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PASLAUGOS                                                                   KAINA (Eur) 
KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ 

4,00  1,70 

6,00  4,00 

PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Prevenar 13,  vakcina ir 

skiepijimo paslauga)  
81,00 65,00 

ERKINIO ENCEFALITO SKIEPAI (vakcina ir skiepijimo 

paslauga) 
34,99 26,00 

2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu  

(per 24 - 48val.) 
79,00   50,00 

2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu  

(per 5 - 7val.) 
93,00    79,00 

2019-nCoV RNR tyrimas tikralaikės PGR metodu  

(per 1,5 val.) 
149,00  120,00 

2019-nCOV IgG Antikūnai IgG prieš SARS-CoV-2 (su 

kraujo paėmimu)  
Nustato pacientus, kurie sirgo infekcija ir pasveiko, ir tokiu būdu pateikiama 

įžvalgą apie viruso paplitimą populiacijoje, įskaitant infekcijas, kurios buvo 

lengvos arba besimptomės. Gali nustatyti SARS-CoV-2 pasveikusių asmenų 

imunitetą, kuris leistų žmonėms grįžti į darbą, visuomenę. 

26,00 15,00 

Covid-19 greitasis antigeno testas (su nuograndų 

paėmimu) 
 SARS-CoV-2 antigeno testu ieškomi baltymai, sudarantys SARS CoV-2 virusą, 

siekiant nustatyti, ar asmuo turi aktyvią Covid-19 infekciją. 

28,00 14,00 

 

Svarbu: Registracija tyrimams ir skiepams vyksta telefonu: 8 700 55 511. 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 38,00  27,00 

MIDI 105,00  75,00 

MAXI 225,00 164,00 

MAXI+ 385,00 285,00 

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

(10040) / MAXI+ (10041)  
 

 

 

TYRIMŲ PROGRAMOS KAINA (Eur) 
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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 38,00 27,00 

MIDI 105,00  74,00  

MAXI 210,00 153,00 

MAXI+ 395,00 289,00 

Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimų programos 

MINI (90497) / MIDI (90498) / MAXI (90499) 

Plaukų slinkimo priežasčių nustatymo tyrimai rekomenduojami, 

kuomet kamuoja plaukų slinkimo problemos. Priežastys dažnai 

slypi ne tik išorėje (stresas, aplinkos tarša, kiti faktoriai), bet ir 

organizmo viduje. Viena dažniausių priežasčių – skydliaukės arba 

lytinių hormonų disbalansas. Moterys dažnai susiduria ir su 

užslėpta mažakraujyste, kuomet bendro kraujo tyrimas nerodo 

geležies stokos, bet ji išryškėja atlikus detalesnius tyrimus. Dažnai 

plaukų slinkimui daro įtaką ir kitų vitaminų bei mineralų stoka. 

MINI 95,00 82,00 

MIDI 188,50 170,00 

MAXI 337,00 320,00 

  Skydliaukės ligų tyrimų programos MINI (10004)/  MIDI 

(90458) /  MAXI (10005)   

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 42,75 33,50 

MIDI 82,50 63,00 

MAXI 120,55 95,00 

Medžiagų apykaitos tyrimų programos MINI (10019) / 

MIDI (10020) / MAXI (10021) 

Angliavandenių, baltymų ir riebalų apykaitos rodiklių tyrimų 

programą sudaro šie tyrimai: lipidograma, į kurią įeina 

cholesterolis, MTL cholesterolis, DTL cholesterolis, trigliceridai, 

gliukozės kraujo tyrimas, glikozilintas hemoglobinas, bendras 

baltymas bei albuminas. 

MINI 12,50 10,00 

MIDI 15,50 12,00 

MAXI 33,50 28,00 

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 53,50  41,50 

MIDI 123,90   95,00 

MAXI 426,40 350,00 
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Kepenų veiklos tyrimų programos MINI (10008) MIDI 

(90460) / MAXI (10009)  

Kepenų veiklos diagnostinė programa – pirminis-diagnostinis 

tyrimų rinkinys, kuriame yra svarbiausi tyrimai kepenų funkcijos 

įvertinimai. Atlikus tyrimus galima nustatyti ūmius (sukeltus 

toksinų, vaistų, virusų), lėtinius pažeidimus, virusinį ar alkoholinį 

hepatitus, cirozę, aptikti vėžio žymenis kraujyje. 

MINI 39,00 30,50 

MIDI 101,50 83,00 

MAXI 111,50 92,00 

Širdies ir kraujagyslių ligų  tyrimų programos MINI 

(10014) / MIDI (10015) / MAXI (10016)  

Daugelio širdies ir kraujagyslių ligų galima išvengti, tačiau būtina 

nustatyti ligas skatinančius rizikos veiksnius (žalingi įpročiai, 

nutukimas, mažas fizinis aktyvumas ir kt.) ir su jais kovoti. Rizikos 

veiksnių mažinimas gali pakeisti sergamumo ir mirtingumo 

rodiklius. Būtina laikytis sveikos gyvensenos principų – sveikai 

maitintis, reguliariai mankštintis, kontroliuoti svorį ir periodiškai 

atlikti širdies ir kraujagyslių ligų diagnostinius tyrimus. 

MINI 54,80   38,50 

MIDI 69,60   48,00 

MAXI 153,10 89,00 

                  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. 

 

173,00 140,00 

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. 

189,00 150,00 
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TYRIMAI KAINA (Eur) 

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 13,50 

 

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  8,00 

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. 

 

19,00  15,00 

                  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). 

 

22,00 16,00 

 

 

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. 

13,00 10,00 

Vėžio žymenys 

Vėžio žymenis svarbu tikrintis ne tik atsiradus įtarimams ar 
simptomams, bet ir profilaktiškai. Dažnu atveju, tik ankstyva 
diagnostika lemia sėkmingą gydymą ir onkologinės ligos baigtį. 
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 
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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 12,00 

2307  Kasos vėžio žymuo (Ca19-9) 14,00 12,00 

2304  Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP) 12,00  10,00 

2308  Krūtų vėžio žymuo (Ca15-3) 14,00 12,00 

2309  Kiaušidžių vėžio žymuo (Ca125) 14,00 12,00 

2313  Prostatos specifinis antigenas (PSA) 10,00  8,00 

 

Atliekant sveikatos patikras darbuotojai savo tyrimų atsakymus, gydytojo išvadas gali 
stebėti elektroninėje erdvėje. Periodiškai besitikrinantys gali stebėti tyrimų dinamiką.  
 
Profilaktinės programos darbuotojams – specialios akcijos visame „Antėja laboratorija“ 
tinkle ir/ar darbo vietoje. Mūsų klientų darbuotojai turi galimybę tikrintis sveikatą 
atlikdami įvairius tyrimus ir konsultuodamiesi su gydytojais specialistais. 
 
Atliekame visus pageidaujamus skiepus su išskirtinėmis sąlygomis klientų darbuotojams 
ir jų šeimos nariams: kelioninius, hepatitų, erkinio encefalito, gripo ir kiti. 
 
Rengiame privalomuosius ir sveikatingumo mokymus. Paskaitas skaito medikai ir/arba 
lektoriai – profesionalai. 
 

 

 

NAUJOVĖS IR TECHNOLOGIJOS 
 


