AKCIJA!
Preces aprūpei
SIA NMS ELPA piedāvā iegādāties preces aprūpei ar atlaidi līdz 30%. Akcija spēkā no 09.09.2020.
līdz 25.09.2020. Preču skaits īpašajā piedāvājumā ir ierobežots.

Pasīvais pret-izgulējumu matracis LUX
Raksturojums:
• Matrača biezums 12cm;
• Sastāvs: aukstās putas;
• Paredzēts pacientiem ar zemu izgulējumu rašanos pakāpi (I.-II.
pakāpe);
• Matracis ar gareniskiem un šķērseniskiem iegriezumiem, kuri
uzlabo ventilāciju;
• Sadalīts 3 anatomiskās zonās;
• Ar SAFR pārvalku (ūdens necaurlaidīgs, gaisu caurlaidīgs un mazgājams).

Standarta cena bez PVN: 131.00 EUR

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 104.80 EUR

Sandwich matracis
Raksturojums:
• Matrača biezums 14cm;
• Sastāvs: aukstās putas;
• Nav piemērots pacientiem ar izgulējumiem;
• Matracis ar blīvāku vidusslāni;
• Ar SAFR pārvalku (ūdens necaurlaidīgs, gaisu caurlaidīgs un mazgājams).

Standarta cena bez PVN: 95.00 EUR

Ar atlaidi 10% cena bez PVN: 85.50 EUR

Pasīvais pret-izgulējumu matracis Eulastic
Raksturojums:
• Matrača biezums 12cm;
• Sastāvs: aukstās putas un „lēnās” putas;
• Sadalīts 5 anatomiskās zonās;
• Masējošs, labākai asins cirkulācijai;
• Lieliski ieņem gultas formu;
• Paredzēts pacientiem ar vidējo izgulējumu rašanos pakāpi
(II-III. pakāpe);
• Augsts komforta līmenis tā lietotājam;
• Ar SAFR pārvalku (ūdens necaurlaidīgs, gaisu caurlaidīgs un
mazgājams).

Standarta cena bez PVN: 167.00 EUR

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 133.60 EUR
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Pasīvais pret-izgulējumu matracis Eucatherm
Raksturojums:
• Matrača biezums 14cm;
• Sastāvs: aukstās putas un „lēnās” putas;
• Sadalīts 7 anatomiskās zonās;
• Masējošs, labākai asins cirkulācijai;
• Lieliski ieņem gultas formu;
• Paredzēts pacientiem ar vidējo izgulējumu rašanos pakāpi (III.-IV. pakāpe);
• Augsts komforta līmenis tā lietotājam;
• Ar SAFR pārvalku (ūdens necaurlaidīgs, gaisu caurlaidīgs un mazgājams).

Standarta cena bez PVN: 180.00 EUR

Ar atlaidi 15% cena bez PVN: 153.00 EUR

Rollators TGR 882
Raksturojums:
• Četru riteņu rollators;
• Izturīgs alumīnija rāmis, kas apstrādāts ar metālisku spīduma krāsu,
salokāms;
• Rokas bremzes;
• Ergonomiski rokturi ar maināmo augstumu (77-88cm);
• Sēdekļa augstums 53cm;
• Loka atzveltne ar polsterējumu;
• Noņemams groziņš;
• Riteņi 8” diametrā;
• Svars: 8kg.

Standarta cena bez PVN: 105.00 EUR

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 84.00 EUR

Staigāšanas palīgierīce JMC3202
Raksturojums:
• Izmēri: 48 x 52 cm;
• Svars: 2.8kg;
• Salokāms vienkāršākai transportēšanai;
• Regulējamais augstums 80 - 96 cm;
• Gumijas uzmavas krēsla kājām lielākai drošībai;
• Maksimālā celtspēja: 136kg.

Standarta cena bez PVN: 45.00 EUR

Ar atlaidi 30% cena bez PVN: 31.50 EUR
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Braucamkrēsls ALH
Raksturojums:
• Pagarināta muguras daļa, kas regulējama slīpumā līdz 90 grādiem;
• Sēžamvietas platums 50 cm;
• Aprīkots ar izturīgu sēdekli un papildus galvas balstu un drošības jostu;
• Papildus bremzes pie stumšanas rokturiem;
• Pret pacelšanās atbalsti pie riteņiem;
• Aizmugurējie riteņi 22” lieli, kas aprīkoti ar ērtiem roku diskiem; Priekšējie
riteņi 8” kas pilnībā izgatavoti ar paaugstinātu
nodilumizturību;
• Sēdekļa augstums 48 cm;
• Maksimālā celtspēja: 120kg.

Standarta cena bez PVN: 320.00 EUR

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 256.00 EUR

Braucamkrēsls H011
Raksturojums:
• Sēžamvietas platums 51cm;
• Tērauda rāmis ar pulvera pārklājumu;
• Aprīkots ar izturīgu neilona/kokvilnas sēdekli;
• Roku balsti nolokāmi;
• Pildīti aizmugurējie riteņi 24” lieli, kas aprīkoti ar ērtiem roku diskiem;
• Priekšējie riteņi 8” kas pilnībā izgatavoti no cieta PU ar paaugstinātu
nodilumizturību;
• Viegli noņemami riteņi vieglākai transportēšanai;
• Sēdekļa augstums 50cm;
• Maksimālā celtspēja: 135kg.

Standarta cena bez PVN: 190.00 EUR

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 152.00 EUR

Braucamkrēsls K7
Raksturojums:
• Sēžamvietas platums 61cm;
• Aprīkots pret netīrumiem izturīgu materiālu;
• Dubultais krusteniskais rāmis, lai izturētu lielāku slodzi;
• Roku balsti atliecami;
• Pildīti aizmugurējie riteņi 24” lieli, kas aprīkoti ar ērtiem roku diskiem;
• Priekšējie riteņi 8” kas pilnībā izgatavoti no cieta PU ar paaugstinātu
nodilumizturību;
• Kāju balsti nolokāmi;
• Sēdekļa augstums 52cm;
• Maksimālā celtspēja: 225kg.

Standarta cena bez PVN: 257.00 EUR

Ar atlaidi 15% cena bez PVN: 218.45 EUR
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Tualetes krēsls TGR 668
Raksturojums:
• Krāsots tērauda cauruļu rāmis;
• Regulējams krēsla augstums – 43-58 cm;
• Sēžamvietas izmēri: 51 x 35 cm;
• Krēsla kājas ar gumijas uzlikām;
• Rokturi stabilākai sēdēšanai;
• Tualetes vāks un trauks.

Standarta cena bez PVN: 48.00 EUR

Ar atlaidi 30% cena bez PVN: 33.60 EUR

Izmeklējumu kušete TORAC
Raksturojums:
• Elektriski regulējams augstums ar kājas slēdzi
• Droši lietojams līdz 200kg
• Papīra dvieļu turētājs
• Ar gāzes cilindru regulējama galvas daļa: +90º līdz -23°
• Elpošanas vieta ar papildus ieliktni aiztaisīšanai
• Četri riteņi, divus no tiem var aktivizēt
• Galda izmēri: 198x68x43/77 cm

Standarta cena bez PVN: 720.00 EUR

Ar atlaidi 12% cena bez PVN: 633.60 EUR

Transporta rati ELEVA ar elektrisko augstuma regulēšanu
Raksturojums
• Elektriska regulācija (55–95 cm);
• 2-sekciju pacienta virsma ar speciālas higiēniskās mākslīgās ādas
polsterējumu – baltā krāsā;
• Ar sviru regulējama muguras sekcija 72°;
• Papīra ruļļa turētājs;
• Paceļamas sānu malas;
• Plastmasas pamatnes apvalks;
• Guļamās virsmas izmēri: 67 x 200 cm;
• Maksimālais pacienta svars: 170kg.

Standarta cena bez PVN: 1580.00 EUR

Ar atlaidi 30% cena bez PVN: 1106.60 EUR

Muguras balsts
Raksturojums:
• tērauda rāmis ar pulvera pārklājumu
• izturīgs un gaisa caurlaidīgs materiāls
• papildu spilvens
• slīpuma leņķa pielāgošana ļauj individuāli pielāgot pacienta vajadzībām

Standarta cena bez PVN: 32.00 EUR

Ar atlaidi 25% cena bez PVN: 24.00 EUR
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