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AKCIJA! 
Preces aprūpei 

 

SIA NMS ELPA piedāvā iegādāties preces aprūpei ar atlaidi līdz 30%. Akcija spēkā no 02.12.2019. 
līdz 16.12.2019. 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). 

Matrača 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 

 
Aktīvais pret-izgulējuma virsmatracis Hico Decubimat 365 (Hirtz, Vācija) 
Raksturojums: 

• Paredzēts preventīvai un I. pakāpes izgulējuma ārstēšanai; 

• 2-līmeņu, 2-nodalījumu „šūnu” veida vinila matracis,  

• Air-Flow sistēma ventilē pacientu caur mikro- caurumiem (lāzera perforācija); 

• Samazina svīšanu un uzlabo ādas mikroklimatu; 

• Optimāla spiediena kontrole (Regulēšana 40 – 120kg); 

• Nepārtraukta spiediena regulēšana; 

• Izturīga sūkšanas kontroles vienība (kluss un ar minimālām vibrācijām); 

• Atzīta mājas aprūpei; 

• Matrača augstums 7cm; 

• Matrača izmēri: 2000 x 800 mm. 

Standarta cena bez PVN: 190.00 EUR 

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 152.00 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); 

• Plats polsterēts krēsls: (35 x 32 cm); 

• Sēdekļa augstums 53cm; 

• Loka atzveltne ar polsterējumu; 

• Pieejamas 3 krāsas: bordo, titāna, zila; 

• Noņemams groziņš; 

• Riteņi 8” diametrā; 

• Izmēri: 60 x 46 x 66 cm; Svars: 8kg. 

Rollatora cena bez PVN: 105.00 EUR 

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 84.00 EUR 
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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 

 
Tualetes krēsls TS-Care 
Raksturojums: 

• Atzveltne, roku balsti, sēdeklis un vāks ar polsterējumu;  

• Regulējams augstums; 

• Viegli izņemams plastmasas trauks; 

• Sēžamvietas izmērs: 42x42cm; 

• Regulējams augstums: 50-60 cm; 

• Izmēri: 61 x 58cm; 

• Svars: 11kg; 

• Maksimālā celtspēja: 120kg. 

Tualetes krēsla cena bez PVN: 95.00 EUR 

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 76.00 EUR 

 
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 

 
Nerūsējošā tērauda ratiņi  
Raksturojums:  

• Nerūsējošā tērauda ratiņi ar diviem izņemamiem plauktiem; 

• Plauktiem nelielas paaugstinātas malas; 

• Rokturi stumšanai abās malās; 

• 4 riteņi Ø 125 mm ar 2 bremzēm ar bamperiem;  

• Izmēri: 820x520x820. 

Standarta cena bez PVN: 336.00 EUR 

Ar atlaidi 15% cena bez PVN: 285.60 EUR 
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Zāļu dalītājs un smalcinātājs 
Raksturojums: 

• Neliels, funkcionāls un ergonomisks;  

• Izgatavots no ABS plastikas; 

• Nerūsējošā tērauda asmens, kas iestrādās vāciņā, drošai tablešu pārdalīšanai; 

• Nodalījums zāļu uzglabāšanai vai pārnēsāšanai; 

• Smalcinātājs – apakšējā daļā ir smalcinātājs, lai zāles varētu sasmalcināt 
pievienošanai ēdienam vai dzērienam; 

• Mazgājams un dezinficējams; 

• Izmēri: 50x44x65mm. 

Standarta cena bez PVN: 6.20 EUR 

Ar atlaidi 20% cena bez PVN: 4.96 EUR 
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