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„AFFIDEA KLINIKA“ – pirmoji „Affidea Lietuva“ klinika, kurioje teikiamos išplėstinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos. Klinikoje dirba daugiau kaip 30 savo srities sveikatos priežiūros profesionalų. 

Sporto medicina (paslaugos teikiamos sporto medicinos, mokslo ir tyrimų laboratorijoje „LTeam LAB“, kuri 

įkurta bendradarbiaujant su Lietuvos tautiniu Olimpiniu komitetu). 

Laboratoriniai tyrimai, bendradarbiaujant kartu su "Medicina practica". 
 

IŠSKIRTINIS PASIŪLYMAS 
Siunčiame išskirtiniį pasiūlymą „LTeam LAB“ sporto medicinos paslaugoms bei kraujo tyrimams, skirtą Jūsų 

komandos nariams!  

Registruojantis paslaugoms telefonu (Vadybininkė Milda Kučinskaitė 869980557) ir prieš paslaugų atlikimą 

būtinai nurodykite nuolaidos kodą – SPORTAS SVEIKATA  

Išvardintoms paslaugoms siūlome net -50 proc. nuolaidą: 

Nr. Teikiama paslauga   
Įprastinė 

kaina (EUR) 

1.      Sporto medicinos gydytojo konsultacija 69,00 

2.      
Pakartotinė sporto medicinos gydytojo konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. 
laikotarpyje 

49,00 

3.      Sporto medicinos gydytojo nuotolinė konsultacija 39,00 

4.      Sporto medicinos gydytojo pakartotinė nuotolinė konsultacija 29,00 

5.      SANAKIN terapija sąnarių gydymui 187,00 

6.      
Ergometrija (gali būti atlikta skirtingais prietaisais: dviračiu, irklavimo, baidarių, slidinėjimo, 
plaukimo ergometrais) ir sporto medicinos gydytojo konsultacija 

92,00 

7.      Veloergometrija 39,00 

8.      Veloergometrija ir sporto medicinos gydytojo konsultacija 92,00 

9.      Veloergometrija, raumenų echoskopija ir sporto medicinos gydytojo konsultacija  143,00 

10.    Arterinio kraujospūdžio ilgalaikis monitoravimas (24 val.) 49,00 

11.    Ilgalaikis (24 val.) EKG registravimas (Holterio monitoravimas) 69,00 

12.    Kūno sudėties analizė  29,00 

13.    Kūno sudėties analizė ir sporto medicinos gydytojo konsultacija (30 min.) 89,00 

14.    
Krūvio mėginys su dujų analize (Ergospirometrija arba kardiopulmoninis tyrimas) (VO2max) 1 
kartas 

139,00 

15.    
Krūvio mėginys su dujų analize (Ergospirometrija arba kardiopulmoninis tyrimas) (VO2max) 3 
kartai 

312,00 

16.    
Krūvio mėginys su dujų analize (Ergospirometrija arba kardiopulmoninis tyrimas) ir sporto 
medicinos gydytojo konsultacija 

179,00 

17.    

Bazinis fiziologinių rodiklių ir antropometrinių duomenų nustatymas ir vertinimas: 

69,00 

Antropometriniai matavimai (ūgis, kūno masė, KMI, +apimtys, plaštakų jėga, GPT, 
raumenų/riebalų masė, RRMI, plaučių gyvybinė talpa) 

Psichomotorinės reakcijos greitis/judesių dažnis (PRG/JD) 

Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės nustatymas specialiu testu (Rufje testas) 

18.    
Anaerobinio/aerobinio slenksčių nustatymas mėginio metu matuojant laktato koncentraciją 
kraujyje (galutinė tyrimo kaina priklausys nuo sunaudotų vienkartinių laktato juostelių kiekio) 

89,00 

19.    Vienkartinė laktato juostelė 5,00 

20.    Specialaus parengtumo testai pagal sporto šaką /poreikį:    

20.1 Anaerobinio alaktatinio raumenų galingumo  (AARG) nustatymas 44,00 

20.2 Mišraus anaerobinio alaktatinio galingumo nustatymas 44,00 

20.3 Anaerobinio glikolitinio pajėgumo nustatymas 44,00 

20.4 Vargstamumo testas 44,00 
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21.    Kineziterapeuto konsultacija (50 min.) 59,00 

22.    Kineziterapeuto nuotolinė konsultacija  39,00 

23.    Kineziterapeuto pakartotinė nuotolinė konsultacija  29,00 

24.    Pakartotinė kineziterapeuto konsultacija dėl tos pačios priežasties 1 mėn. laikotarpyje 29,00 

25.    Funkcinių judesių vertinimas (FMS, Y testai) ir kineziterapeuto konsultacija (1,5 - 2 val.) 109,00 

26.    Kineziologinis teipavimas 20,00 

27.    Individualios pratimų programos sudarymas  34,00 

28.    Kineziterapijos užsiėmimai individualūs 1 kartas (45 min.) 29,00 

29.    Kineziterapijos užsiėmimai individualūs 5 kartai 131,00 

30.    Kineziterapijos užsiėmimai individualūs 10 kartų 247,00 

 

Kraujo tyrimų programoms suteikiama -35 proc. nuolaida: 

KRAUJO TYRIMŲ PROGRAMOS SPORTUOJANTIEMS 

Nr. Tyrimo pavadinimas 
Kaina 
(EUR) 

Kaina su 
35% 

nuolaida 
(EUR) 

1.      

Mini (pradedančiajam): 

100.00 65.00 

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 

2.      

Midi (mėgėjui): 

166.00 107.90 

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 

3.      

Maxi (profesionalui): 

293.00 190.45 

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) 

• Būtina išankstinė registracija telefonu 869980557. 

• Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas ir kitų paslaugų kainas galite rasti internetinėje svetainėje 

https://www.affidea.lt/affidea-klinika/ 

• Dėl konsultacijų ir tyrimų apmokėjimo privataus sveikatos draudimo lėšomis sąlygų maloniai kviečiame 

teirautis Jūsų draudimo atstovų. 

https://www.affidea.lt/affidea-klinika/
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• Atliekant tyrimus būtinai nurodykite nuolaidos kodą – SPORTAS SVEIKATA. 

 

 
 

KITA AKTUALI INFORMACIJA 

„AFFIDEA KLINIKA“ teikiamos tik mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Atsiskaityti už paslaugas 

galima ir daugeliu privačių sveikatos draudimų.  

 

„AFFIDEA KLINIKA“ darbo laikas: I-V nuo 8.00 iki 20.00 val.  

„AFFIDEA KLINIKA“ kontaktai: Konstitucijos pr. 15 | Vilnius | Tel. nr. 1811 | El. p. vilniausklinika@affidea.lt | 

Pasiūlymą parengė ir daugiau informacijos: Milda Kučinskaitė, el. p. milda.kucinskaite@affidea.lt 

 

mailto:vilniausklinika@affidea.lt

