
Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

Duomenų data: 2023-01-04

Paslaugų grupė: Kompensuojamų vaistų pasai

Pavadinimas Bazinė kaina

KVP išdavimas 1,00 €

Paslaugų grupė: Kitos paslaugos

Pavadinimas Bazinė kaina

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos 35,00 €

ES sertifikato spausdinimas 3,00 €

Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią (išrašo, pažymos ar kt.) apie pacientą teikimo 

paslauga, pačiam pacientui prašant su nuoroda "skubos tvarka" (išrašą atsiimant poliklinikoje) 8,65 €

Kopijavimas (A4 formato viena pusė) 0,10 €

Kopijavimas (A4 formato dvi pusės) 0,20 €

Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfedencialią (išrašo, pažymos ar kt.) apie pacientą teikimo 

paslauga, pačiam pacientui prašant (išrašą pasiimant poliklinikoje) 5,75 €

Už prisirašymo dokumentų tvarkymą 0,29 €

Prisirašymo dokumentų tvarkymas keičiant įstaigą nepraėjus 6 mėn. 2,90 €

Asmens medicininė knygelė 0,41 €

Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios 

dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu 29,30 €

Bendrosios praktikos slaugytojo, akušerio priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) 15,78 €

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose. Gydo ir konsultuoja. Gydytojas konsultantas 

specialistas 35,13 €

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose. Gydo ir konsultuoja. Gydytojas 35,13 €

Greitosios medicinos pagalbos iškvietimas 34,53 €

Gydytojo ir skubios medicinos pagalbos slaugos specialisto budėjimas (su transportu, 1 

valandą) 18,96 €

Skubios medicinos pagalbos slaugos specialisto budėjimas (su transportu, 1 valandą) 15,46 €

Bendrosios praktikos slaugytojo atliekamas pirminis naujagimio patronavimas 18,96 €

Bendrosios praktikos gydytojo priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) 36,69 €

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose. Gydo ir konsultuoja. Bendrosios praktikos 

gydytojas 36,69 €

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose. Gydo ir konsultuoja. Bendrosios praktikos 

slaugytojas, akušeris 18,96 €

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose. Gydo ir konsultuoja. Gydytojo pirminis 

naujagimio patronavimas 35,13 €

Vaiko iki 1 metų patronavimas. Konsultanto vizitas į namus pas sergantį vaiką 29,30 €

Bendrosios praktikos slaugytojo atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas 14,26 €

Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra). 

Kraujospūdžio pamatavimas 2,97 €

Vaiko iki 1 metų patronavimas . Bendrosios praktikos slaugytojo aktyvus vizitas pas sergantį 

vaiką 14,26 €



Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra). Klizma 7,57 €

Viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos paciento namuose (1 procedūra). Žaizdų 

perrišimas 9,52 €

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos. Perrišimas 4,10 €

Tvarstymas ir kitos specialios paslaugos. Spaudžiantis tvarstis 5,02 €

Infuzija į veną 10-30 min. 7,89 €

Akušerija ir ginekologija. Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą 7,39 €

Lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams) 8,66 €

Manualinė terapija: Manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems metodams) 6,07 €

Bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams) 13,85 €

Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti. Injekcijos, infuzijos 3,29 €

Kraujo paėmimas iš venos. Injekcijos, infuzijos 4,71 €

Injekcijos į veną. Injekcijos, infuzijos 4,71 €

Kraujo paėmimas iš piršto. Injekcijos, infuzijos 2,97 €

Infuzija į veną 10-30 min. Injekcijos, infuzijos 9,52 €

Kapiliarinio kraujo paėmimas. Hematologiniai tyrimai 1,72 €

Injekcijos į raumenis. Injekcijos, infuzijos 3,29 €

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma). Hematologiniai tyrimai 9,31 €

Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu. Bendraklinikiniai tyrimai 7,82 €

Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma). Bendraklinikiniai tyrimai 0,82 €

Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu). Bendraklinikiniai tyrimai 2,39 €

Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu). Bendraklinikiniai 

tyrimai 1,65 €

Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija). Bendraklinikiniai tyrimai 2,67 €

ES COVID pažymėjimas popierinėje formoje 3,00 €

Korespondencijos siuntimas Lietuvoje (virš 500 g) 4,45 €

Korespondencijos siuntimas Lietuvoje (iki 50 g) 2,62 €

Korespondencijos siuntimas Lietuvoje (nuo 50 iki 100 g) 3,09 €

Paslaugų grupė: Medicininės reabilitacijos specialistų 

paslaugos

Pavadinimas Bazinė kaina

Infroraudonieji spinduliai 0,00 €

Magnetoterapija 0,00 €

Masažas 0,00 €

Kineziterapija 0,00 €

Intermituojanti kompresija 0,00 €

Darsonvalizacija, Bioptron 0,00 €

Ultragarsas, fonoforezė 0,00 €

Intensyvioji kineziterapija 0,00 €

TENS 0,00 €

TENS 2 0,00 €

Parafinas 0,00 €

Trakcijos 0,00 €

Ergoterapija. Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Vienos rankos manžetė 3,00 €

Ergoterapija. Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Viena kojos manžetė 3,00 €



Ergoterapija. Taikomoji kineziterapija (kompresinė terapija). Dviejų kojų manžetės 5,00 €

Mechanoterapija (atliekama kineziterapeutų). Aparatinis "sausas" stuburo tempimas 4,00 €

Kaklo srities masažas (1,5 balo) 3,00 €

Alkūnės sąnario masažas (1 balas) 2,50 €

Krūtinės ląstos vibracinis masažas iš priekio ir nugaros (3 balai) 5,00 €

Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo) 3,00 €

Ergoterapija (individualus užsiėmimas) 4,00 €

Ergoterapija. Taikomoji kineziterapija (kaklinės stuburo dalies tempimas) 4,00 €

Galvos masažas (1 balas) 2,20 €

Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai) 4,40 €

Riešo sąnario masažas (1 balas) 2,50 €

Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas) 2,50 €

Ergoterapija. Taikomoji kineziterapija (kineziteipavimas) 4,00 €

Veido masažas (1 balas) 2,20 €

Pilvo raumenų masažas (1,5 balo) 3,00 €

Krūtinės ląstos vibracinis masažas vaikų nuo 2 iki 10 m. (3 balai) 5,00 €

Nugaros masažas (2 balai) 4,40 €

Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai) 7,00 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 laukas) 2,50 €

Parafino aplikacija (vienai plaštakai/pėdai) 4,00 €

Fizioterapinis gydymas. Galvanizacija (be medikamentų) 2,50 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): Gydymas šviesa 1,50 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): UAD terapija 2,00 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): Gydymas infraraudonaisiais spinduliais 1,50 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): Gydymas spalvotomis šviesomis 1,50 €

Fizioterapinis gydymas. Darsonvalizacija (vieno lauko) 2,50 €

Fizioterapinis gydymas. Ultragarsas 2,50 €

Ultravioletinių spindulių terapija (vietinė): Fonorezė 3,00 €

Fizioterapinis gydymas. Elektroforezė (su medikamentais) 3,00 €

Fizioterapinis gydymas. Vaistinių medžiagų inhaliacija 2,50 €

Paslaugų grupė: Profilaktiniai sveikatos patikrinimai

Pavadinimas Bazinė kaina

DIRBANT DALINĖ.Aviacijos darbuotojų 61,85 €

DIRBANT VISAPUSIŠKA. Aviacijos darbuotojų. 136,07 €

ĮSIDARBINANT. Aviacijos darbuotojų 104,17 €

Dublikato išdavimas 3,47 €

ĮSIDARBINANT. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 10,57 €

DIRBANT Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių transporto 

eismu 21,94 €

ĮSIDARBINAHNT. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 4,88 €

DIRBANT. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma 

profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 4,06 €

DIRBANT. Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 17,87 €

ĮSIDARBINANT. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 3,26 €

DIRBANT. Darbuotojų dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis 15,43 €

DIRBANT. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 12,19 €



DIRBANT. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą 12,19 €

ĮSIDARBINANT. Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur 

privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų 5,69 €

PROFILAKTINIS Vykstančiųjų į užsienį 18,78 €

PROFILAKTINIS Norinčių įsigyti civilinį ginklą 30,04 €

PROFILAKTINIS Vairuotojų (mėgėjų, A ir B kategorijoms) 26,30 €

Gydytojo specialisto 15,25 €

ĮSIDARBINANT. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis 4,06 €

DIRBANT Vairuotojų profesionalų 32,49 €

ĮSIDARBINANT Vairuotojų profesionalų 28,42 €

Gydytojo specialisto 15,25 €

Paslaugų grupė: Burnos higiena

Pavadinimas Bazinė kaina

BH Apnašų valymui. Vienkartinių priemonių rinkinys 1,10 €

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas. „Ultrastom“ aparatu (1 danties) 2,32 €

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas. Dantenų viršuje (1 danties) 0,81 €

Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas 3,06 €

Burnos ertmės higienos mokymas 3,06 €

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas. Aplikacijos (vienas apsilankymas) 0,81 €

BH Apnašų valymui. Higieniniai (poliravimo) šepetėliai 0,59 €

BH Apnašų valymui. Poliravimo pasta su fluoru (1 danties) 0,04 €

BH Apnašų valymui. Poliravimo pasta be fluoro (1 danties) 0,02 €

Danties padengimas fluoro laku 1,54 €

Konkrementų pašalinimas ir poliravimas. Po dantenomis (1 danties) 1,54 €

BH Apnašų valymui. Juostelės poliravimui celiuliodinės 0,04 €

BH Apnašų valymui. Poliravimo gumytės (polyras) 1,09 €

Paslaugų grupė: Dantų protezavimas

Pavadinimas Bazinė kaina

Neišimami protezai. Pilno kontūro cirkonio oksido vainikėlis 250,00 €

Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija 10,00 €

Neišimami protezai. Cirkonio oksido vainikėlis su keramikos apdaila 300,00 €

Neišimami protezai. Stiklo pluošto kaiščio gamyba 73,16 €

Vienkartinių higienos priemonių rinkinys 1,10 €

Neišimami protezai. Lietas trišakis kultinis įklotas 82,23 €

Protezų pataisos. 3-4 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę 20,84 €

Kitos paslaugos. Štampuoto vainikėlio nuėmimas 5,00 €

Neišimami protezai. Lietas dantis su metalo plastiko apdaila 102,95 €

Protezų pataisos. 1-2 plastmasinių dantų įdėjimas, restauruojant plokštelę 15,60 €

Protezų pataisos. 2 lūžių plokštelės pagrindo pataisymas 21,74 €

Protezų pataisos. Vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas 55,16 €

Kitos paslaugos. Plastmasinis vainikėlis 98,11 €

Protezų pataisos. Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas 17,43 €

Protezų pataisos. Lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas 25,01 €

Protezų pataisos. Vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas 17,43 €



Protezų pataisos. Seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu būdu) 28,63 €

Kitos paslaugos. Lieto vainikėlio nuėmimas 16,86 €

Kitos paslaugos. Vainikėlio cementavimas 4,34 €

Kitos paslaugos. Dvimomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos 12,87 €

Kitos paslaugos. Diagnostinis modelis 8,67 €

Kitos paslaugos. Nuskausminimas (su medikamentais) 3,59 €

7 ir daugiau dantų termoplastinės plokštelės gamyba. Termoplastinių plokštelių gamyba ir 

pataisos 466,45 €

Termoplastinės plokštelės kabliuko gamyba. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 27,09 €

1-2 dantų termoplastinės plokštelės pataisa. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 126,13 €

7 ir daugiau dantų termoplastinės plokštels gamyba be pritaikymo. Termoplastinių plokštelių 

gamybos ir pataisų darbų savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 391,03 €

Termoplastinės plokštelės lūžio pataisa. Termoplastinių plokštelių gamybos ir pataisų darbų 

savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 64,42 €

Kitos paslaugos. Vienmomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos 10,58 €

Kitos paslaugos. Vieno danties gleivinės retrakcija 4,52 €

1-3 dantų termoplastinės plokštelės gamyba. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 243,80 €

4-6 dantų termoplastinė plokštelės gamyba. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 279,63 €

Termoplastinės plokštelės lūžio pataisa. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 94,86 €

Termoplastinės plokštelės kabliuko lūžio pataisa. Termoplastinių plokštelių gamyba ir pataisos 74,58 €

1-3 dantų termoplastinės plokštelės gamyba be pritaikymo. Termoplastinių plokštelių gamybos 

ir pataisų darbų savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 192,71 €

1-2 dantų termoplastinės plokštelės pataisa. Termoplastinių plokštelių gamybos ir pataisų darbų 

savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 103,79 €

4-6 dantų termoplastinės plokštelės gamyba be pritaikymo. Termoplastinių plokštelių gamybos 

ir pataisų darbų savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 222,44 €

Termoplastinės plokštelės kabliuko lūžio pataisa. Termoplastinių plokštelių gamybos ir pataisų 

darbų savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 44,14 €

Termoplastinės plokštelės kabliuko gamyba. Termoplastinių plokštelių gamybos ir pataisų 

darbų savikaina be pritaikymo (kitoms įstaigoms) 27,09 €

Kitos paslaugos. Danties šaknies kanalo paruošimas kultiniam-kaištiniam įklotui 9,85 €

Nuimami protezai (plokštelės). Lenkta apkabėlė 8,34 €

Nuimami protezai (plokštelės). Minkšta bazė 45,21 €

Neišimami protezai. Įklotas 40,34 €

Neišimami protezai. Lietas vienašakis kultinis įklotas 51,13 €

Laikinieji (imediat.) protezai. Dalinis plokštelinis 1-5 dantų protezas. 70,80 €

Laikinieji (imediat.) protezai. Dalinis plokštelinis 6-13 dantų protezas 83,66 €

Laikinieji (imediat.) protezai. Laikinas plastmasinis vainikėlis 38,88 €

Nuimami protezai (plokštelės). Dalinis plokštelinis protezas-bazė 155,40 €

Nuimami protezai (plokštelės). Pilnas plokštelinis protezas-bazė 174,81 €

Nuimami protezai (plokštelės). Pilnas plokštelinis protezas individualiajame artikuliatoriuje-

bazėje 249,02 €

Nuimami protezai (plokštelės). Vieno danties įstatymas į plokštelinį protezą 4,34 €

Nuimami protezai (plokštelės). Individualus šaukštas 12,58 €



Lanko atraminis protezas – karkasas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai 

atsparaus modelio 319,28 €

Lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas. Lanko atraminiai protezai iš 

chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio 41,74 €

1 atraminio danties frezavimas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant ugniai atsparaus 

modelio 62,40 €

1 danties įstatymas į lanko atraminį protezą. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant 

ugniai atsparaus modelio 4,51 €

Neišimami protezai. Lieto karkaso perpiovimas ir suvirinimas. 24,63 €

Nuimami protezai (plokštelės). Dentoalveolinė apkabėlė (pelotas) 6,58 €



Nuimami protezai (plokštelės). Lieta chromkobalto atraminė apkabėlė 11,13 €

Lanko atraminis protezas su visų sistemų užraktais-karkasas. Lanko atraminiai protezai iš 

chromkobalto ant ugniai atsparaus modelio 336,16 €

Lanko atraminio protezo užrakto įstatymas. Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ant 

ugniai atsparaus modelio 72,90 €

Neišimami protezai. Lietas metalo plastikos vainikėlis 183,33 €

Neišimami protezai. Metalo keramikos vainikėlis arba metalo keramikos dantis 172,78 €

Neišimami protezai. Lietas vainikėlis 108,16 €

Neišimami protezai. Lietas pusinis vainikėlis 119,97 €

Neišimami protezai. Lietas dvišakis kultinis įklotas. 66,67 €

Paslaugų grupė: Ortodontija

Pavadinimas Bazinė kaina

Ortodontinis aparatas (plokštelė) gydymas 85,98 €

Ortodontinis diagnostinis modelis 8,00 €

Ortodontinis sraigtas 2,00 €

Žandikaulio diagnostinio modelio liejimas (be medžiagos kainos). Ortodontija 7,08 €

Konstrukcinio modelio nustatymas. Ortodontija 8,31 €

Gydymo plano sudarymas pagal diagnostinius žandikaulių ir rentgeno tyrimų duomenis 4,71 €

Vieno žandikaulio atspaudas (be medžiagos kainos) 3,57 €

Kartotinis apsilankymas gydymo metu. Ortodontija 2,37 €

Ortodontinio aparato klinikinė korekcija ir aktyvacija. Ortodontija 7,08 €

Paslaugų grupė: Vakcinos ir skiepai

Pavadinimas Bazinė kaina

Vakcinų injekcija į raumenis (pagal sutartis su juridiniais asmenimis) 10,00 €

Vakcinos. FLUARIX TETRA 13,84 €

Vakcinos. Varilrix 38,81 €

Tarptautinis skiepijimo pažymėjimas 0,73 €

Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant 

vakcinos kainos). Injekcijos, infuzijos 3,29 €

Vakcinos. Nimenrix 45,00 €

Vakcinos. TICOVAC (suaugusiems) 21,83 €

Vakcinos. TICOVAC (vaikams) 20,85 €

Vakcinos. ENGERIX B 25,91 €

GARDESIL 9.. 113,35 €

Vakcinos. PREVENAR 13 0,00 €

Vakcinos. VARIVAX 46,97 €

APEXXNAR 66,29 €

Influvac Tetra 14,84 €

Vakcinos. Trumenba 98,63 €

Vakcinos. BEXSERO. 85,89 €

Vakcinos. Vaxigrip Tetra 14,75 €

Paslaugų grupė: Gydytojo odontologo paslaugos

Pavadinimas Bazinė kaina



Kaiščiai mediniai 0,03 €

Odontologinių vienkartinių higienos priemonių rinkinys paciento apžiūrai Nr. 1 1,10 €

Kariozinių ertmių gydymo ir plombavimo medicininių priemonių rinkinys Nr. 2 2,73 €

Danties kanalo valymo bei formavimo (endodontinis gydymas) medicininių priemonių rinkinys 

Nr. 3 3,87 €

Stiklo jonomerinis cementas. Didelė. Pro Glass 2,66 €

Stiklo jonomerinis cementas. Vidutinė. I-Fill LC 1,63 €

Stiklo jonomerinis cementas. Danties vainiko atstatymui. I-Fill LC 4,90 €

Universalus šviesoje kietėjantis kompozitorius. Maža. Charizma classic 1,18 €

Medicininių priemonių rinkinys danties šalinimui Nr. 4 1,00 €

Retrakcinis siūlas (impregnuotas chloridu) 0,08 €

Matrica metalinė 0,10 €

Gutaperčos kaiščiai 0,02 €

Juostelė poliravimui celiuliodinė 0,04 €

Stiklo jonomerinis cementas. Danties vainiko atstatymui 4,00 €

Stiklo jonomerinis cementas. Maža. I-Fill LC 0,82 €

Universalus šviesoje kietėjantis kompozitorius. Didelė. Charizma classic 4,73 €

Universalus šviesoje kietėjantis kompozitorius. Danties vainiko atstatymui. Charizma classic 7,10 €

Universalus supranano dalelėmis užpildytas kompozitas. Danties vainiko atstatymui. Estelite 0,14 €

Retrakcinis siūlas (neimpregnuotas) 0,12 €

Matrica plastikinė 0,02 €

Kaiščiai popieriniai 0,01 €

Hemostatinė kempinėlė 0,51 €

Stiklo jonomerinis cementas. Maža. Pro Glass 0,67 €

Stiklo jonomerinis cementas. Vidutinė. Pro Glass 1,33 €

Stiklo jonomerinis cementas. Didelė. I-Fill LC 3,27 €

Skystas šviesoje kietėjantis kompozitorius. Didelė. I-Flow 3,39 €

Šviesoje kietėjantis rentgenokontrastinis vienkomponentinis stiklo jonomerinis pamušalas. 1 

pamušalas. Ionoseal 0,73 €

Universalus supranano dalelėmis užpildytas kompozitas. Maža. Estelite 3,11 €

Universalus šviesoje kietėjantis kompozitorius. Vidutinė. Charizma classic 2,36 €

Skystas šviesoje kietėjantis kompozitorius. Maža. I-Flow 0,85 €

Skystas šviesoje kietėjantis kompozitorius. Vidutinė. I-Flow 1,69 €

Universalus supranano dalelėmis užpildytas kompozitas. Vidutinė. Estelite 6,21 €

Universalus supranano dalelėmis užpildytas kompozitas. Didelė. Estelite 12,42 €

Laikini užpildai. Maža. Dent-a-Cav 0,04 €

Pasta kanalų plombavimui. 1 kanalas. Endomethasone 1,86 €

Pasta kanalų plombavimui. 1 kanalas. AD Seal 0,75 €

Pasta kanalų plombavimui. 1 kaištis. Popieriniai kaiščiai 0,01 €

Pasta kanalų plombavimui. 1 kaištis. Pagalbiniai Gutaperča kaiščiai 0,02 €

Laikini užpildai. Didelė. Coltosol 0,22 €

Laikini užpildai. Vidutinę. Coltosol 0,11 €

Laikini užpildai. Danties vainiko atstatymui. Coltosol 0,33 €

Laikini užpildai. Vidutinė. Dent-a-Cav 0,07 €

Laikini užpildai. Danties vainiko atstatymui. Dent-a-Cav 0,21 €

Laikini užpildai. Vidutinė. Harvard 0,15 €

Laikini užpildai. Danties vainiko atstatymui. Harvard 0,45 €

Laikini užpildai. Didelė. Dent-a-Cav 0,14 €



Laikini užpildai. Maža. Harvard 0,08 €

Laikini užpildai. Didelė. Harvard 0,30 €

Medikamentai nuskausminimui. Aplikacinis anestetikas Topical Xtra 0,34 €

Medikamentai kanalų gydymui. Kalcio hidroksido milteliai 0,01 €

Medikamentai kanalų gydymui. Švirkštai kanalų praplovimui 0,18 €

Laikini užpildai. Didelė. Caryosan 0,24 €

Laikini užpildai. Danties vainiko atstatymui. Caryosan 0,36 €

Medikamentai nuskausminimui. Karpulė "Citocartin" 0,33 €

Medikamentai kanalų gydymui. Kalcio hidroksido pasta su jodoformu Calplus 1,21 €

Dantų rentgenograma 3,05 €

Laikini užpildai. Maža. Caryosan 0,06 €

Laikini užpildai. Vidutinė. Caryosan 0,12 €

Medikamentai nuskausminimui. Adata karpuliniam švirkštui 0,04 €

Medikamentai kanalų gydymui. Pulpos mumifikacijos medžiaga Formocresol 0,03 €

Medikamentai kanalų gydymui. Hemostatinis skystis su aliuminio chloridu Hemostal 0,07 €

Medikamentai kanalų gydymui. Kalcio hidroksido pasta Calcigel 2,42 €

Medikamentai kanalų gydymui. Adatėlės kanalų praplovimui 0,30 €

Laikini užpildai. Maža. Coltosol 0,06 €

Pasta kanalų plombavimui. 1 kaištis. Pagrindiniai Gutaperča kaiščiai 0,02 €

Kalcio hidroksido pagrindu šviesoje kietėjantis 1 pamušalas. CAL LC 0,76 €

Rentgeno kontrastinis cheminio kietėjimo 1 pamušalas. Calcimol 0,14 €

Gilaus ėduonies ertmės paruošimas. Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos). Odontologija 17,83 €

Kontaktinio paviršiaus kompozicinė plomba. Odontologija 17,83 €

Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu). 

Odontologija 10,65 €

Paviršinio ir vidinio ėduonies ertmės paruošimas. Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos). 

Odontologija 11,89 €

Cementinė plomba. Ėduonies gydymas (be medžiagos kainos). Odontologija 5,94 €

Kramtomojo paviršiaus kompozicinė plomba. Odontologija 11,89 €

Pulpos ekstirpacija. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu). Odontologija 10,65 €

Medikamentinis kanalo apdorojimas. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu). Odontologija 2,37 €

Danties trepanavimas (1 procedūra). Periodontitų gydymas. Odontologija 11,89 €

Plombų išėmimas. Cementinės plombos 5,94 €

Danties paviršiaus padengimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos). 

Odontologija 29,72 €

Danties vainiko atgaminimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos). 

Odontologija 35,56 €

Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos. Chirurginė odontologija 5,94 €

Danties rovimas (nesudėtingas). Chirurginė odontologija 8,31 €

Siūlė. Chirurginė odontologija 3,57 €

Mechaninis kanalo apdorojimas. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu). Odontologija 2,37 €

Plombų išėmimas. Amalgaminės plombos 11,89 €

Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be 

medžiagos kainos). Odontologija 7,08 €

Pleištinio defekto plombavimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos). 

Odontologija 9,52 €

Plombos pataisa. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos). Odontologija 4,71 €

Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos. Chirurginė odontologija 3,57 €

Pulpos amputacija. Pulpito gydymas (devitaliniu būdu). Odontologija 8,31 €



Etrmės išvalymas (1 procedūra). Periodontitų gydymas. Odontologija 10,65 €

Medikamentinis kanalo apdorojimas. Periodontitų gydymas. Odontologija 4,71 €

Mechaninis kanalo apdorojimas. Periodontitų gydymas. Odontologija 23,78 €

Obliteruoto kanalo platinimas. Periodontitų gydymas. Odontologija 23,78 €

Plombų išėmimas. Plastmasinės plombos 5,94 €

Plombų išėmimas. Kompozicinės plombos 11,89 €

Kontaktinio paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be 

medžiagos kainos). Odontologija 14,26 €

Danties kampo atgaminimas. Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos). 

Odontologija 14,26 €

Sudėtingas danties rovimas. Chirurginė odontologija 23,78 €

Tvarstymas (1 apsilankymas). Chirurginė odontologija 2,37 €

Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas. Chirurginė odontologija 9,52 €

Liežuvio pasaitėlio pakirpimas. Chirurginė odontologija 23,78 €

Paslaugų grupė: Rentgenologiniai tyrimai

Pavadinimas Bazinė kaina

Rentgenogramos įrašymas į USB laikmeną 7,00 €

Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas). Radiologiniai tyrimai 35,13 €

Krūtinės ląstos rentgenoskopija. Radiologiniai tyrimai 7,18 €

Dantų rentgenograma. Rentgenografija 3,57 €

Rentgenograma 24 x 30 cm dydžio. Rentgenografija 5,34 €

Pilvo apžvalginė rentgenoskopija. Radiologiniai tyrimai 7,39 €

Rentgenograma 30 x 40 cm dydžio. Rentgenografija 6,55 €

Paslaugų grupė: Fizinės reabilitacijos specialisto paslaugos

Pavadinimas Bazinė kaina

Kineziterapija. Kvėpavimo gimnastika. Individualus užsiėmimas 2,50 €

Kineziterapija. Kvėpavimo gimnastika. Grupinis užsiėmimas 2,00 €

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto). 

Grupinis užsiėmimas 2,00 €

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto). 

Individualus užsiėmimas 2,50 €

Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto). 

Kūdikiams ir vaikams iki 2 m. 4,00 €

Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blausdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens 

ir kryžkaulio sritys - 3 balai) 7,00 €

Kelio sąnario masažas (1 balas) 2,50 €

Bendrasis kūdikių ir vaikų iki 2 m. masažas (3 balai) 6,00 €

Apatinės galūnės masažas (2 balai) 4,40 €

Fizioterapinis gydymas. Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (1 laukas) 2,50 €

Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 balo) 7,00 €

Klubo sąnario masažas (1 balas) 2,50 €

Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas) 2,50 €

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės 

iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos - 3 balai) 7,00 €



Čiurnos sąnario masažas (1 balas) 2,50 €

Bendrasis vaikų masažas nuo 2 iki 10 metų (3 balai) 6,00 €

Paslaugų grupė: Gydytojų specialistų paslaugos

Pavadinimas Bazinė kaina

Akušerio ginekologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Endokrinologa. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,14 €

Urologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Vaikų ligų gydytojo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Vidaus ligų gydytojo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 28,09 €

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija). Gydytojų specialistų antrinio 

lygio paslaugos 31,55 €

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) 

biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei 

poodžio ultragarsinis tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 30,29 €

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, 

ir (ar) elektroneuromiografija) . Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 30,29 €

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio 

paslaugos 30,29 €

Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, 

ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, 

ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis 

tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 37,88 €

Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija). 

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 37,88 €

Kardiologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,14 €

Vaikų reumatologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,14 €

Burnos chirurgo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Chirurgo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Kraujagyslių chirurgo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Ortodonto odontologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Ortopedo odontologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Otorinolaringologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Echoskopuotojo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,43 €

Endoskopuotojo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,43 €

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiralinė punkcija). Gydytojų specialistų 

antrinio lygio paslaugos 31,55 €

Vaikų kardiologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,14 €

Vaikų neurologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 26,14 €

Dermatovenerologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Neurologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Oftalmologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Ortopedo traumatologo. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Psichiatro. Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €



Radiologo (kai atliekamas radiologinis tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 21,32 €

Radiologo (teikiama suaugusiems). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 28,05 €

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiralinė 

punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 36,36 €

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 

elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 

paros arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 

kraujagyslių ultragarsinis tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 36,36 €

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių 

tyrimai, ir (ar) neurosonografija). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 36,36 €

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas 

(keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų-kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar 

ergoterapijos – kursas) . Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 30,29 €

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas). Gydytojų specialistų antrinio 

lygio paslaugos 30,29 €

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas). Gydytojų specialistų antrinio 

lygio paslaugos 30,29 €

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija 

(zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų 

kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas 

(VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 

videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko 

ištyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 37,88 €

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams). Gydytojų 

specialistų antrinio lygio paslaugos 28,09 €

Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems). 

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 28,05 €

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 

elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterine analize). Gydytojų 

specialistų antrinio lygio paslaugos 36,36 €

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas 

ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir 

parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas ir (ar) elektroretinografijos 

tyrimas) . Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 37,88 €

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija). Gydytojų specialistų 

antrinio lygio paslaugos 37,88 €



Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) 

bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija). Gydytojų specialistų antrinio lygio 

paslaugos 37,88 €

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija). Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos 37,88 €

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir 

(ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir 

jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario 

punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą/tamprųjį tvarstį, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir 

(ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato 

suleidimas į sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas). Gydytojų specialistų antrinio lygio 

paslaugos 37,88 €

Gydytojo specialisto – konsultanto priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) 29,30 €

Psichiatrija. Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 7,39 €

Psichiatrija. Logopedo gydomųjų seansų kursas (30 užsiėmimų) 65,39 €

Psichiatrija. Logopedo pirminė apžiūra 7,68 €

Otorinolaringologija. Svetimkūnių iš nosies pašalinimas 77,06 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Galvos grybelio gydymas (4 

apsilankymai) 103,60 €

Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį. 

Tvarstymas 5,41 €

Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui. Tvarstymas 19,88 €

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo.Funkcinės diagnostikos 

tyrimai 5,94 €

Citopatologinis profilaktinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, taip pat ir 

Papanicolaou) ( skriningas) ir įvertinimas. Patologinės anatomijos tyrimai 8,31 €

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, taip pat ir 

Papanicolaou), kurį turi įvertinti gydytojas. Patologinės anatomijos tyrimai 18,96 €

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 

tyrimas – VI lygis. Patologinės anatomijos tyrimai 104,41 €

Apykaklės formos kaklo tvarstis. Tvarstymas 7,89 €

Kuprinės formos tvarstis , Dezo arba Džilkristo raištis. Tvarstymas 13,34 €

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį 

galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui. Tvarstymas 12,49 €

Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos) 

sąnarius. Tvarstymas 20,80 €

Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, 

delno, kelio, pėdos). Tvarstymas 12,70 €

Gipsinio tvarsčio nuėmimas. Tvarstymas 5,52 €

Veloergometrija. Funkcinės diagnostikos sutrikimai 47,45 €

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 

tyrimas – V lygis. Patologinės anatomijos tyrimai 79,50 €

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, 

mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir 

papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas. Psichiatrija 36,69 €

Spaudžiantis tvarstis. Tvarstymas 5,02 €



Gipso arba krakmolo prietvarsčio papildomas fiksavimas. Tvarstymas 2,37 €

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį 

aprišus kartotinai, nepakeitus įtvarų. Tvarstymas 5,02 €

Gipsinis batas. Tvarstymas 13,34 €

Gipsinio įtvaro tvarstis. Tvarstymas 9,13 €

Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos. Tvarstymas 4,49 €

Lanko pavidalo tvarstis – gipso tutorius. Tvarstymas 19,88 €

Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai 

rišamas nepakeitus jo formos. Tvarstymas 5,52 €

Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo gipsinio tvarsčio. Tvarstymas 5,73 €

Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas 

vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo. Tvarstymas 6,16 €

Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu. Funkcinės diagnostikos 

tyrimai 71,22 €

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, taip pat ir 

Papanicolaou) laboranto įvertinimas, prižiūrint gydytojui. Fukcinės diagnostikos tyrimai 14,26 €

Laboranto įvertinamas Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai ) pagal 

Bethesda sistemą, prižiūrint gydytojui. Pataloginės anatomijos tyrimai 14,26 €

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai ) pagal Bethesda 

sistemą, atliekamas gydytojo. Patologinės anatomijos tyrimai 18,96 €

Citopatologinis tyrimas ( kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) ir įvertinimas. Patologinės 

anatomijos tyrimai 22,54 €

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 

tyrimas – II lygis. Patologinės anatomijos tyrimai 17,83 €

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir mikroskopinis 

tyrimas – IV lygis. Patologinės anatomijos tyrimai 47,45 €

Patologoanatominis mirusio ligonio tyrimas (autopsija) be papildomų histocheminių, 

imunohistocheminių, biocheminių ir kitų tyrimų. Patologinės anatomijos tyrimai 348,94 €

Inkstų echoskopinis tyrimas. Funkcinės diagnostikos tyrimai 17,83 €

Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras). Funkcijos diagnostikos tyrimai 35,56 €

Kepenų echoskopinis tyrimas. Funkcinės diagnostikos tyrimai 35,56 €

Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas. Funkcinės diagnostikos tyrimai 11,89 €

Skydliaukės echoskopinis tyrimas. Funkcinės diagnostikos tyrimai 11,89 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Sergančiojo reaktyviuoju artritu 

konsultavimas (1 konsultacija) 11,36 €

Neurologija. Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas specialiais testais 13,94 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Lėtinė blauzdų opa (neįskaitant 

vaistinių medžiagų) 9,52 €

Neurologija. Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas dinamometru 1,45 €

Neurologija. Stereognozijos ir kitų sudėtingų jutimo būdų tikrinimas pagalbiniais įrankiais 4,71 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Pirminis sergančiojo odos liga 

ištyrimas (1 priėmimas) 29,30 €

Chirurgija. Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio 97,87 €

Chirurgija. Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 89,34 €

Urologija. Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija 45,89 €

Chirurgija. Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas išpjaunant nago šaknį 55,66 €

Neurologija. Judesių koordinavimo ir pusiausvyros tikrinimas testais 1,45 €

Neurologija. Minorinio testo ir kitų vegetacinių specialių mėginių tikrinimas 20,38 €

Otorinolaringologija. Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant 81,77 €

Neurologija. Spondilogramų įvertinimas 1,34 €



Neurologija. Kraniogramų įvertinimas 1,34 €

Chirurgija. Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas 51,66 €

Chirurgija. Delno, pėdos arba piršto sąnario - ganglijaus operacija 153,10 €

Urologija. Moters šlaplės praplėtimas, įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo 

pūslės kateterizaciją (procedūra) 40,37 €

Chirurgija. Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas 21,02 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Gydytojo dermatovenerologo 

paslaugos: Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų (1 priėmimas) 24,91 €

Neurologija. Klausos funkcijų tikrinimas kamertonais 5,13 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Kraujo paėmimas ir paruošimas 

serologiniam tyrimui (1 procedūra) 6,97 €

Neurologija. Vibracijos pojūčio tikrinimas kamertonais 4,10 €

Neurologija. Kompresijos neuropatijų tikrinimas klinikiniais testais 6,55 €

Chirurgija. Mažos žaizdos pirminis tvarkymas 51,66 €

Chirurgija. Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm.) odos 

auglių išpjovimą 51,66 €

Chirurgija. Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį 

drenavimą 91,92 €

Chirurgija. Delno flegmonos operacija 139,26 €

Chirurgija. Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 112,02 €

Chirurgija. Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine ekscizija 96,13 €

Chirurgija. Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 69,99 €

Chirurgija. Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo kojos piršto 

reponavimas, gydymas 143,37 €

Chirurgija. Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas 112,02 €

Chirurgija. Didelės žaizdos pirminis tvarkymas 89,34 €

Chirurgija. Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine) esančio 

auglio išpjovimas 140,61 €

Chirurgija. Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas ir gydymas 83,50 €

Chirurgija. Vielų išėmimas 158,72 €

Chirurgija. Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas 69,99 €

Chirurgija. Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas 125,32 €

Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su biopsija, citologiniu ištyrimu 36,65 €

Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija 29,67 €

Dermatologija. Gydytojo dermatovenerologo paslaugos: Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai 

perduodamų ligų (1 priėmimas) 23,25 €

Neurologija. Uoslės ir skonio jutimų tikrinimas 4,71 €

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu. Fukcinės diagnostikos 

tyrimai 10,65 €

Paslaugų grupė: Laboratoriniai tyrimai

Pavadinimas Bazinė kaina

Tepinėlio iš gerklų hemoliziniams streptokokams nustatymas. Mikrobiologinia tyrimai 6,46 €

C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas. Imunologiniai tyrimai 12,14 €

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams nustatymas. Mikrobiologiniai tyrimai 4,39 €

Test bendras kraujas 0,00 €

Bilirubinas bendras 0,05 €

Skuibus per 1 val. Hematologinis kraujo tyrimas automatizuotu būdu 0,30 €



Skuibus per 1 val. C reaktyvus baltymas (CRB) 0,70 €

Skuibus per 1 val. Protrombino laikas/ tarptautinis normalizuotas santykis (PL/TNS) 1,00 €

Skuibus per 1 val. Slapto kraujavimo nustatymas imunochromotografijos metodu 0,90 €

Bilirubinas tiesioginis 0,16 €

Alanininė aminotransferazė (ALT) 0,14 €

Gamagliutamiltranferazė (GGT) 0,16 €

Šarminė fosfatazė (ALP) 0,16 €

Bendras baltymas 0,01 €

Skuibus per 1 val. Bendras šlapimo tyrimas 0,20 €

Skuibus per 1 val. Tepinėlio citomorfologinis tyrimas 0,50 €

Leukograma. 0,01 €

Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) Westergreno būdu 0,10 €

DTL cholesterolis 0,01 €

Didelio jautrumo C reaktyvus baltymas (djCRB) 0,80 €

Bilirubinas netiesioginis 0,01 €

Pankreatinė amilazė (P-AMYL) 0,60 €

Šlapalas. 0,14 €

Antistreptolizinas O (kiekybinis) 1,30 €

Skuibus per 1 val. Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 0,20 €

Skuibus per 1 val. Gliukozė 0,20 €

Skuibus per 1 val. Natrio koncentracijos nustatymas 0,07 €

Mikroskopinis retikulocitų tyrimas 0,05 €

Lipidograma. 0,55 €

Trigliceridai. 0,10 €

GTM. 0,20 €

GTM (3 taškų) 0,35 €

Lipazė. 0,70 €

Šlapimo rūgštis 0,14 €

Kreatininas. 0,12 €

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 0,20 €

Skuibus per 1 val. Kalio koncentracijos nustatymas 0,08 €

Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu 0,40 €

Skuibus per 1 val. Bendras Cholesterolis 0,10 €

Tiesioginis MTL cholesterolis 0,01 €

Gliukozė. 0,13 €

C reaktyvus baltymas (CRB) 0,45 €

Asparagininė aminotransferazė (AST) 0,14 €

Alfa-amilazė (AMYL) 0,60 €

Feritinas. 2,00 €

Laktatdehidrogenazė (LDH) 0,40 €

Albuminas. 0,20 €

Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas 7,20 €

Kreatinkinazė (CK) 0,40 €

Vitaminas B12 2,80 €

Troponinas I 9,40 €

Albumino/ kreatinino santykis 1,30 €

Baltymai ir jų frakcijos (baltymų elektroforezė) 4,70 €

Reumatoidinis faktorius (RF) (kiekybinis) 1,00 €

Folinė rūgštis 4,00 €

Vitaminas D (D2+D3) 4,50 €



GTM 0,20 €

Protrombino komplekso tyrimas (SPA/INR) 0,80 €

D dimerai 6,00 €

Natris. 0,07 €

Magnis serume 0,65 €

Fosforas. 0,30 €

Tirotropinis hormonas (TTH) 0,65 €

Tiroksinas (T4) 2,50 €

Tireoglobulinas (Tg) 3,90 €

Liuteinizuojantis hormonas (LH) 2,20 €

Kortizolis. 3,00 €

Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c) 0,00 €

aRh Rezus antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu 2,70 €

Kalis. 0,08 €

Jonizuotas kalcis 0,20 €

Cinkas. 6,00 €

Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH) 2,20 €

SHBG (lytinius h. sujungiantis globulinas) 4,80 €

Ca 19-9 Kasos vėžio žymuo 3,00 €

Laisvas prostatos specifinis antigenas (FPSA) 4,90 €

Bendras Ig E 2,00 €

Įkvepiamųjų alergenų tyrimas (ne mažiau kaip 33 specifinių Ig E) 25,00 €

Kraujo grupė pagal ABO ir Rh (D) nustatymas 0,55 €

Aktyvintas dalinio tromboplastino laikas (ADTL) 0,50 €

Chloridų koncentracija 0,06 €

Bendras kalcis 0,30 €

Geležis. 0,25 €

Varis 7,00 €

Laisvas tiroksinas (FT4) 0,90 €

Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO) 2,50 €

Progesteronas. 2,20 €

Parathormonas (PTH) 3,50 €

Laisvas trijodtironinas (FT3) 1,00 €

Estradiolis (E2) 2,20 €

Ca 15-3 Krūties vėžio žymuo 3,00 €

Prostatos specifinis antigenas (PSA) 1,55 €

Maisto alergenų tyrimas (ne mažiau kaip 34 specifinių Ig E) 22,00 €

Borrellia spp. (Laimo liga) IgG 2,90 €

Prolaktinas (PRL) 2,00 €

Testosteronas. 2,00 €

Karcinoembrioninis antigenas (CEA) 3,00 €

Įkvepiamųjų alergenų tyrimas (ne mažiau kaip 33 specifinių Ig E) 22,00 €

Hepatito C viruso antikūnai (aHCV) 2,65 €

Borrellia spp. (Laimo liga) IgM 2,10 €

Alfa fetoproteinas 3,00 €

Ca 125 Kiaušidžių vėžio žymuo 3,00 €

He4 Kiaušidžių vėžio žymuo 12,50 €

Ca 72-4 Skrandžio vėžio žymuo 6,00 €

NT-pro BNP (širdies nepakankamumo žymuo) 15,50 €

Sifilio antikūnų nustatymas RPR 0,40 €



ŽIV 1/2 tipų antikūnų ir p24 antigeno nustatymas 1,40 €

Chlamydia pneumoniae IgG 2,20 €

Mycoplasma pneumoniae IgM 3,00 €

CMV Citomegalo viruso IgM 2,60 €

Hepatito B viruso HBcore antikūnai (aHBc) 2,50 €

Mycoplasma pneumoniae IgG 3,20 €

Treponema pallidum IgM ir IgG antikūnai (sifilis) 0,60 €

Hepatito B viruso HBs antikūnai (aHBs) 2,70 €

Chlamydia pneumoniae IgM 2,90 €

Helicobacter pylori IgG (kiekybinis) 1,50 €

Erkinio encefalito viruso IgG 3,50 €

Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBsAg) 2,70 €

Erkinio encefalito viruso IgM 2,70 €

LL WB IgG antikūnai prieš Borellia spp. (Laimo liga) WesternBlot metodu 9,50 €

LL WB IgM antiknai prieš Borellia spp. (Laimo liga) WesternBlot metodu 9,00 €

CMV Citomegalo viruso IgG 2,70 €

Toxoplasma gondii IgG 1,40 €

ŽPV aukštos rizikos genotipų nustatymas (14 tipų) 14,00 €

Mycoplazma hominis DNR nuograndose 3,00 €

Toxoplasma gondii IgM 2,30 €

ŽPV aukštos ir žemos rizikos genotipų nustatymas (28 tipai) 10,00 €

Trichomona vaginalis DNR nuograndose 3,00 €

Tymų viruso IgM 9,00 €

ŽPV genotipų (16, 18) DNR 13,00 €

Mycoplasma genitalium DNR nuograndose 3,00 €

Neisseria gonorhoeae DNR nuograndose 3,00 €

Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti, neigiamas (pagal programą) 0,30 €

Tymų viruso IgG 9,00 €

Šlapimo pasėlis 0,70 €

Ureaplasma spp. DNR nuograndose 5,00 €

Chlamydia trachomatis DNR nuograndose 4,00 €

Candida albicans DNR nuograndose 3,50 €

Išmatų diagnostinis pasėlis 8,00 €

Akies išskyrų pasėlis 1,00 €

Pasėlis iš burnos 2,00 €

Skreplių pasėlis 3,00 €

Vyro lyties organų i šskyrų mikroskopija 1,00 €

Kreatininas... 0,12 €

Šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti, su antibiotikograma (pagal programą) 2,00 €

Nosiaryklės nuograndų pasėlis 3,00 €

Nosies išskyrų pasėlis 3,00 €

Žaizdų išskyrų pasėlis 6,00 €

Pūlingų eksudatų pasėlis 6,00 €

Ausies išskyrų pasėlis 4,00 €

Gliukozė plazmoje 0,13 €

Pasėlis iš gerklės 3,00 €

Pasėlis nuo tonzilių 3,00 €

Pasėlis iš genitalinių takų 4,00 €

Moters lyties organų išskyrų mikroskopija 1,00 €



Slapto kraujavimo išmatose tyrimas iFobt 0,75 €

Nosies sekreto tyrimas eozinofilijai nustatyti 0,50 €

4 lygis, Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) mikroskopinis ir histologinis 

tyrimas 10,00 €

Šlapimo nuosėdų mikroskopija 0,10 €

Kirminėlių kiaušinėliai 0,10 €

Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti 4,00 €

Moters lyties takų onkocitologinis tyrimas (PAP onkocitologinis ginekologinių tepinėlių 

tyrimas) 4,00 €

Bendras šlapimo tyrimas (automatizuotas) 0,20 €

Kopograma. 0,40 €

Veido erkutės Demodex (Folliculorum ir Brevis) tyrimas 1,00 €

Mikroalbumino kiekis šlapime 0,58 €

Spalinių kiaušinėliai (lipnios plėvelės met.) 0,40 €

Veido erkutės Demodex (Folliculorum ir Brevis) tyrimas 1,00 €

Paslaugų grupė: Ginekologija

Pavadinimas Bazinė kaina

Akušerija ir ginekologija. Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu 9,13 €

Akušerija ir ginekologija. Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 7,39 €

Akušerija ir ginekologija. Makšties diafragmos įdėjimas 7,39 €

Akušerija ir ginekologija. Echoskopija (transabdominalinė) 30,75 €

Akušerija ir ginekologija. Išorinė kardiotokografinė diagnostika pradedant 22-ąja nėštumo 

savaite (iki 30 minučių) 9,94 €

Akušerija ir ginekologija. Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą 3,68 €

Akušerija ir ginekologija. Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant 

dispanserizavimu 29,30 €

Akušerija ir ginekologija. Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 11,46 €

Akušerija ir ginekologija. Echoskopija (vaginalinė) 38,42 €

Akušerija ir ginekologija. Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais 5,52 €

Akušerija ir ginekologija. Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo 

išsaugojimą ir kitais klausimais 5,52 €

Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos 9,13 €

Akušerija ir ginekologija. Gimdos spiralės išėmimas 10,26 €

Akušerija ir ginekologija. Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu arba kiurete 11,46 €

Akušerija ir ginekologija. Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas 22,04 €

Akušerija ir ginekologija. Ginekologinė ligonės apžiūra 17,41 €

Akušerija ir ginekologija. Genitalijų echoskopija 189,58 €


