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Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 
Matavimo 
vienetas 

Kaina, 
Eur/vnt 

1. Brangieji tyrimai:     

1.1. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 
kompiuterinė tomografija: 

    

1.1.1. 

Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės 

srities***** tyrimas 

Vienas 

tyrimas 
71,47 

1.1.2. 

Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių 

sričių***** tyrimas 

Vienas 

tyrimas 
71,47 

1.1.3. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių***** tyrimas 

 

Vienas 

tyrimas 
97,85 

1.2. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 
kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos 
teleradiologijos priemonės: 

  

  

1.2.1. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės 

srities***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 

71,47 

1.2.2. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazė kontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių 

sričių***** tyrimas 

 

Vienas 

tyrimas 71,47 

1.2.3. Kompiuterinė tomografija ar daugiafazėkontrastinė 

kompiuterinė tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 

97,85 



1.3. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 
magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 
magnetinio rezonanso tomografija: 

  

  

1.3.1. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas vienos 

anatominės srities***** tyrimas 

 

Vienas 

tyrimas 134,18 

1.3.2. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas dviejų 

anatominių sričių***** tyrimas 

 

Vienas 

tyrimas 134,18 

1.3.3. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kai atliekamas trijų ir 

daugiau anatominių sričių***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 
145,73 

1.4. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 
magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 
magnetinio rezonanso tomografija, kurios metu 
naudojamos teleradiologijos priemonės: 

  

1.4.1. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas vienos anatominės 

srities***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 
134,18 

1.4.2. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas dviejų anatominių 

sričių***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 
134,18 

1.4.3. Magnetinio rezonanso tomografija – 1 teslos ir daugiau 

magnetinio lauko stiprumo ar daugiafazė kontrastinė 

magnetinio rezonanso tomografija, kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės, kai atliekamas trijų ir daugiau 

anatominių sričių***** tyrimas 

 

 

Vienas 

tyrimas 
145,73 

2. Brangiosios procedūros:     

2.1. Paprastoji hemodializė Viena 

procedūra 178,84 

 

_____________________________________     

 

 

 


