283-igg 
 

Food Xplorer (FOX) – tai maisto netoleravimo tyrimas, parodantis, 

kaip organizmas reaguoja į kasdienėje mityboje naudojamus 

produktus. 

Tai šiuo metu plačiausią produktų spektrą apimantis maisto 

netoleravimo tyrimas. Jo metu nustatomi IgG klasės antikūnai net 

prieš 283 maisto produktus bei 4 specifinius molekulinius 

komponentus. 
 

 

259,00 220,00 

 

 

 

TYRIMAI KAINA (Eur) 

Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911 

Tyrimas leidžia nustatyti, ar organizme susidarė imunitetas erkiniam 

encefalitui po vakcinacijos, pagal susidariusį antikūnų kiekį galima 

planuoti kada skiepytis pakartotinai. 

31,00 24,00 

BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) 1301 
Pirminis tyrimas, kai norima įvertinti žmogaus sveikatos būklę. 

Bendro kraujo tyrimo privalumas yra tas, kad padeda nustatyti 

daug skirtingų patologijų (neatitikimų normai): anemiją 

(mažakraujystę), įvairias infekcijas, alergijas. Padeda atskirti 

bakterinės kilmės ir virusinės kilmės uždegimus, kraujavimo 

galimybę, kraujo ligas, kraujo vėžį, krešėjimo sutrikimus ir daugelį 

kitų organizmo sutrikimų.  

7,00 5,00 

Vitaminas D (D2 + D3) 1136 

Padeda organizmui įsisavinti kalcį bei fosforą ir apsaugo kaulus nuo 

išretėjimo, osteoporozės ir rachito. Vitaminas D dalyvauja augimo ir 

brendimo procesuose, yra itin svarbus organizmo imunitetui – tyrimai 

rodo, kad vitaminas D sumažina alergijų, diabeto, inkstų, autoimuninių 

bei širdies ligų, kvėpavimo takų infekcijų ir net piktybinių navikų 

atsiradimo riziką.  

18,00 13,00 

Kalcis Ca 1203  

Sumažėjus kalcio kiekiui vystosi tokios ligos, kaip osteoporozė, rachitas. 

Kalcio perteklius gali būti inkstų akmenligės priežastis. Kalcį 

rekomenduojama tirtis, kai pasireiškia neurologiniai sutrikimai 

(atminties sutrikimai, nervingumas, paralyžiai, raumenų tikai), yra 

pasikartoję keli kaulų lūžimai arba inkstuose yra / buvo nustatyta 

akmenų. 

4,50 3,50 

Magnis Mg 1206 
Magnis (Mg) - vienas iš mineralų, kuris yra itin aktualus žmogaus 

organizmui ir ypač reikalingas mūsų kaulų sandarai, dalyvauja mūsų 

4,50 3,50 

https://anteja.lt/fox-maisto-netoleravimo-283-igg
https://anteja.lt/fox-maisto-netoleravimo-283-igg
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medžiagų apykaitos bei fermentų veiklose. Šis mineralas taip pat yra 

laikomas vienu naudingiausių, padedančių kaupti energiją ląstelėse, 

darantis įtaką nervų laidumui ir atsipalaidavimui. Magnio trūkumas – 

sutrikimas, kuris gali sukelti įvairių, su sveikata susijusių problemų. Yra 

sakoma, kad jei žmogus be priežasties pasidaro irzlus, pavargęs, 

nervingas – didelė tikimybė, kad jo organizme trūksta magnio (Mg). Per 

didelis magnio kiekis, hipermagnezemija, taip pat sukelia papildomų 

sutrikimų, tokių kaip centrinės nervų sistemos slopinimas, paralyžiai, 

skausmo ir temperatūros jutimų sulėtėjimai bei daugelį kitų.  

Testosteronas – tyrimas 2207 
Moterims testosteronas tiriamas, jei yra vyriškėjimo požymių – 

padidėjęs viso kūno plaukuotumas, figūros pasikeitimas. Vyrams tyrimas 

rekomenduojamas, jei yra sulėtėjęs raumenyno vystimąsis, nemutuoja 

balsas ir neatsiranda kūno plaukuotumas, yra sulėtėjęs varpos ir 

sėklidžių vystimąsis ir augimas. Testosterono kiekio sumažėjimas gali 

būti nevaisingumo priežastimi. 

14,00 11,00 

Feritinas 1121 

Vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti 
organizmo geležies atsargas. Feritino sumažėjimas parodo 
mažakraujystę, rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius 
uždegimus bei lėtines ligas. 

 

12,00  10,00 

Helicobacter pylori IgG antikūnai 1821 

Serologinis kraujo tyrimas parodo specifinius IgG klasės antikūnius 
prieš Helicobacter pylori. Helicobacter pylori bakterija sukelia 
skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligas: eroziją, opaligę, lėtinį gastritą.  

    14,00 11,00 

Vėžio žymenys 

Vėžio žymenis svarbu tikrintis ne tik atsiradus įtarimams ar 
simptomams, bet ir profilaktiškai. Dažnu atveju, tik ankstyva 

diagnostika lemia sėkmingą gydymą ir padeda laiku užkirsti kelią 
tolimesniam ligos plitimui. 

Vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas – vėžio žymenis, 
kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus dar ankstyvoje ligos 
stadijoje! Vėžio žymenų koncentracijos padidėjimas kraujyje parodo 
onkologinės ligos riziką, tačiau nebūtinai yra piktybinio susirgimo 
patvirtinimas. Vėžio žymenys gali padidėti dėl rūkymo, sąnarių ligų, 

uždegimų, todėl gavus teigiamus rezultatus privalu konsultuotis su 
gydytoju, kuris, kai bus atlikti vėžio tyrimai, įvertins gautus parametrus 
ir paskirs papildomus tyrimus. SVARBU: Moterims prieš atliekant tam 
tikrus žymenis rekomenduojama iš anksto pasikonsultuoti su 
medicinos personalu, kad kartu įvertintų tinkamą mėginio paėimo 

laiką (tam tikrų žymenų nerekomenduojama atlikti menstruacijų 
metu). 

 

2305  Virškinamojo trakto vėžio žymuo (CEA) 14,50 12,00 

2307  Kasos vėžio žymuo (Ca19-9) 15,50 12,00 

2304  Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP) 14,50 12,00 

2308  Krūtų vėžio žymuo (Ca15-3) 15,50 12,00 
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2309  Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125) 15,00 12,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


