
 

KRAUJO TYRIMŲ PROGRAMOS SPORTUOJANTIEMS 

Nr. Tyrimo pavadinimas Kaina 

(EUR) 

1.  Mini (pradedančiajam): 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Gliukozė / Kalcis / Geležis / Feritinas / Alaninaminotransferazė 
(GPT, ALT) / Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / Šlapalas / 
Kreatininas / Šlapimo rūgštis / Cholesterolis / DTL-cholesterolis / 
MTL-cholesterolis (išmatuojamas) / Trigliceridai / Jonizuotas 
kalcis / Kalis / Natris / Magnis / Fosforas 

100.00 

2.  Midi (mėgėjui): 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Gliukozė  / Insulinas / Geležis / Feritinas / 
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / Aspartataminotransferazė 
(GOT, AST) / Šlapalas / Kreatininas / Kreatinkinazė (CK) / 
Vitaminas D bendras / Cholesterolis / DTL-cholesterolis / MTL-
cholesterolis (išmatuojamas) / Trigliceridai / Kalis / Natris / 
Magnis / Fosforas / Kalcis / Jonizuotas kalcis / Šlapimo rūgštis / 
Homocisteinas 

166.00 

 

 

3.  Maxi (profesionalui): 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Gliukozė / Laktatdehidrogenazė (LDH) / Insulinas / Geležis / 
Feritinas / Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / 
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / Šlapalas / Kreatininas / 
Kreatinkinazė (CK) / Vitaminas D bendras / Cholesterolis / DTL-
cholesterolis / MTL cholesterolis (išmatuojamas) / Trigliceridai / 
Kalis / Natris / Magnis / Fosforas / Kalcis / Testosteronas / 
Kortizolis / SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) / 
Šlapimo rūgštis / Jonizuotas kalcis / Albuminas / 
Gamaglutamiltransferazė (GGT) / Šarminė fosfatazė / 
Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas tiroksinas  (FT4) / Skydliaukės 
mikrosominiai antikūnai (ATPO) / Homocisteinas / Estradiolis 
(E2) / Prolaktinas (PRL) / Folikulus stimuliuojantis hormonas 
(FSH) / Liuteinizuojantis hormonas (LH) 

293.00 

PROFILAKTINĖS IŠTYRIMO PROGRAMOS 

Nr. Ištyrimo programos pavadinimas 
Kaina 

(EUR) 

1. Gimdos kaklelio priešvėžinė ištyrimo programa: 
Akušerio ginekologo konsultacija / Tepinėlio paėmimas / Skystų 
terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas (su terpe) / ŽPV 16,18 
genotipų nustatymas su aukštos  rizikos genotipų atranka 

163.00 

2. Išplėstinė kiaušidžių ir gimdos kaklelio priešvėžinė ištyrimo 
programa: 
Akušerio ginekologo konsultacija / Tepinėlio paėmimas / Skystų 
terpių gimdos kaklelio citologinis tyrimas (su terpe) / ŽPV 16,18 
genotipų nustatymas su aukštos  rizikos genotipų atranka / Alfa 
fetoproteinas (AFP) / CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) / CA 19-9 
(kasos vėžio žymuo) / CEA (karcinoembrioninis antigenas) / 
Beta chorioninis gonadotropinas (beta HCG) / HE4 (epitelinio 
kiaušidžių vėžio žymuo) 

315.00 



 

3. Krūties priešvėžinė  ištyrimo programa: 
Krūties onkologo chirurgo (mamologo), prof. habil.dr. 
konsultacija / CA 15-3 (krūtų vėžio žymuo) / CEA 
(karcinoembrioninis antigenas) / ABUS tyrimas 

202.00 

4. Išplėstinė moterų priešvėžinė ištyrimo programa: 
CEA (karcinoembrioninis antigenas) / CA 15-3 (krūtų vėžio 
žymuo) / HE4+CA125 (ROMA indeksas apskaičiuojamas 
automatiškai) / CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) / Slaptas 
kraujavimas išmatose (iFOBT) / Alfa fetoproteinas (AFP) / CA 
19-9 (kasos vėžio žymuo) / Beta chorioninis gonadotropinas 
(beta HCG) / Kalcitoninas / CYFRA 21-1 

247.00 

5. Išplėstinė sveikatos patikros programa moterims: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Kraujo tepinėlio citomorfologinis 
tyrimas (leukograma) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) / 
Bendras baltymas / Baltymai ir jų frakcijos (baltymų 
elektroforezė) / Lipidograma / Aterogeniškumo indeksas (tyrimas 
atliekamas tik kartu su lipidograma) / Gliukozė / Protrombinas 
SPA (INR) / Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / 
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / Gamaglutamiltransferazė 
(GGT) / Šarminė fosfatazė / Bilirubinas bendras / Bilirubinas 
netiesioginis / Bilirubinas tiesioginis / Šlapalas / Kreatininas / 
Šlapimo rūgštis / Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) / 
Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) / Bendro šlapimo mikroskopija / 
Pankreatinė amilazė / Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas 
tiroksinas  (FT4) / Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) / 
Parathormonas (PTH) / Feritinas / Vitaminas B12 / Folinė rūgštis 
/ Vitaminas D bendras / Kalcis / Jonizuotas kalcis / Kalis / Natris 
/ Magnis / Chloras / CEA (karcinoembrioninis antigenas) / CA 
15-3 (krūtų vėžio žymuo) / CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) 

345.00 

6. Hormonų pusiausvyros ištyrimo programa moterims: 
Estradiolis (E2) / Liuteinizuojantis hormonas (LH) / 
Progesteronas (PG) / 17-OH progesteronas / Folikulus 
stimuliuojantis hormonas (FSH) / SHBG (lytinius hormonus 
sujung. globulinas) / Testosteronas / LAI indeksas (tyrimas 
apskaičiuojamas tik atliekant kartu su SHBG bei Testosterono 
tyrimais) / DHEA-SO4 / Prolaktinas (PRL) / Kortizolis / 
Parathormonas (PTH) / Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas 
tiroksinas  (FT4) 

203.00 

7. Priešvėžinė ištyrimo programa vyrams: 
CEA (karcinoembrioninis antigenas) / Alfa fetoproteinas (AFP) / 
CA 19-9 (kasos vėžio žymuo) / CA 72-4 (skrandžio vėžio žymuo) 
/ Laisvas PSA / Prostatos specifinis antigenas (PSA) / Laisvo 
PSA/PSA santykis (santykis apskaičiuojamas tik kartu atliekant 
LPSA ir PSA tyrimus) / Beta2 mikroglobulinas / 
Laktatdehidrogenazė (LDH) / CYFRA 21-1 / Slaptas kraujavimas 
išmatose (iFOBT) 

161.00 

8. Išplėstinė sveikatos patikros programa vyrams: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Kraujo tepinėlio citomorfologinis 
tyrimas (leukograma) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) / 
Bendras baltymas / Baltymai ir jų frakcijos (baltymų 
elektroforezė) / Lipidograma / Aterogeniškumo indeksas (tyrimas 
atliekamas tik kartu su lipidograma) / Gliukozė / Protrombinas 
SPA (INR) / Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / 
Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / Gamaglutamiltransferazė 
(GGT) / Šarminė fosfatazė / Bilirubinas bendras / Bilirubinas 

365.00 



 

netiesioginis / Bilirubinas tiesioginis / Šlapalas / Kreatininas / 
Šlapimo rūgštis / Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) / 
Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) / Bendro šlapimo mikroskopija / 
Pankreatinė amilazė / Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas 
tiroksinas  (FT4) / Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) / 
Feritinas / Vitaminas B12 / Folinė rūgštis / Vitaminas D bendras / 
Kalcis / Jonizuotas kalcis / Kalis / Natris / Magnis / Chloras / 
Testosteronas / Laktatdehidrogenazė (LDH) / CEA 
(karcinoembrioninis antigenas) / Laisvas PSA / Prostatos 
specifinis antigenas (PSA) / Laisvo PSA/PSA santykis (santykis 
apskaičiuojamas tik kartu atliekant LPSA ir PSA tyrimus) / LAI 
indeksas (tyrimas apskaičiuojamas tik atliekant kartu su SHBG 
bei Testosterono tyrimais) / Alfa fetoproteinas (AFP) 

9. Hormonų pusiausvyros ištyrimo programa vyrams: 
Testosteronas / SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) / 
LAI indeksas (tyrimas apskaičiuojamas tik atliekant kartu su 
SHBG bei Testosterono tyrimais) / Estradiolis (E2) / Folikulus 
stimuliuojantis hormonas (FSH) / Liuteinizuojantis hormonas 
(LH) / DHEA-SO4 / Prolaktinas (PRL) / Kortizolis 

119.00 

10. Lėtinio nuovargio programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 
/ Gliukozė / Feritinas / Bendras baltymas / Vitaminas B12 / 
Folinė rūgštis / Kalcis / Jonizuotas kalcis / Vitaminas D bendras / 
Kortizolis / Parathormonas (PTH) / Tirotropinas (TTH, TSH) / 
Laisvas tiroksinas  (FT4) / Skydliaukės mikrosominiai antikūnai 
(ATPO) / Kalis / Natris / Magnis / Aspartataminotransferazė 
(GOT, AST) / Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / 
Gamaglutamiltransferazė (GGT) 

207.00 

11. Detali skydliaukės funkcijos ištyrimo programa: 
Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas tiroksinas  (FT4) / Laisvas 
trijodtironinas (FT3) / Skydliaukės mikrosominiai antikūnai 
(ATPO) / Tiroglobulinas / Selenas (Se), sunkusis metalas / 
Cinkas 

118.00 

12. Anemijos (mažakraujystės) ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Feritinas / Geležis / Retikuliocitų skaičiavimas / Bendras 
baltymas / Vitaminas B12 / Folinė rūgštis / Transferinas 

111.00 

13. Širdies kraujagyslių ligų (ŠKL) ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Lipidograma / Aterogeniškumo indeksas (tyrimas atliekamas tik 
kartu su lipidograma) / Gliukozė / Protrombinas SPA (INR) / 
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / Alaninaminotransferazė 
(GPT, ALT) / Šarminė fosfatazė / Šlapalas / Kreatininas / 
Glomerulų filtracijos greitis (apskaičiuojamas) / Homocisteinas / 
NT-proBNP (natriuretinis peptidas) 

148.00 

14. Inkstų funkcijos ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) / 
Bendro šlapimo mikroskopija / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Šlapalas / Kreatininas / Glomerulų filtracijos greitis 
(apskaičiuojamas) 

45.00 

15. Kepenų ir tulžies veiklos ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Aspartataminotransferazė (GOT, 
AST) / Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / 
Gamaglutamiltransferazė (GGT) / Šarminė fosfatazė / Bilirubinas 

56.00 



 

bendras / Bilirubinas netiesioginis / Bilirubinas tiesioginis / 
Protrombinas SPA (INR) / Bendras baltymas / Lipidograma 

16. Kasos funkcijos ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 
/ Gliukozė / Lipazė / Pankreatinė amilazė / Insulinas / C-peptidas 

82.00 

17. Cukrinio diabeto ištyrimo programa: 
Gliukozė / Glikozilintas hemoglobinas (HbAlc) / Insulinas / C-
peptidas 

64.00 

18. Virusinių hepatitų ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Aspartataminotransferazė (GOT, 
AST) / Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / 
Gamaglutamiltransferazė (GGT) / Šarminė fosfatazė / Bilirubinas 
bendras / Bilirubinas netiesioginis / Bilirubinas tiesioginis / 
Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigenas / Hepatito B viruso 
(HBV) HBs antikūnai (anti-HBs)  / Hepatito B viruso (HBV) 
HBcor antikūnai (anti-HBcor) / Hepatito C viruso (HCV) antikūnai 
(anti-HCV) / Hepatito A viruso antikūnai IgM / Hepatito A viruso 
bendrų antikūnų nustatymas 

124.00 

19. Virškinamojo trakto ligų ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 
/ Išmatų mikroskopinis tyrimas (koprograma) / Kalprotektinas / 
Slaptas kraujavimas išmatose (iFOBT) / Helicobacter pylori 
antigeno tyrimas išmatose / Aspartataminotransferazė (GOT, 
AST) / Alaninaminotransferazė (GPT, ALT) / 
Gamaglutamiltransferazė (GGT) / Šarminė fosfatazė / Bilirubinas 
bendras / Bilirubinas netiesioginis / Bilirubinas tiesioginis / 
Pankreatinė amilazė / CEA (karcinoembrioninis antigenas) / CA 
72-4 (skrandžio vėžio žymuo) / Gastrinas 

191.00 

20. Reumatinių ligų ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Kraujo tepinėlio citomorfologinis 
tyrimas (leukograma) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) / C-
reaktyvus baltymas (CRB) / Reumatoidinis faktorius (RF) / 
Šlapimo rūgštis / Antistreptolizinas-O (ASO) / Baltymai ir jų 
frakcijos (baltymų elektroforezė) / ANA (atranka) branduolio 
antigenų antikūnai / ANCA (atranka) neutrofilų citoplazmos 
antigenų antikūnai / Ciklinio citrulinizuoto peptido antikūnai (anti-
CCP) 

139.00 

21. Osteoporozės ištyrimo programa: 
Kalcis / Jonizuotas kalcis / Vitaminas D bendras / 
Prokalcitoninas / Osteokalcinas / Beta CrossLaps (osteoporozės 
žymuo) 

118.00 

22. Lėtinio kosulio ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Antistreptolizinas-O (ASO) / Bendras IgE / Kvėpavimo takų 
infekcijos bakterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu 

104.00 

23. Dėl pirminio imunodeficito būklės ištyrimo  programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Kraujo tepinėlio citomorfologinis 
tyrimas (leukograma) / Baltymai ir jų frakcijos (baltymų 
elektroforezė) / Bendras IgG / Bendras IgA / Bendras IgM / 
Bendras IgE 

88.00 

24. Nusilpusio imuniteto ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 
/ C-reaktyvus baltymas (CRB) / Komplementas C3c / 
Komplementas C4 / Bendras IgG / Bendras IgA / Bendras 

170.00 



 

baltymas / Vitaminas D bendras / Feritinas / ANA (atranka) 
branduolio antigenų antikūnai 

25. Dėl plaukų slinkimo ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) 
/ Feritinas / Magnis / Cinkas / Vitaminas B12 / Folinė rūgštis / 
Vitaminas D bendras / Selenas (Se), sunkusis metalas / 
Tirotropinas (TTH, TSH) / Laisvas tiroksinas  (FT4) / Laisvas 
trijodtironinas (FT3) / Skydliaukės mikrosominiai antikūnai 
(ATPO) / Testosteronas / DHEA-SO4 

236.00 

26. Veganams / vegetarams ištyrimo programa: 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / C-reaktyvus baltymas (CRB) / 
Gliukozė / Feritinas / Kalis / Natris / Magnis / Chloras / Kalcis / 
Jonizuotas kalcis / Vitaminas B12 / Folinė rūgštis / Vitaminas D 
bendras / Bendras baltymas / Albuminas / Tirotropinas (TTH, 
TSH) / Laisvas tiroksinas  (FT4) / Laisvas trijodtironinas (FT3) / 
Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) / Lipidograma / 
Aspartataminotransferazė (GOT, AST) / Alaninaminotransferazė 
(GPT, ALT) / Šarminė fosfatazė / Šlapalas / Kreatininas 

222.00 

27. Geros savijautos ištyrimo programa:  
Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (BKT), 
Tirotropinas (TTH, TSH), Feritinas, Gliukozė, Kreatininas, 
Bendras baltymas, Alaninaminotransferazė (GPT, ALT), 
Aspartataminotransferazė (GOT, AST), Magnis, Vitaminas D 
bendras 

69.00 

28. Vaikų ištyrimo programa:  

28.1. MINI 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) / 
Gliukozė / Kalcis / Magnis / Vitaminas D bendras / Kirminų 
kiaušinėlių ir lervų nustatymas išmatose Kato metodu 

 62.00 

28.2. MAXI 
Bendras kraujo tyrimas (BKT) / Bendras šlapimo tyrimas (BŠT) / 
Gliukozė / Kalcis / Jonizuotas kalcis / Fosforas / Magnis / 
Vitaminas D bendras / Feritinas / Geležis / Tirotropinas (TTH, 
TSH) / Laisvas tiroksinas  (FT4) / Skydliaukės mikrosominiai 
antikūnai (ATPO) / Šarminė fosfatazė / Kirminų kiaušinėlių ir 
lervų nustatymas išmatose Kato metodu / Kirminų kiaušinėlių ir 
pirmuonių cistų nustatymas formalino – eterio metodu 

141.00 

COVID-19 TYRIMAI, TYRIMŲ PROGRAMOS IR PAPILDOMOS PASLAUGOS 

Nr.   Tyrimo pavadinimas                   Kaina (EUR) 

1. Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM/IgG antikūnai 24.00 
2. Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgG nustatymas 29.00 
3. Anti-SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM nustatymas 29.00 
4. Greitasis SARS-CoV2 antigeno testas 26.00 
5. SARS-CoV-2 (2019-nCoV, koronaviruso) RNR 

nustatymas (PGR) 
79.00 

6. COVID-19, gripo A, gripo B, RSV nustatymas PGR 
metodu 

119.00 

7. COVID-19 ėminio iš nosiaryklės paėmimas tyrimui 
SARS-CoV-2 PGR 

9.00 

8. COVID-19 (Koronaviruso) Sertifikatas 7.00 

Tyrimų programos 



 

9. Kas jei teigiamas? 
Tyrimų programa yra skirta tiems, kurie gavo teigiamą 
atsakymą ir serga koronavirusine infekcija. 

 
Programą sudaro:  
Kraujo tyrimai: Bendras kraujo tyrimas, CRB, D-dimerai, 
SPA/INR, ALT, AST, Bendras bilirubinas, 
Laktatdehidrogenazė, Kreatininas, Šlapalas, 
Prokalcitoninas. 
Konsultacijos: Nuotolinė šeimos gydytojo konsultacija po 
atliktų tyrimų. 

99.00 

10. 
 

Post Covid (mini) 
Tyrimų programa yra skirta tiems, kurie persirgo 
koronavirusine infekcija ir nori sužinoti kokius organizmo 
sistemų pakitimus ši infekcija sukėlė. 

 
Programą sudaro: 
Kraujo tyrimai: Bendras kraujo tyrimas, CRB, Kepenų 
fermentai (ALT), Kepenų fermentai (AST), Inkstų rodikliai 
(kreatininas), Inkstų rodikliai 
(šlapalas),Gliukozė,Laktatdehidrogenazė,D-dimerai, Anti-
SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM/IgG antikūnai, 
Troponinas I. 
Konsultacija: Šeimos gydytojo konsultacija. 
 

99.00 

11. Post Covid (midi) 
Tyrimų programa yra skirta tiems, kurie persirgo 
koronavirusine infekcija ir nori sužinoti kokius organizmo 
sistemų pakitimus ši infekcija sukėlė. 
 
Programą sudaro: 
Kraujo tyrimai: Bendras kraujo tyrimas, CRB, Kepenų 
fermentai (ALT), Kepenų fermentai (AST), Inkstų rodikliai 
(kreatininas), Inkstų rodikliai 
(šlapalas),Gliukozė,Laktatdehidrogenazė,D-dimerai, Anti-
SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM/IgG antikūnai, 
Troponinas I. 
Instrumentiniai tyrimai: Elekrokardiograma. 
Konsultacijos: Kardiologo konsultacija, Šeimos gydytojo 
konsultacija. 

 

199.00 

12. Post Covid (maxi) 
Tyrimų programa yra skirta tiems, kurie persirgo 
koronavirusine infekcija ir nori sužinoti kokius organizmo 
sistemų pakitimus ši infekcija sukėlė. 
 
Programą sudaro: 
Kraujo tyrimai: Bendras kraujo tyrimas, CRB, Kepenų 
fermentai (ALT), Kepenų fermentai (AST), Inkstų rodikliai 
(kreatininas), Inkstų rodikliai (šlapalas), Feritinas, 
Elektrolitai (K), Elektrolitai (Mg), Elektrolitai (Na), 
Gliukozė,Laktatdehidrogenazė,D-dimerai, SPA/INR, Anti-
SARS-CoV-2 (koronaviruso) IgM/IgG 
antikūnai,Prokalcitoninas, Troponinas I. 

399.00 



 

Instrumentiniai tyrimai: Elekrokardiograma, Širdies 
echoskopija, Spirometrija. 
Konsultacijos: Kardiologo konsultacija, Neurologo 
konsultacija, Psichologo konsultacija, Šeimos gydytojo 
konsultacija. 
 

 

Pastabos: 

***pažymėtiems laboratoriniams tyrimams pacientų lojalumo programos nuolaidos netaikomos. 

Visi pacientai gali tapti pacientų lojalumo programos dalyviais ir naudotis šios programos teikiamomis 

nuolaidomis. Pacientų lojalumo programos taisyklės yra viešai skelbiamos oficialioje svetainėje: 

https://www.affidea.lt/apie/informacija-pacientui/pacient%C5%B3-lojalumo-programa/ 

Kainynas taikomas nuo 2020 m. gruodžio 23 d. 
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