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PASLAUGOS                                                                   KAINA (Eur) 

GYDYTOJO IŠVADOS REKOMENDACIJOS 15,00 NEMOKAMAI 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ 

4,00  3,00 

6,00  4,50 

SVARBU!                                                                    

ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepijimo paslauga) 34,99 27,00 

Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911 
Erkinio encefalito IgG antikūnų tyrimas reikalingas, jei esate pasiskiepijęs ir norite 
pasitikrinti ar turite imunitetą. Tai yra antikūnai prieš erkinio encefalito virusą. 
Antikūnų kiekis turi būti virš normos, kitu atveju rekomenduojama atlikti revakcinaciją. 

31,00 18,50 

Covid – 19 tyrimai                                                                    

2019-nCOV IgG Antikūnai IgG prieš SARS-CoV 
26,00 13,00 

2019-nCOV Greitasis antigeno testas 
28,00 12,50 

2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu  

(per 24 - 48val.) 
79,00   55,00 

2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu  

(per 5 - 7val.) 
93,00    74,00 

Svarbu:Registracija tyrimams ir skiepams vyksta telefonu: 870055511. Atvykus ir norint pasinaudoti  suteikta 

nuolaida, reikia pasakyti tikslų įmonės pavadinimą, parodyti pasiūlymą telefone arba atsispausdinus. 

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

MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) 

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per metus. 

Reikalingas siekiant įvertinti bendrą moters organizmo būklę bei sistemų 

veiklą, o rezultatai padeda atskleisti medžiagų apykaitos, infekcinių, 

onkologinių ir alerginių rodiklių pakitimus. Ši profilaktinė moters 

organizmo ištyrimo programa yra pagrindinė priemonė norint išvengti 

lėtinių ligų ar rimtų komplikacijų.  

 MINI 41,50  27,50 

MIDI 116,50  71,00 

MAXI 257,00 163,00 

MAXI+ 469,50 299,00 

                     Vyro profilaktinis ištyrimas MINI(10038)/MIDI(10039) / MAXI 

(10040) / MAXI+ (10041)  

Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per metus. 

Reikalingas siekiant įvertinti vyro organizme vykstančius ankstyvus pokyčius, 

kraujo rodiklių nukrypimus nuo normos ribos. 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 41,50  27,50 

MIDI 119,50  72,00  

MAXI 260,00 168,00 

MAXI+ 472,50 303,00 

TYRIMŲ PROGRAMOS KAINA (Eur) 
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Nuovargio tyrimų programos MINI (10042)/ MIDI (10043) / 

MAXI (90474) 

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 60,50   47,50 

MIDI 147,50 112,50 

MAXI 188,00 147,00 

Mažakraujystės tyrimų programos MINI (10026) / MIDI 

(90466) / MAXI (10027)  

Mažakraujyste serga net 25 proc. viso pasaulio populiacijos. Anemija – 

tai organizmo būklė, kai kraujyje trūksta raudonųjų kraujo kūnelių ar 

hemoglobino. Ji gali išsivystyti dėl mikroelementų ir vitamino trūkumo, 

lėtinių ligų (inkstų, diabeto, vėžio ir kt.) bei infekcijų (ŽIV, tuberkuliozė), 

taip pat gali būti paveldima. Negydoma mažakraujystė sutrikdo širdies, 

plaučių, endokrininę sistemą, lytinę funkciją ir kt. organizmo sistemas. 

MINI 20,50 17,00 

MIDI 38,50 29,00 

MAXI 76,50 58,00 

Alex² makrogardelės tyrimas, nustatant specifinius IgE prieš 

295 alergenus (3742) 

Inovatyvus tyrimas ALEX2 makrogardele šiandien yra pats išsamiausias 

alergijų nustatymo tyrimas iš kraujo. Tai unikalus, pasaulyje pripažintas 

ir analogų neturintis tyrimas, kurio metu, vos iš vieno kraujo 

lašo, nustatomas įsijautrinimas visiems kliniškai reikšmingiems alergenų 

šaltiniams ir molekuliniams alergenų komponentams. Ištiriamas 

paciento įsijautrinimas net 295 alergenams (117 alergenų šaltinių ir 178 

alergenų komponentams). Tyrimo metu taip pat nustatomas ir bendras 

IgE. Dėka ypač mažo tyrimui reikalingo kraujo kiekio, šis tyrimas yra labai 

draugiškas mažiesiems pacientams. Svarbu paminėti ir tai, kad tyrimui 

reikalingas kraujas gali būti imamas ne tik iš venos, bet ir iš piršto. 

189,00 139,00 

                  Maisto netoleravimo tyrimas (Euroline – food 108 IgG) 3731 

Euroline-food maisto netoleravimo 108 IgG tyrimas, kurio metu 

nustatomi IgG klasės antikūnai prieš maisto produktų bei jų priedų 

antigenus. Euroline-food maisto netoleravimo tyrimas susideda iš 2 

juostelių, kurios yra padengtos 108 skirtingais maisto produktų bei 

maisto priedų ekstraktais. Tyrimas padeda nustatyti ir iš mitybos 

pašalinti nepageidaujamas reakcijas į maistą sukeliančius produktus. 

 

165,00 149,00 

Vitaminų ir mikroelementų tyrimų programos MINI (10022)/ 

MIDI (10046) MAXI (90463) 

Tinkamo vitaminų balanso palaikymas yra būtinas norint būti 

sveikiems. Vitaminų tyrimų programa leidžia nustatyti būtiniausių 

vitaminų trūkumą, kuris gyvybiškai svarbus mūsų organizmui. Kartu 

su vitaminų tyrimais atliekamas bendras kraujo tyrimas, leidžiantis 

įvertinti mažakraujystės riziką, uždegimus organizme, alergiją, 

kraujo vėžį. Tiek vitaminų trūkumas, tiek perteklius kenkia 

organizmui, todėl vitaminų kiekį būtina nuolatos stebėti. 

MINI 50,50  40,50 

MIDI 117,50   93,00 

MAXI 392,50 320,00 

TYRIMAI KAINA (Eur) 
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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. 

17,00 

13,20 

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. 

11,00  

7,90 

Testosteronas 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. 

12,50        

10,00 

Vitaminas B9 (Folinė rūgštis) 1135 

Tyrimas atliekamas kartu su vitamino B12 tyrimu, gali parodyti 
megaloblastinę mažakraujystę. Dėl organizme atsiradusi folinės rūgšties 
stokos, organizme sumažėja hemoglobino koncentracija bei pakinta 
eritrocitų forma ir kiekis – sutrinka audinių ir organų aprūpinimas 
būtinomis medžiagomis. Folinės rūgšties sumažėjimas taip pat gali 
parodyti kepenų bei žarnyno ligas. 

18,00  

15,30 

Vitaminas B12 1134 

Vitamino B12 deficitinė anemija ar folinės (folio) rūgšties deficitinė 

anemija išsivysto, kai yra vitamino B12 ar/ir folinės (folio) rūgšties 

deficitas. Organizmas pradeda gaminti nenormalius (didelius) eritrocitus, 

kurie neatlieka savo funkcijos. Piktybinė mažakraujystė gali atsirasti ir dėl 

skrandžio patologijos, susilpnėjus vitamino B12 rezorbcijai žarnyne (rizika 

ypač padidėja po skrandžio operacijų, šalinant navikus). 

 

21,00 

16,50 

 

 

Vėžio žymenys 

Vėžinės ląstelės į kraują išskiria specifines medžiagas – vėžio žymenis, 

kurios padeda diagnozuoti vėžinius susirgimus 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. 

 

2305  Virškinamojo trakto vėžio žymuo (CEA) 14,00 11,00 

2307  Kasos vėžio žymuo (Ca19-9) 14,00 11,00 
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2304  Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP) 12,00  9,00 

2308  Krūtų vėžio žymuo (Ca15-3) 14,00 11,00 

2309  Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125) 14,00 11,00 

2313  Prostatos specifinis antigenas (PSA) 10,00  7,50 

 
 

 


