
Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem, ar X veida rāmi 
(ar spilvenu, ar roku balstiem, ar pretapgāšanās riteņiem, ar pretslīdes 
stīpām) ISO 12 22 03. 

Valsts apmaksātā kupona vērtība par vienu tehniskā palīglīdzekļa vienību: 2 155.00 EUR bez 
pievienotā vērtības nodokļa. 

 

SIA “KANINS” 

Šmerļa iela 2B, Rīga, Lv-1006 

Modelis: Ottobock Motus CS/CV 

e-pasts: kanins@latnet.lv 

Tālr. +371 67315451 

Ražotājvalsts – Vācija. 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: metāla, salokāms x veida ar pastiprinātu krustu. Salocītā veidā ir fiksators, lai 
ratiņkrēsls transportēšanas laikā neatvērtos. 

• Sēdeklis: platums 35.5 – 55.5 cm (platuma solis 2.5 cm), dziļums 38-54 cm (dziļuma solis 2 
cm), sēdekļa spilvena biezums 3-5 cm. 

• Muguras balsts: atbalsta augstums 30 – 50 cm, neregulējams (augstuma solis 2.5cm), 
regulējams nospriegojums muguras balstam. 

• Sānu/roku balsti: 1. variants plastmasas vai metāla sānu aizsargs. 2. variants paceļams vai 
noņemams sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta, neslīdoša, 
nodiluma izturīga materiāla. 

• Kāju balsti: 1.  variants – kopējs kāju balsts, regulējami garumā, paceļami; 2. variants - dalīti, 
kāju balsti, regulējami garumā, paceļami, noņemami. 

• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbina ar abām rokām. 
• Svara izturība: izmēriem 35.5cm - 48cm: 125kg. Izmēriem 50.5 cm - 55.5 cm: 140 kg. 

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem, ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējie riteņi; 
• Metāla riteņu vadības stīpas, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenoņemamu); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturi; 
• Riteņkrēsla transporta svars līdz 13kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 



Rāmim garantijas laiks min. 3 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   1470 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. Spinergy Spox aizmugurējais 
riteņis ar oglekļa šķiedras 
spieķiem 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāks aizmugurējais ritenis 

320.00 

2. Riepa Schwalbe marathon plus 
pumpējama ar caurduršanas 
aizsardzību 

Riepa ar caurduršanas 
aizsardzību 

38.00 

3. Riepa nepumpējama Riepa, kurai nav nepieciešama 
apkope – nav jāpumpē gaiss 

55.00 

4. Oglekļa šķiedras sānu malas (labā 
un kreisā) 

Vieglāka svara un slodzes 
izturīgāki sānu aizsargi 

366.00 

5. Stumšanas rokturi regulējami 
garumā (pāris) 

Stumšanas rokturus var 
regulēt garumā, ērtākais 
stumšanai 

110.00 

6. Kruķu turētājs Nodrošina ātru un ērtu kruķu 
piestiprināšanu pie riteņkrēsla 

50.00 

7. Muguras balsta stabilizējošs 
stienis 

Nodrošina stabilāku muguras 
balsta formu, kad riteņkrēsls ir 
atvērtā stāvoklī 

40.00 

8. Terra pretizgulējuma spilvens Augta riska preventīvs 
pretizgulējuma spilvens 

170.00 

9. Terra Flair pretizgulējuma 
spilvens 

Ļoti augsta riska preventīvs 
pretizgulējuma spilvens 

290.00 

10. Cloud pretizgulējuma spilvens Ļoti augsta riska preventīvs 
pretizgulējuma spilvens 

420.00 

 

 



 

 

 

 

 

 

SIA “UniHaus” 

Kr. Valdemāra 118, Rīga, Lv-1013 

Modelis: Meyra SMART F/S 

e-pasts: info@unihaus.lv 

Tālr. +371 29411026 

Ražotājvalsts – Vācija. 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis:	vieglmetāla,	salokāms.	
• Sēdeklis:	sēdvietas	pamatnes	platums	min	32	cm	un	max	52	cm	(platuma	solis	2	cm),	

dziļums	min	38	cm	un	max	50	cm	(dziļuma	solis	2	cm),	sēdekļa	spilvena	biezums	3	cm.	
• Muguras	balsts:	atbalsta	augstums	min	25	cm	un	max	50	cm,	augstumā	regulējams	+2,5	

cm,	augstuma	solis	5	cm,	regulējams	nospriegojums	muguras	balstam.	
• Sānu/roku	balsti:	1.	variants	vieglmetāla	sānu	aizsargs.	2.	variants	paceļams	un	

noņemams	sānu	aizsargs	kopā	ar	augstumā	regulējamu	roku	balstu	no	polsterēta	
materiāla.	

• Kāju	balsti:	1.	variants	kopējs	kāju	balsts,	regulējams	garumā,	paceļams.	2.	variants	dalīti	
kāju	balsti,	regulējami	garumā,	paceļami.	

• Smaguma	centrs:	regulējams.	
• Bremzes:	darbina	ar	abām	rokām.	
• Svara	izturība:	150	kg.	

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenoņemamu); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturiem; 
• Riteņkrēsla transporta svars (kg); no 7,4 kg 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi  - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 



Rāmim garantijas laiks 3 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2168.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. 748 Sānu	balsts	fiksēts,	ar	
augstumā	iestādāmu	roku	
balstu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						 

175.00 

2. 783 Sānu balsts fiksēts, karbona 140.00 

3. 24 Uz sāniem pagriežams elkoņa 
balsts 

116.00 

4. 93 Noņemami kāju balsti 26.00 

5. 29 Leņķī regulējams muguras 
balsts (+-15°, ar soli 5°) 

132.00 

6. 814 Muguras balsta stabilizēšanas 
un pastiprināšanas stienis 

69.00 

7. 913 Galvas balsts 188.00 

8. 141 Nolokāmi stumšanas rokturi 102.00 

9. 140 Augstumā regulējami 
stumšanas rokturi (100 mm). 
Integrēti muguras balsta 
caurulē 

157.00 

10. 305/ 706 Trumuļu bremzes pavadošajai 
personai 

183.00 

11. 897 Schwalbe Marathon Plus 
Evolution riepas ar 
pretpārduršanas aizsardzību, 8 
bar 

43.00 

12. 363 Schwalbe ONE riepas ar 
pretpārduršanas aizsardzību, 8 
bar 

57.00 



13. 697 Atvieglota aizmugurējā riteņa 
noņemšanas sistēma 
(Tetraplēģijas pa cientiem) 

118.00 

14. 688/ 1073640 Spinergy-aizmugurējie riteņi, 
12 spieķi, melni, ieskaitot. 
Schwalbe Marathon Plus 
Evolution riepas un metāla 
vadības stīpas (pāris) 

453.00 

15 695 Aktiv-aizmugurējais ritenis ar 
radiālu spieķojumu, dubultais 
disks, melns 

109.00 

 

Modelis:	Motion Composites	HELIO A6 

Ražotājvalsts: Kanāda 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis: metāla, salokāms. 
• Sēdeklis: sēdvietas pamatnes platums min 36 cm un max 48 cm (platuma solis 2-3 cm), 

dziļums min 36 cm un max 48 cm (dziļuma solis 2-3 cm), sēdekļa spilvena biezums 5 cm. 
• Muguras balsts: atbalsta augstums min 30 cm un max 53 cm, augstumā neregulējams 

(augstuma solis 2,5 cm), regulējams nospriegojums muguras balstam. 
• Sānu/roku balsti: 1. variants plastikāta sānu aizsargs. 2. variants paceļams un noņemams 

sānu aizsargs kopā ar augstumā regulējamu roku balstu no polsterēta materiāla. 
• Kāju balsti: 1. variants kopējs kāju balsts, regulējams garumā, paceļams. 2. variants dalīti kāju 

balsti, regulējami garumā, paceļami. 
• Smaguma centrs: regulējams. 
• Bremzes: darbina ar abām rokām. 
• Svara izturība: 120 kg. 

Riteņkrēsls ir aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Riteņu vadības stīpām: metāla, ar pretslīdes materiāla pārklājumu (nenoņemamu); 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturiem; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 6,1 kg. 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks 3 gadi 



 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2006.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. 

A6WC09	+	A6SW	

HD	kit	-	palielināta	
riteņkrēsla	svara	izturība	
līdz	159	kg	+	sēdeklā	
platums	51,	53	vai	56	cm.	

460.00 

2. A6SD	 Sēdekļa	dziļums	51	cm	 220.00 

3. A6FR10	 Paceļams	kāju	balsts	(1	gab.)	 112.00 

4. 
A6BC13	

Regulējams	muguras	balsta	
leņķis	(85°-110°)	

116.00 

5. 
A6PH05	

Nolokāmie	stumšanas	
rokturi	

56.00 

6. 
A6RW03	

Newton	Gravity	vieglie	
aizmugurējie	riteņi	

139.00 

7. 

A6RW04	

Spinergy	SPOX	aizmugurējie	
riteņi	(spieķu	krāsa:	melna,	
blata,	zila,	sarkana	vai	
dzeltena)	

335.00 

8. 

A6RW05	

Spinergy	LX	aizmugurējie	
riteņi	(spieķu	krāsa:	melna,	
violeta,	blata,	zila,	sarkana,	
dzeltena,	rozā,	zaļa	vai	
oranža)	

460.00 

9. 

A6RW07	

Spinergy	CLX	Carbon	Blade	
aizmugurējie	riteņi	(spieķu	
krāsa:	melna,	violeta,	blata,	
zila,	sarkana,	dzeltena,	rozā,	
zaļa	vai	oranža)	

685.00 

10. 

A6HR	

Newton	AirGrip	piedziņas	
stīpas	(krāsa:	melna,	oranža,	
burgundijas	sarkana,	safīra	
zila,	tumši	zaļa,	tumši	pelēka,	
fuksijas	rozā,	zili	pelēka,	

112.00 



ferrari	sarkana,	koši	zaļa,	
balta,	gaiši	zila)	

11. 
A6HR28	

Surge	piedziņas	stīpas	ar	
uzlabotu	saķeri	

175.00 

12. 
A6HR04	

Natural	Fit	Standard	Grip	
piedziņas	stīpas	

183.00 

13. 
A6HR25	

Natural	Fit	Super	Grip	
piedziņas	stīpas	

210.00 

14. 
A6HR22	

Vienas	rokas	piedziņas	
mehānisms	aizmugurējiem	
riteņiem	

645.00 

15. 
A6AX03	

Atvieglota	aizmugurējā	
riteņa	noņemšanas	sistēma	
(tetraplēģijas	pacientiem)	

58.00 

16. 

A6WL04	

Kalnā	uzbraukšanas	palīgs	–	
bremzes,	kas	neļaj	
riteņkrēslam	ripot	uz	
aizmuguri	

70.00 

17. 
A6AR05	

Uz	sāniem	pagriežams	
elkoņa	balsts	(tikai	kopā	ar	
fiksēto	sānu	malu)	

105.00 

18. 
A6SG04	

Oglekļa	škiedras	sānu	malas	
ar	dubļusargu	(noņemamas)	

105.00 

19. 
A6AC01	+	A6AC02	

Galvas	balsts	ar	stiprinājumu	
pie	stumšanas	rokturiem	

220.00 

20. A6AC08	 Spieķu	aizsargi	 54.00 

21. 

A6FC03	

Izvēles	rāmja	krāsa:	melna,	
oranža,	burgundijas	sarkana,	
safīra	zila,	tumši	zaļa,	tumši	
pelēka,	fuksijas	rozā,	zili	
pelēka,	ferrari	sarkana,	koši	
zaļa)	

5.00 

22. 
A6TI07	

Schwalbe	Marathon	Plus	1”	
riepas	ar	pretpārduršanas	
aizsardzību	

55.00 

 

 



 

Modelis: Veloce, Motion Composites  

Ražotājvalsts: Kanāda 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis:	metāla	un	oglekļa	šķiedras,	salokāms.	
• Sēdeklis:	sēdvietas	pamatnes	platums	min	35.6	cm	un	max	50.8	cm	(platuma	solis	2-3	

cm),	dziļums	min	35.6	cm	un	max	50.8	cm	(dziļuma	solis	2-3	cm),	sēdekļa	spilvena	
biezums	5	cm.	

• Muguras	balsts:	atbalsta	augstums	min	22	cm	un	max	53	cm,	augstumā	neregulējams	
(augstuma	solis	2.5	cm),	regulējams	nospriegojums	muguras	balstam.	

• Sānu/roku	balsti:	1.	variants:	plastikāta	sānu	aizsargs.	2.	variants:	paceļams	un	
noņemams	sānu	aizsargs	kopā	ar	augstumā	regulējamu	roku	balstu	no	polsterēta	
materiāla.	

• Kāju	balsti:	1.	variants	kopējs	kāju	balsts,	regulējams	garumā,	paceļams;	2.	variants	dalīti	
kāju	balsti,	regulējami	garumā,	paceļami.	

• Smaguma	centrs:	regulējams.	
• Bremzes:	darbina	ar	abām	rokām.	
• Svara	izturība:	120	kg	(159	kg	ar	HD	papildaprīkojumu).	

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Riteņu vadības stīpām: metāla; 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturiem; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 4.9 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks 3 gadi. 

 Riteņkrēsla cena bez PVN:   3158.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. WC09 HD kit – palielināta riteņkrēsla 
svara izturība līdz 159 kg. 

460.00 



2. FP29 Oglekļa šķiedras pēdu balsts 112.00 

3. PH06 Augstumā regulējami 
stumšanas rokturi 

180.00 

4. RW03 Newton Gravity vieglie diski 300.00 

5. RW04 Spinergy Spox diski 720.00 

6. HR07 Newton AirGrip piedziņas 
stīpas 

120.00 

7. SG04 Oglekļa šķiedras sānu malas 135.00 

 

 

Modelis: Otto Bock AVANTGARDE 4 DV/ DS  

Ražotājvalsts: Vācija 

Tehniskā palīglīdzekļa tehniskais apraksts: 

• Rāmis:	vieglmetāla,	salokāms.	
• Sēdeklis:	sēdvietas	pamatnes	platums	min	32	cm	un	max	50	cm	(platuma	solis	2	cm),	

dziļums	min	36	cm	un	max	50	cm	(dziļuma	solis	2	cm),	sēdekļa	spilvena	biezums	3	cm.	
• Muguras	balsts:	atbalsta	augstums	min	25	cm	un	max	50	cm	(augstuma	solis	5	cm),	

regulējams	nospriegojums	muguras	balstam.	
• Sānu/roku	balsti:	1.	variants:	vieglmetāla	sānu	aizsargs.	2.	variants:	paceļams	un	

noņemams	sānu	aizsargs	kopā	ar	augstumā	regulējamu	roku	balstu	no	polsterēta	
materiāla.	

• Kāju	balsti:	1.	variants	kopējs	kāju	balsts,	regulējams	garumā,	paceļams;	2.	variants	dalīti	
kāju	balsti,	regulējami	garumā,	paceļami.	

• Smaguma	centrs:	regulējams.	
• Bremzes:	darbina	ar	abām	rokām.	
• Svara	izturība:	140	kg.	

Riteņkrēsls aprīkots ar: 

• Aizmugurējiem riteņiem: ar spiedpogu noņemami; 
• Priekšējiem riteņiem; 
• Riteņu vadības stīpām: vieglmetāla; 
• Pretapgāšanās riteņiem (2 gab.): regulējami garumā; 
• Stumšanas rokturiem; 
• Riteņkrēsla transporta svars no 8,7 kg; 
• Komplektā ikdienas apkopes piederumi - pumpis, ielāpi, līme, regulēšanas instrumenti. 

Rāmim garantijas laiks 3 gadi. 



 Riteņkrēsla cena bez PVN:   2144.00 EUR 

 Papildus riteņkrēslu var aprīkot 
ar: 

  

Nr.p.k. Detaļas (papildu aprīkojuma) 
nosaukums 

Detaļas (papildu aprīkojuma) 
tehniskais apraksts 

Cena bez 
PVN par 
vienu 
vienību, EUR 

1. MA000 Noņemami kāju balsti 67.00 

2. MG10 Spinergy SPOX aizmugurējie 
riteņu diski 

340.00 

3. MG11 Spinergy LX aizmugurējo 
riteņu diski 

438.00 

4. MG15 Infinity Ultralight aizmugurējo 
riteņi diski 

60.00 

5. MG150 Infinity Ultralight aizmugurējo 
riteņi diski ar izvēles krāsu:  

100.00 

6. MG80 Trumuļa bremzes pavadonim 215.00 

7. MG83 Vienas rokas piedziņas 
mehānisms 

460.00 

8. MG37 Schwalbe Marathon Plus Evo 
1" aizmugurējās riepas 

25.00 

9. MG200 Schwalbe One 1" aizmugurējās 
riepas 

40.00 

10. MG63 CarboLife Curve L piedziņas 
stīpas 

215.00 

11. MG64 CarboLife Curve L Grip 
piedziņas stīpas 

230.00 

12. MG97 Aizmugurējo riteņu 
amortizācijas sistēma 

230.00 

13. MG28 Atvieglota aizmugurējā riteņa 
noņemšanas sistēma 
(tetraplēģijas pacientiem) 

70.00 



14. MD52 Augstumā regulējami 
stumšanas rokturi (10 cm 
robežās) 

90.00 

15. MD56 Nolokāmie stumšanas rokturi 75.00 

16. ME04 Oglekļa šķiedras (Carbon) sānu 
malas 

245.00 

17. MB26 Paceļams kājas balsts, 1 gab. 90.00 

18. MG90 Spieķu aizsargi, caurspīdīgi 80.00 

19. 001 Rāmja krāsa: sudraba, pelēka, 
melna, gaiši zila, tumši zila, 
oranža, violeta, sarkana, zaļa, 
balta. 

5.00 

 


