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PROJEKTA AKTUALITĀTES uz 2020. gada 23. aprīli 

 

• Līguma Nr. KS 2019/13/2 ietvaros, kas noslēgts 2020. gada 21. februārī ar SIA UAB 

“GRAINA Latvia-filiāle”, 2020. gada 17. aprīlī Reanimācijas un Uzņemšanas nodaļā  

piegādāti un uzstādīti divi defibrilatori BeneHeart D6, Mindray, 14 977,38  EUR (t.sk. 

PVN) vērtībā. 

 

 

• Līguma Nr. KS 2019/10/6 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 16. decembrī ar SIA 

“MEDEKSPERTS“, 2020. gada 21. aprīlī piegādāta un uzstādīta nazālā divfāziskā 

neinvazīvo plaušu ventilācijas iekārta jaundzimušajiem Fabian nCPAP evolution, 

Acutronic 15 730,00  EUR (t.sk. PVN) vērtībā.  
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• 2020. gada martā SIA “Arbor Medical Korporācija” pabeigusi piegādes līguma Nr. KS 

2019/10/2-5 ietvaros, piegādājot Bērnu nodaļai termostatu/ inkubatoru “Panacea” 

2430, V CBM un Dzemdību nodaļai – jaundzimušo intensīvās aprūpes galdu ar 

iebūvētu elpināšanas moduli, Lifetherm Lowenstein Medical. Kopumā līguma Nr. KS 

2019/10/2-5 ietvaros iegādātas 7 iekārtas (3 gabali procedūru galdiņi, termostats, 

termostats/inkubators, jaundzimušo fototerapijas iekārta hiperbillirubinemijas 

ārstēšanai, Medistime, jaundzimušo intensīvās aprūpes galds ar iebūvētu elpināšanas 

moduli) 36 463,35  EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 

 

 

• 2020. gada 31. janvārī SIA “Arbor Medical Korporācija” Dzemdību nodaļai piegādājusi 

termostatu GE-41700, Kanmed.  
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• Februārī pabeigti darbi pie māsu izsaukuma sistēmas ierīkošanas Terapijas un 

Ķirurģijas nodaļā. Māsu izsaukuma sistēmas piegādāja un uzstādīja, līguma Nr. KS 

2019/11 ietvaros, SIA “NMS ELPA” 36 230,84 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 

 

 

 

• Līguma Nr. KS 2019/10/2-5 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 17. decembrī ar SIA 

“Arbor Medical Korporācija“, 2020. gada 17. janvārī piegādāta un uzstādīta jauna 

jaundzimušo fototerapijas iekārta hiperbillirubinemijas ārstēšanai – 360 grādu 

terapijai IV.3, Medistime (Beļģija) 8 349,00 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• Līguma Nr. KS 2019/7/1 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 5. septembrī ar SIA 

“PEAN”, 2019. gada 13. decembrī piegādāta un uzstādīta jauna ultrasonogrāfijas 

iekārta SonoScape P22, SonoScape Medical Corp 33 057,20 EUR (t.sk. PVN) 

vērtībā. 

 

 

• Līguma Nr. KS 2019/7/2 ietvaros, kas noslēgts 2019. gada 6. septembrī ar SIA “Arbor 

Medical Korporācija”, 2019. gada 25. novembrī piegādāta un uzstādīta planšetes tipa 

ultrasonogrāfijas iekārta InnoSight Diagnostic Ultrasound System, Philips Medical 

Systems Nederland B.V. 29 040,00 EUR (t.sk. PVN) vērtībā. 
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• 2019. gada 26. augustā piegādātas jaunas iekārtas – IMT Medical Bellavista, 2019 

(Mākslīgais plaušas ventilators pieaugušajiem, bērniem – lietojams intensīvajā 

terapijā uzņemšanā un transportēšanā) un IMT Bellavista ar NEO opciju, 2019 

(Mākslīgais plaušu ventilators paredzēts pieaugušajiem, bērniem, 

jaundzimušajiem – lietojams intensīvajā terapijā uzņemšanā un transportēšanā) 

54 208,00 EUR vērtībā, SIA “Tradintek”. 

 

 

• 2019. gada 2. jūlijā piegādātas pirmās iekārtas – 3 anestēzijas darba stacijas. SIA 

“Tradintek” speciālisti veikuši darba staciju uzstādīšanas darbus un ārstējošā 

personāla apmācības. Novecojušās darba stacijas ir aizstātas ar jaunajām un tiek 

izmantotas ārstēšanas procesā jau no pirmās piegādes dienas. 
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• 2019. gada 3. jūnijā ir noslēgts pirmais piegādes līgums „Anestēzijas iekārtu piegāde 

un uzstādīšana” 97 574,40 EUR vērtībā, kas paredz 3 jaunu anestēzijas darba staciju 

ar pacientu novērošanas monitoru, General Electric Healthcare Carestation 650, 2019 

iegādi. Saskaņā ar noslēgto līgumu SIA “Tradintek” piegādi un uzstādīšanu jāveic līdz 

2019. gada 11. septembrim. 

Operāciju blokā esošās anestēzijas iekārtas iegādātas pirms piecpadsmit gadiem, tās 

ir nokalpojušas gan morāli, gan fiziski. 

Jauno anestēzijas iekārtu iegāde nodrošinās lielāku pacientu drošību, precīzāku 

anestēzijas vadīšanu un novērošanu. 

https://www.youtube.com/watch?v=XdM82ldXfvw&feature=youtu.be

