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„Antėja laboratorija“ — sveikatos priežiūros tinklas, veikiantis visoje Lietuvoje. ISO tarptautiniu standartu 

akredituota ir vienintelė visiškai robotizuota laboratorija Baltijos šalyse. Teikiame sprendimus ir paslaugas 

įmonėms ir organizacijoms, paremtas patyrusių gydytojų žiniomis ir diagnostinėmis technologijomis. Šiuo 

dokumentu,  pateikiamas pasiūlymas įmonės darbuotojams skiepų bei kraujo tyrimų paslaugoms įsigyti. 

 

 

PASLAUGOS 

GYDYTOJO IŠVADOS/REKOMENDACIJOS 
15,00 

Eur            
NEMOKAMAI 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA 

KRAUJO PAĖMIMO PASLAUGA VAIKAMS IKI 7 METŲ 

3,50 Eur        

5,00 Eur        

1,50 Eur 

3,50 Eur 

SKIEPAI NUO ERKINIO ENCEFALITO (*Ticovac, vakcina ir 

skiepijimo paslauga) 

34,99 

Eur 
26,50  Eur 

PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Prevenar 13,  vakcina ir 

skiepijimo paslauga) 

81,00 

Eur 
70,00 Eur 

Registracija tyrimams ir skiepams telefonu: 870055511  

 

 

 

 

 

TYRIMŲ PROGRAMOS KAINA (Eur) 
Moters profilaktinis ištyrimas MINI (10031) / MIDI 

(10032) / MAXI (10033)/ MAXI+ (10034) 
Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per 

metus. Jis yra reikalingas siekiant įvertinti bendrą moters organizmo 

būklę bei sistemų veiklą. Jo 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  29,00 

MIDI 116,50  75,00 

MAXI 257,00 179,00 

MAXI+ 469,00 330,00 

                      Vyro profilaktinis ištyrimas MINI (10038) / MIDI   

(10039) / MAXI (10040)/ MAXI+ (10041)  
Reguliarus sveikatos patikrinimas, kurį reikia atlikti 1-2 kartus per 

metus. Jis yra reikalingas, nes padeda 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 

MINI 41,50 29,00  

MIDI 119,50 82,00  

MAXI 260,00 180,00  

MAXI+ 472,50 340,00 

 
 

NAUJOVĖS IR TECHNOLOGIJOS 
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susirgimų, pirmoji pagalba – ankstyvoji diagnostika, kuri yra pagrindinė 

priemonė norint išvengti šių ligų. 

Nuovargio tyrimų programa 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   48,50 

MIDI 147,50 101,50 

MAXI 188,00 150,50 

Širdies ir kraujagyslių ligų tyrimų programos  MINI 

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

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. 

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 ma- žinimas 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 52,00  40,00 

MIDI 66,00 52,00 

MAXI 119,00 95,00 

   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 13,60 

Feritinas 1121  
Vienas jautriausių ir specifiškiausių rodiklių, kuris padeda nustatyti organizmo 

geležies atsargas. Feritino tyrimas ir jo sumažėjimas parodo geležies trūkumą ir 

leidžia nustatyti ar geležies stokos mažakraujystė įvyko dėl lėtinės ligos (rodiklis 

normos ribose), ar dėl geležies stygiaus organizme (rodiklis sumažėjęs). Feritino 

rodiklių padidėjimas leidžia įtarti ir diagnozuoti ūmius uždegimus bei lėtines ligas – 

navikinį procesą, tuberkuliozę, reumatinę ligą, kepenų ligas, taip pat sideroblastines 

anemijas. 

 

 

11,00 8,50 

  Cholesterolis bendras 1101 

Cholesterolis yra itin svarbi medžiaga, kuri dalyvauja hormonų, tulžies 

rūgščių, ir kitų organizmui reikalingų medžiagų gamyboje, tačiau per didelis 

šios medžiagos kiekis organizme yra viena pagrindinių išeminės širdies ligos 

bei aterosklerozės priežastis. Esant jų pertekliui – riebalai gali užkimšti 

kraujagysles, tada sumažėja audinių deguonies pasisavinimas ir sutrinka 

organizmo funkcijos. 

 

3,00  2,50 
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Atliekant sveikatos patikras darbuotojai savo tyrimų atsakymus, gydytojo išvadas gali 
stebėti elektroninėje erdvėje, prisijungimus gauna sms žinute. Tyrimų atsakymai 
gaunami nuo 1 iki kelių darbo dienų, priklausomai nuo atliekamo tyrimo specifikos. Po 
2-3 darbo dienų nuo tyrimų atsakymo pateikimo, gausite gydytojo aprašą/ konsultaciją 
dėl atliktų tyrimų. Periodiškai besitikrinantys gali stebėti tyrimų dinamiką. 

 

Profilaktinės programos darbuotojams – specialios akcijos visame „Antėja laboratorija“ tinkle ir/ar darbo 
vietoje. Mūsų klientų darbuotojai turi galimybe 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. 

  IgG Antikūnai IgG prieš SARS-CoV-2 7579 

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. Gali potencialiai 

nustatyti asmenų, kaip pavyzdžiui sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, 

imunitetą, leisdami jiems tęsti savo veiklą ir galbūt išvengti nereikalingo 

karantino. 

14,00  12,00 

Kalis K 1201 

Kalis – tyrimas atliekamas siekiant įvertinti elektrolitų balansą, profilaktiškai 

tiriant dėl širdies ligų ar simptomų. Hiperkalemija sukelia širdies ritmo bei 

virškinamojo trakto sutrikimus. Hipokalemija susijusi su nervų ir raumenų 

pažeidimais. 

3,00 2,00 

   Magnis Mg 1206 
Magnis serume – tyrimą rekomenduojama atlikti, kai nustatomos žemos kalio ir / ar 

kalcio koncentracijos kraujyje, taip pat sergant cukriniu diabetu, badaujant ar 

neadekvačiai maitinantis. Hipermagnezija gali būti nustatyta esant inkstų 

nepakankamumui. Hipomagnezijos atveju sutrinka nervų ir raumenų funkcija. 

4,00  3,00 

 Kalcis Ca 1203 
Kalcis (Ca) – vienas svarbiausių žmogaus organizmo mineralų, įeinantis į kaulų sudėtį, 

dalyvaujantis kraujo krešėjimo procese, svarbus panaudojat geležį kraujodaroje, 

būtinas normaliai nervų sistemos, širdies ir kitų raumenų veiklai. Sumažėjus kalcio 

kiekiui vystosi osteoporozė, rachitas. Kalcio perteklius gali būti inkstų akmenligės 

priežastis. 

3,50  2,50 
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Kodėl „Antėja laboratorija“? 

 

 
   

Vienintelė visiškai automatizuota ir 

robotizuota laboratorija Baltijos šalyse. 

 

Viena pirmųjų akredituotų laboratorijų 

Lietuvoje, kurioje  įdiegta kokybės 

vadybos sistema pagal ISO 15189 

standartą. 

 

Kraujo ir kiti laboratoriniai tyrimai 

padeda ne tik ieškoti sveikatos 

sutrikimo priežasčių, bet ir diagnozuoti 

ligas tik joms prasidedant arba 

ankstyvose stadijose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


