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Rīga, 2016. gada 4. februāris 

 

PIEDĀVĀJUMS 

NMS ELPA piedāvā iegādāties Vācijas ražotāja KERN svarus, kas paredzēti izmantošanai 
ārstniecības iestādēs. 

Visi svari atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām un  
ir atbilstoši visām normām, kas stāsies spēkā 01.01.2016. 

 

Piedāvājam dažādus medicīniskos svarus: 

 svarus jaundzimušajiem 

 svarus bērniem/ pieaugušajiem 

 krēsla svarus 

 ratiņkrēslu platformas svarus 

 pacientu transporta ratu svarus 

 

Medicīniskie bērnu svari MBC (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Ergonomiska plastikas paplāte; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām; 

 Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu 

svēršanas rezultātu nemierīgiem mazuļiem; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek 

nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski 

"iesaldējas" līdz tiek nospiests noturēšanas taustiņš; 

 Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta 

kontrasta LCD displeju; 

 Tīkla barošanas bloks  

 Precizitāte: ±0.002/0.005kg (diapazons līdz 15kg) 

 Precizitāte: ±0.01 kg (diapazons līdz 20kg) 

 Svars: 5.5kg. 

 Opcija - Piederumi: auguma mērītājs MBC-A01, soma, lādējamā baterija. 
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Kods Nosaukums Cena EUR bez PVN 

MBC 15K2DM Svari MBC diapazonā līdz 15 kg 285.00 

MBC 20K10M Svari MBC diapazonā līdz 20 kg 285.00 

 

Medicīniskie bērnu svari MBB (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Ergonomiska ABS plastikas paplāte, noņemama, izmērs 550x240mm; 

 Maksimālais bērna svars 15 kg; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām; 

 Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu 

nemierīgiem mazuļiem; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā 

svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski "iesaldējas" līdz tiek 

nospiests noturēšanas taustiņš; 

 Darbojas no baterijas vai strāvas; 

 Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD 

displeju;  

 Svars: 4kg. 

Svaru MBB cena bez PVN – 395.00 EUR 

 

Elektroniskie svari MPD (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC;  

 Robusts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai; 

 Ergonomiski optimizēts dizains; 

 Viegli tīrāms; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām; 

 Līdzsvara indikators, kas ļauj svarus noregulēt precīzi vienādā līmenī; 

 Liela platforma ar neslīdošu virsmu; 

 Maksimālais lietotāja svars: 250kg; 

 Svēršanas iedaļa: 0.1kg. 

Svaru MPD cena bez PVN – 296.00 EUR 
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Elektroniskie svari MPC (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Robusts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai; 

 Ergonomiski optimizēts dizains; 

 Viegli tīrāms; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām; 

 Līdzsvara indikators, kas ļauj svarus noregulēt precīzi vienādā līmenī; 

 Liela platforma ar neslīdošu virsmu; 

 Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu 
nemierīgam pacientam; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā 
svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski "iesaldējas" līdz tiek 
nospiests atkārtošanas taustiņš; 

 Mātes un bērna funkcija – kad tiek nosvērta bērna māte, tad rezultāts 
tiek nodzēsts uz nulli un, sveroties kopā ar bērnu, var iegūt precīzu 
bērna svaru; 

 Svaru displejs noliekams uz zemes vai stiprināms pie sienas. 

 Maksimālais lietotāja svars: 250kg; 

 Svēršanas iedaļa: 0.1kg. 
Svaru MPC cena bez PVN – 305.00 EUR 
 
 
 

Elektroniskie svari MPS (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Robusts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai; 

 Viegli tīrāms; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām;  

 Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas rezultātu 

nemierīgam pacientam; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā 

svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski "iesaldējas" līdz tiek 

nospiests noturēšanas taustiņš; 

 PRE-TARE funkcija priekš 5 dažādiem svariem; 

 BMI funkcija, lai noteiktu normālo svaru / lieko svaru; 

 Pie sienas stiprināms displejs, modelis MPS-M; 
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 Liela platforma ar neslīdošu virsmu; 

 Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD displeju; 

 Piederumi: auguma mērītājs MSF 200, datu interfeisa kabelis pieslēgumam RS 232, aizsargājošs 

pārklājs displejam; 

 Paredzēts lietošanai līdz 200kg. 

Svaru MPS 200K100M ar displeju uz statīva cena bez PVN – 450.00 EUR 

 

Elektroniskie svari MPE (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Robusts dizains ikdienišķai profesionālai lietošanai; 

 Ergonomiski optimizēts dizains;  

 Viegli tīrāms; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar gumijas kājām;  

 Dinamiskā svēršanas funkcija, lai noteiktu stabilu svēršanas 

rezultātu nemierīgam pacientam; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek nemainīgā 

svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski "iesaldējas" līdz tiek 

nospiests atkārtošanas taustiņš; 

 Mātes un bērna funkcija – kad tiek nosvērta bērna māte, tad 

rezultāts tiek nodzēsts uz nulli un, sveroties kopā ar bērnu, var iegūt precīzu bērna svaru; 

 Liela platforma ar neslīdošu virsmu; 

 Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta kontrasta LCD 

displeju; 

 Datu interfeisa pieslēgums RS 232; 

 MPP-HM – displejs uz statīva ar auguma mērītāju; 

 Auguma mērītājs: 88-200cm; 

 Maksimālais lietotāja svars: 250kg; 

 Svēršanas iedaļa: 0.1kg. 
Svaru MPE-PM bez auguma mērītāja cena bez PVN – 395.00 EUR 

Svaru MPE-HM ar auguma mērītāju cena bez PVN – 425.00 EUR 
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Krēsla svari MCC (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Mobila versija ar bloķējamiem riteņiem; 

 Uz riteņiem krēsls nodrošina maksimālu mobilitāti, lai 

atvieglotu pacientu svēršanu piebraucot ar svariem 

nepieciešamajā vietā; 

 Šie svari piemēroti lietošanai pansionātos, slimnīcās, 

rehabilitācijas centros un klīnikās; 

 Piemēroti izmantošanai klientiem, kuriem sagādā 

problēmas nostāvēt; 

 Noliecami roku balsti; 

 Datu noturēšanas funkcija: Ja svēršanas vērtība paliek 

nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski 

"iesaldējas" līdz tiek nospiests atkārtošanas taustiņš; 

 BMI funkcija, lai noteiktu normālo svaru / lieko svaru; 

 Ergonomisks displejs ar lieliem taustiņiem un augsta 

kontrasta LCD displeju; 

 Maksimālais lietotāja svars: 250kg; 

 Svēršanas iedaļa: 0.1kg. 

Svaru MCC cena bez PVN – 820.00 EUR 

 

Ratiņkrēslu platformas svari MWS (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC; 

 Liela tērauda svēršanas plāksne ar neslīdošu un 

nodiluma izturīgu virsmu; 

 Zema platforma un uzbrauktuves abās pusēs, kas 

atvieglo piekļūšanu svēršanās platformai; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar regulējamām 

gumijas kājām; 

 Datu noturēšanas funkcija: kad svēršanas vērtība paliek 
nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, automātiski 
"iesaldējas" līdz tiek nospiests HOLD taustiņš; 

 Intuitīva darbība, izmantojot tastatūru; 
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 PRE-TARE funkcija paredzēta 5 dažādiem svariem; 

 BMI funkcija, lai noteiktu normālo svaru / lieko svaru; 

 Lietojams ar baterijām vai pievienojams pie elektrotīkla; 

 Displeju iespējams piestiprināt pie sienas; 

 Svari viegli pārvietojami uz speciāliem ritentiņiem un ar rokturi 

 Svari trīs vienā – ar praktiskiem rokturiem (MWS-A02) ratiņkrēsla 

platformu var pārvērst par daudzfunkcionāliem svariem, kur pacienti 

var stāvēt uz platformas un pieturēties pie margām, kā arī var svaru 

nolasīšanas displeju piemontēt pie margām. 

 Maksimālais lietotāja svars: 300kg (MWS 300K100M), svēršanas iedaļa: 0.1kg; 

 Maksimālais lietotāja svars: 400kg (MWS 400K100DM), svēršanas 

iedaļa: 0.1kg/0.2kg (300kg/400kg); 

 Platformas izmēri: 910mm x 740 mm x 65 mm – (300kg); 

 Platformas izmēri: 1255 mm x 1060 mm x 60 mm – (400kg); 

 Iespējams papildus aprīkojums: rokturu sistēma, statīvs displejam, lādējamā baterija, printeris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporta ratu platformas svari MWS-L (KERN, Vācija) 

Raksturojums: 

 Verificēti atbilstoši III klasei;  

 Atbilst medicīnas ierīču direktīvai 93/42/EEC;  

 Liela tērauda svēršanas plāksne ar neslīdošu un nodiluma 

izturīgu virsmu; 

 Sakarā ar lielajiem izmēriem un lielu svēršanas diapazonu, 

šie svari ir īpaši piemēroti sverot pacientus ar medicīnas 

pacientu ratiņiem vai ratiņkrēslos, kā arī pacientiem ar 

lieko svaru, kuri ir aptaukošanās kategorijā; 

 Zema platforma un uzbrauktuves abās pusēs, kas atvieglo 

piekļūšanu svēršanās platformai; 

 Droša un neslīdoša pozicionēšana ar regulējamām gumijas 

kājām; 

Nosaukums Cena EUR bez PVN 

Svari MWS 300K100M – 300kg 1165.00 

Svari MWS 400K100DM – 400kg 1299.00 

Papildus opcijas  

Pieturēšanās margas 490.00 

Lādējamo akumulatoru komplekts 55.00 
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 Datu noturēšanas funkcija: kad svēršanas vērtība paliek nemainīgā svarā, kas norādīts uz displeja, 
automātiski "iesaldējas" līdz tiek nospiests HOLD taustiņš; 

 BMI funkcija, lai noteiktu normālo svaru / lieko svaru; 

 Lietojams ar baterijām vai pievienojams pie elektrotīkla; 

 Displeju iespējams piestiprināt pie sienas; 

 Svari viegli pārvietojami uz speciāliem ritentiņiem un ar rokturi 

 Maksimālais lietotāja svars: 300kg; 

 Svēršanas iedaļa: 0.1kg; 

 Platformas izmēri: 1500 mm x 860 mm x 68 mm; 

 Iespējams papildus aprīkojums: statīvs displejam, lādējamā baterija, printeris. 

 

 

 

 

 

 

 

Nosaukums Cena EUR bez PVN 

Svari MWS-L 300K-1LM – 300kg 1598.00 


