
PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA

MOTERŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS

Pirminė ištyrimo programa moterims

alfa-amilazė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė (GOT, AST), automatizuotas kraujo tyrimas 

(BKT), bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis,

lipidograma, gliukozės koncentracija serume, kreatininas, laisvas tiroksinas (FT4), 

šlapalas, tirotropinas (TTH, TSH).

55,00 €

Vidutinė ištyrimo programa moterims

alfa-Amilazė, bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), atomatizuotas juostelinis, šlapimo tyrimas (BŠT), 

kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma), bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, chloras, ENG (eritrocitų 

nusėdimo greitis), gama gliutamiltransferazė (GGT), gliukozė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė 

(GOT, AST), kalcis, kalis, kreatininas, laisvas tiroksinas (FT4), natris, šlapalas, šlapimo rūgštis, tirotropinas (TTH, TSH), 

vitaminas D, lipidograma.

106,00 €

Išplėstinė ištyrimo programa moterims

alfa-amilazė, bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), automatizuotas juostelinis, šlapimo tyrimas (BŠT), 

bendras kraujo mikroskopavimas, bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, CA 125 (kiaušidžių vėžio žymuo), CA 15-3 (krūtų 

vėžio žymuo), CA 19-9 (kasos vėžio žymuo), CEA (karcinoembrioninis antigenas), lipidograma, C-Reaktyvusis baltymas (CRB), 

didelio jautrumo CRB, feritinas, gama-GT, gliukozė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė (GOT, 

AST), homocisteinas, kalcis, kalis, kreatininas, laisvas tiroksinas (FT4), magnis, natris, šlapalas, šlapimo rūgštis, tirotropinas 

(TTH, TSH), vitaminas D.

195,00 €

Moters hormonų programa

SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas), estradiolis, folitropinas, laisvas tiroksinas (FT4), liutropinas, prolaktinas, 

testosteronas, tirotropinas (TTH, TSH).
72,00 €

Priešvėžinė moterų ištyrimo programa

CEA (karcinoembrioninis antigenas), CA-125 (kiaušidžių vėžio žymuo), CA 19-9 (kasos vėžio žymuo), CA 15-3 (krutų vėžio 

žymuo), HE-4 (epitelinio kiaušidžių vėžio žymuo), ROMA indeksas.
79,00 €

VYRŲ IŠTYRIMŲ PROGRAMOS

Pirminė ištyrimo programa vyrams

automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), gliukozė, alfa-amilazė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė 

(GOT, AST), bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, lipidograma, kreatininas, prostatos specifinis antigenas (PSA), 

šlapalas.
46,00 €

Vidutinė ištyrimo programa vyrams

alfa-Amilazė, bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), atomatizuotas juostelinis, šlapimo tyrimas (BŠT), 

kraujo tepinėlio citomorfologinis tyrimas (leukograma), bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, chloras, ENG (eritrocitų 

nusėdimo greitis), gama gliutamiltransferazė (GGT), gliukozė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė 

(GOT, AST), kalcis, kalis, kreatininas, natris, šlapalas, šlapimo rūgštis, vitaminas D, lipidograma, prostatos specifinis 

antigenas (PSA).

98,00 €
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VYRŲ IŠTYRIMŲ PROGRAMOS

Išplėstinė ištyrimo programa vyrams

alfa-amilazė, bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), automatizuotas juostelinis, šlapimo tyrimas (BŠT), 

bendras kraujo mikroskopavimas, bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, CA 19-9 (kasos vėžio žymuo), CEA 

(karcinoembioninis antigenas), lipidograma, C-Reaktyvusis baltymas (CRB), didelio jautrumo CRB, feritinas, gama-GT, 

gliukozė, alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė (GOT, AST), homocisteinas, kalcis, kalis, kreatininas, 

laisvas PSA, magnis, natris, šlapalas, šlapimo rūgštis, tirotropinas (TTH, TSH), vitaminas D, prostatos specifinis antigenas 

(PSA).

183,00 €

Priešvėžinė vyrų ištyrimo programa

alfa – fetoproteinas (AFP), CEA (karcinoembrioninis antigenas), CA-19-9 (kasos vėžio žymuo), PSA bendras, PSA laisvas. 54,00 €

VAIKŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS

Ištyrimo programa vaikams

automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT), bendras baltymas, feritinas, 

fosforas, geležis, gliukozė, kalcis, kalcis jonizuotas, kalis, magnis, natris, vitaminas D bendras.
64,00 €

SKYDLIAUKĖS IŠTYRIMO PROGRAMOS

Išplėstinė skydliaukės ištyrimo programa

tirotropinas (TTH), laisvas tiroksinas (FT4), laisvas trijodtironinas (FT3), skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO), 

tiroglobulinas, anti-TG (anti-tireoglobulino antikūnai).
61,00 €

KEPENŲ IR TULŽIES IŠTYRIMO PROGRAMOS

Išplėstinė kepenų ir tulžies ištyrimo programa

bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), C-reaktyvinis baltymas, bilirubinas bendras, bilirubinas tiesioginis, 

gama-GT, GOT (AST), GPT (ALT), protrombinas (SPA), šarminė fosfatazė.
37,00 €

INKSTŲ IŠTYRIMO PROGRAMOS

Išplėstinė inkstų funkcijos įvertinimo programa

bendras baltymas, automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas (BŠT), C-Reaktyvinis 

baltymas (CRB), feritinas, fosforas, gliukozė, kalcis, kalcis jonizuotas, kalis, kreatininas, mikroalbuminai, natris, 

parathormonas, šlapalas.

70,00 €

UAB „Vilniaus sveikatos namai”

Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius

A/s: LT92 7300 0100 8401 9218

Įmonės kodas: 300025907

www.sveikatosklinika.lt

info@sveikatosklinika.lt

Tel. +370 5 2400401

Faks. +370 5 2784075



PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA

       LABORATORINIŲ TYRIMŲ PROGRAMŲ KAINORAŠTIS

        Kainoraštis galioja nuo 2020-12-01. Kainos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo.

BENDROS ORGANIZMO IŠTYRIMO PROGRAMOS

Kardiologinė (širdies) programa

automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), lipidograma, didelio jautrumo CRB, homocisteinas, kalis, kreatininas, magnis, natris, 

protrombino laikas (SPA/INR), tirotropinas (TTH, TSH).
68,00 €

Lėtinio nuovargio ištyrimo programa

alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė (GOT, AST), automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), 

lipidograma, feritinas, gama-GT, gliukozė, kalis, kortizolis, laisvas tiroksinas (FT4), magnis, natris, parathormonas, 

prolaktinas, šarminė fosfatazė, tireotropinis hormonas (TTH).
90,00 €

Vitaminų ir mikroelementų ištyrimo programa

chloras, feritinas, folio rūgštis, fosforas, geležis, homocisteinas, kalcis bendras, kalcis jonizuotas, kalis, magnis, natris, 

vitaminas B12, vitaminas D.
108,00 €

Virškinimo sistemos ištyrimo programa

alaninaminotransferazė (GPT, ALT), aspartataminotransferazė (GOT, AST), bendras kraujo tyrimas, bilirubinas bendras, 

bilirubinas tiesioginis, C-Reaktyvinis baltymas (CRB), gama-GT, helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose, kasos 

amilazė, lipazė, slapto kraujavimo nustatymas išmatose (iFOBT), šarminė fosfatazė.
55,00 €

SVEIKATA BESIRŪPINANTIEMS IŠTYRIMO PROGRAMOS

Ištyrimo programa aktyviai sportuojantiems

automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), lipidograma, didelio jautrumo CRB, feritinas, fosforas, gama-GT, gliukozė, GOT (AST), 

GPT (ALT), homocisteinas, kalcis, kalis, kreatininas, magnis, natris, protrombinas (SPA), šarminė fosfatazė, tirotropinas (TTH, 

TSH), vitaminas D.
112,00 €

Geros savijautos ištyrimo programa

automatizuotas kraujo tyrimas (BKT), tireotropinis hormonas (TTH), feritinas, gliukozė, kreatininas, bendras baltymas, 

alaninaminotransferazė (ALAT, GPT), aspartataminotransferazė (ASAT, GOT), magnis, vitaminas D.
53,00 €
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