
Kainoraštis 

Konsultacija                                                                                                                                    55 €                                                                                    

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                                   65 € 

Konsultacija su vyzdžiu plėtimu                                                                                                     65  €                                                       

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                                    75 € 

Apžiūra plačiais vyzdžiais papildomo vizito metu                                                                          30 € 

Medicinios mokslų dr.*                                                                                                                    35 € 

Pakartotinė konsultacija dėl to paties susirgimo (pvz., uždegimo) ne vėliau kaip po mėnesio      25 €                                                                                                                                                                                                                                            

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                                    30 € 

Pakartotinė konsultacija dėl ambliopijos (iki 8 sav.)                                                                       30 €                         

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                                     35 € 

Siunčiant iš kitos įstaigos žvairumo kampų matavimui ir/arba prizminių akinių parinkimui 

(atliekama autorefraktometrija, kampų matavimas, koordimetrija, dugno nuotrauka)             75 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                              80 € 

Be koordimetrijos (gydytojo sprendimu)                                                                                  60 € 

Medicinos mokslų dr.*                                                                                                              65 € 

* Medicinos mokslų daktarės Eglės Danielienės konsultacija 

 

Tyrimai už papildomą mokestį 

Sausų akių diagnostika (Širmerio testas, kompiuterinis ašarų plėvelės tyrimas, meibomografija, menisko 

matavimas, anketa)                                                                                                                           40 € 



OKT (Optinė koherentinė tomografija)                                                                                            35 € 

OKT (Optininė koherentinė tomografija) tik makulų                                                                       25 € 

Nuotraukos išspausdinimas (įrašymas), persiuntimas el.paštu                                                          5 € 

Akispūdis Goldmano tonometru                                                                                                        8 € 

Akispūdis nekontaktiniu tonometru, kai matuojama paros kreivė (2 pamatavimai)                          5 € 

Gonioskopija                                                                                                                                     15 € 

Kompiuterinė koordimetrija                                                                                                              30 € 

Žvairumo kampo įvertinimas visose padėtyse                                                                                  15 € 

Freinelio ir integruotų prizmių parinkimas                                                                                       10 € 

Ragenos topografinis žemėlapis (keratografija)                                                                               10 € 

Skaitmeninė ašarų plėvelės analizė                                                                                                  15 € 

Meibomografija                                                                                                                                15 € 

Širmerio testas                                                                                                                                  15 € 

Kontaktinių lęšių parinkimas (su viena pakartotina konsultacija)                                                    10 € 

Torinių/multifokinių KL parinkimas (su viena pakartotina konsultacija)                                        15 € 

Kontaktinių lęšių recepto išrašymas                                                                                                  5 € 

 

Procedūros  

Ašarų takų plėtimas ir plovimas                                                                                                       20  €    

Vienos akies                                                                                                                                     15  € 



Vokų masažas                                                                                                                                   20 €  

Vokų masažų kursas (5 kartai)                                                                                                         80 € 

Ašarų taškelio kamštukai, 6 mėnesių,  2 vnt. su įdėjimu                                                                  90 €  

Nuolatiniai ašarų takų kamštukai,  vienas su įdėjimu                                                                     100  € 

2 vnt. su įdėjimu                                                                                                                              180 € 

Pooperacinių siūlių pašalinimas                                                                                                      20 € 

 

 

Tyrimai be gydytojo konsultacijos 

Akispūdžio matavimas nekontaktiniu tonometru                                                                              5 € 

Akispūdžio matavimas Goldmano tonometru                                                                                  10 €  

Akių dugno nuotrauka                                                                                                                      20 € 

Perimetrija (akiplotis)                                                                                                                       25 €  

vienos akies                                                                                                                                      20 € 

 

Operacijos 

Smulkių vokų auglių šalinimas su histologiniu tyrimu (karputė, cista, papiloma, tumoras)        115  € 

Vokų įvirtimo, išvirtimo šalinimas (viena akis)                                                                            230  €   

Infiltruojančių vokų auglių (basaliomos) su histologiniu tyrimu šalinimas                                 230  € 

Degeneracinių odos junginių pakitimų su histologiniu tyrimu chirurginis gydymas: 

– odos rago (cornu)                                                                                                                          70  € 



– tauklės (pinquecula), sparninės plėvės (pterygium)                                                                     170  € 

– geltmės (xanthelasma)                                                                                                                175  € 

Šalto miežio (chalasion) šalinimas su histologiniu tyrimu                                                            115  € 

Ašarų taškelių plastika                                                                                                                    115  €  

Vienos akies                                                                                                                                      85 €  

PASTABOS  

1. Vaikams su negalia ir suaugusiems su regos negalia konsultacijai ir tyrimamas taikome 30 % 

nuolaidą. 

2. Po konsultacijos pacientams atiduodame gydytojo išrašą ir receptus. Pametus išrašą ar receptą, 

pakartotinis išrašymas kainuoja 5 eurus. 

3. Jei pacientas apie neatvykimą nepraneša bent prieš 4 val., atvykus kitą kartą taikomas 

neatvykimo mokestis - 30 € 

4. Administracija turi teisę keisti kainas iš anksto neperspėjusi. Apie kainų pasikeitimą 

informaciją rasite mūsų svetainėje. 

 

 

 

 


