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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 kraujo tyrimų paslaugai įsigyti. 

 

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   

PNEUMOKOKINĖ VAKCINA (*Prevenar 13,  vakcina ir skiepijimo 

paslauga)  
81,00  73,00 

Skiepijimas kombinuota vakcina nuo hepatito A ir Hepatito B 

(Twinrix AD 1ml N1) 
60,50  58,00 

Svarbu: Registracija tyrimams ir skiepams vyksta telefonu: 8 700 55 511. Atvykus ir norint pasinaudoti  suteikta nuolaida reikia pasakyti tikslų 

įmonės pavadinimą, taip pat būtina darbuotojo ar jei nuolaida taikoma ir šeimos nariui, šeimos nario (tėvai, vaikai, seserys/broliai, sutuoktiniai) 

identifikacija (pažymėjimas, darbo sutartis arba tikriname įmonės atsakingo asmens pateiktuose sąrašuose). 

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 44,00 29,00 

MIDI 121,60 80,00 

MAXI 267,00 180,00 

MAXI+ 490,70 300,00 

                     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 44,00 29,00 

MIDI 123,00 80,00 

MAXI 272,40 168,00 

MAXI+ 496,10 316,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYRIMŲ PROGRAMOS        KAINA (Eur) 
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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 35,00 

MIDI 123,90 85,00 

MAXI 426,40 295,00 

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 40,70  30,00 

MIDI  106,05  80,00 

MAXI 116,45  90,00 

  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 30,00 

MIDI 82,35 55,00 

MAXI 120,55 80,00 

Mikroelementų ir elektrolitų apykaitos tyrimų 

programos MINI (90503) / MIDI (10023) 

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 32,50 24,00 

MIDI 79,00 59,00 
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Vėžio žymenų tyrimų programos moterims MINI 

(10028) / MIDI (90467)/ MAXI (10029) / MAXI+ (10030) 

Onkologinėmis ligomis sergantys asmenys vėžio simptomų 

nejunta iki paskutiniųjų stadijų arba simptomai sutampa su 

kitoms ligoms būdingais požymiais. „Antėja laboratorija“ ragina 

dėl galimų vėžinių susirgimų pasitikrinti dabar. Vėžinės ląstelės į 

kraują išskiria specifines medžiagas (žymenis), kurios padeda 

diagnozuoti vėžinius susirgimus ankstyvoje ligos stadijoje. Vėžio 

žymenų tyrimų programą moterims sudaro kiaušidžių, krūtų, 

kasos, skrandžio ir kt. specifiniai tyrimai. 

 

 

 

MINI 63,00 50,00 

MIDI 106,00 85,00 

MAXI 185,50 145,00 

MAXI+ 237,50 190,00 

Vėžio žymenų tyrimų programos vyrams MINI (10035) 

/ MIDI (90468) / MAXI (10036) / MAXI+ (10037) 

Vėžio žymenų tyrimų programa vyrams padeda nustatyti 

padidėjusias vėžio žymenų (prostatos, kasos, skrandžio, plaučių 

ir kt.) reikšmes kraujyje. Vėžinės ląstelės į kraują išskiria 

specifines medžiagas (žymenis), kurios gali padėti diagnozuoti 

vėžinius susirgimus ankstyvoje stadijoje. „Antėja laboratorija“ 

primena, kad dėl per vėlai diagnozuoto vėžio miršta kas trečias 

žmogus, o sergančiųjų amžius jaunėja. 

MINI 54,00 42,00 

MIDI 102,00 82,00 

MAXI 151,50 120,00 

MAXI+ 233,50 190,00 

Virškinamojo trakto tyrimų programos MINI (10006) / 
MIDI (90459) / MAXI (10007)   

     MINI 25,50 15,00     
      MIDI 128,50 115,00    
      MAXI 183,00 155,00   

  
                  Maisto netoleravimo tyrimas  

Euroline-food maisto netoleravimo tyrimas, kurio metu 

nustatomi IgG klasės antikūnai prieš maisto produktų bei jų 

priedų antigenus. Tyrimas padeda nustatyti ir iš mitybos pašalinti 

nepageidaujamas reakcijas į maistą sukeliančius produktus. 

54IgG 110,00 85,00 

108IgG 165,00 125,00 

216IgG 245,00 175,00 

 

 

 

TYRIMAI KAINA (Eur) 

Erkinio encefalito IgG (povakcininiai) antikūnai 1911 

Erkinio encefalito IgG antikūnų tyrimas reikalingas, jei esate pasiskiepijęs ir norite pasitikrinti ar 

turite imunitetą.Antikūnų kiekis turi būti virš normos, kitu atveju rekomenduojama atlikti 

revakcinaciją. 

31,00 20,00 

Lipidograma 90032 
Lipidograma - grupė tyrimų padedanti įvertinti širdies ligų riziką. 

13,00 11,00 

TTH Tirotropinis hormonas 2101 
Tirotropinis hormonas (tirotropinas / TTH / TSH) – skydliaukės hormonų gamybą ir išsiskyrimą 
reguliuojantis hormonas. Tai pagrindinis skydliaukės funkcijos rodiklis, leidžiantis įvertinti bendrą 
skydliaukės būklę. Tirotropinio hormono reikšmės rodo nepakankamą skydliaukės funkciją 

8,00 6,50 
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(hipofunkciją), o sumažėjusi reikšmė – skydliaukės funkcijos padidėjimo (hiperfunkcijos) rodiklis. 
Esant tiroiditui – rodiklis normalus. 

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 14,00 

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. 

13,00 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 

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 

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. 

4,00 3,00 

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 17,00 

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 

Sumažėjus kalcio kiekiui vystosi 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. 

 

4,00 3,00 

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 10,50 
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Vėžio žymenys 

 

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

2304  Kepenų – sėklidžių vėžio žymuo (AFP) 13,20  11,00 

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

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

2313  Prostatos specifinis antigenas (PSA) 10,50 8,50 

 

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. 
 

 

 

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. 

 

NAUJOVĖS IR TECHNOLOGIJOS 
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