
Akciju sabiedrības

“PROTEZĒŠANAS UN ORTOPĒDIJAS CENTRS”

K A T A L O G S

 iepirkuma 1. daļai

Atklātam konkursam 
„Par tiesībām pielāgot un izsniegt gatavos ortopēdiskos apavus”,

 ID Nr. VSIA NRC „Vaivari” 2015/13 TPC
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35 

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, unisex

Preces nosaukums: T525 (ziemas)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35 

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, meiteņu
 
Preces nosaukums: 022_221
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, zēnu
 
Preces nosaukums: 012_231
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35 

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, unisex

Preces nosaukums: T514, ziemas
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35 

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, unisex

Preces nosaukums: POLO, ziemas (DRMB3A)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35 

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Ziemas, unisex

Preces nosaukums:  79.504
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35

1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: POLO (DRMB3A)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T514
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: KARAT (DRMD2C)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, meiteņu

Preces nosaukums: CINDERELLA (DRMB4F)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, unisex

Preces nosaukums: T565 

12



1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T561
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, unisex

Preces nosaukums: HELIOS (DRMC0Z)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: T72
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, unisex

Preces nosaukums: T32
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: SAPPHIRE (DRMA3F)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, unisex

Preces nosaukums: PALERMO (DRMC1B)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, meiteņu

Preces nosaukums:  VICKY (DRMC4E)
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1. Rehabilitācijas/ profilaktiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušajiem,
kuru apavu izmērs ir līdz 35
1.1. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar viegli izteiktām, apakšējās ekstremitātes
deformācijām un locītavu nestabilitāti, vai izmainītām pēdas proporcijām, kuriem nav iespējams
piemeklēt standarta apavus.

Vasaras, zēnu

Preces nosaukums:  VICTOR (DRMC4F)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: T514, ziemas

21



2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Ziemas,unisex

Preces nosaukums: T525, ziemas
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: AGROS
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Ziemas, meiteņu.

Preces nosaukums: 007_221
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Ziemas, zēnu.

Preces nosaukums: 007_231
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: POLO (DRMB3A)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: FRANKLIN (DRMA3B)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T531
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: KARAT (DRMD2C)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, meiteņu.

Preces nosaukums: PRINCESSA (DRMD3I)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: DINO (DRMA3F)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, meiteņu.

Preces nosaukums: BELLONA (DRMC3W)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, meiteņu.

Preces nosaukums: VICKY (DRMC4E)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: HELIOS (DRMC0Z)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, zēnu.

Preces nosaukums: VIRTUS (DRMC3Y)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.1. Apavi pacientiem ar pēdas deformācijām, kurām nepieciešama potītes daļas stabilizācija un
mediālās garenvelves atbalsts.

Vasaras, zēnu.

Preces nosaukums: VICTOR (DRMC4F)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums:  79.504
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: T514, ziemas
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: AGROS

39



2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T517 
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T514 
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T525 
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Strapsezonas, unisex.

Preces nosaukums: RUGBY (DRMB3C)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Strapsezonas, unisex.

Preces nosaukums: KARAT (DRMD2C)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Strapsezonas, zēniem.

Preces nosaukums: 70.200
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, meiteņu/ zēnu.

Preces nosaukums: DINO (DRMA3F)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: HELIOS (DRMC0Z)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: T513
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: T510
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, zēnu.

Preces nosaukums: VIRTUS (DRMC3Y)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.2. Apavi pacientiem, kuriem ir pēdas deformācijas ar pēdas priekšējās daļas abdukciju un kuru
ārstēšanai ir nepieciešami anti-varus apavi.

Vasaras, meiteņu

Preces nosaukums: 50.100
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums:  79.504
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: 002_221
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: T514, ziemas
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums:  79.503
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: SPRINT (DRKD0N)

56



2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Starpsezonas, unisex.

Preces nosaukums: T514
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, meiteņu/zēnu.

Preces nosaukums: 51.323
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, meiteņu/zēnu.

Preces nosaukums: HELIOS (DRMC0Z)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, meiteņu/zēnu.

Preces nosaukums: BASIC (DRKD0W)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, meiteņu/zēnu.

Preces nosaukums: DINO (DRMA3F)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums: T537
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.3. Apavi, kuru lietošana paredzēta pacientiem ar dažādas etioloģijas smagām pēdas 
deformācijām, apakšējās ekstremitātes funkciju traucējumiem, kuru mazināšanai nepieciešama 
ekstremitāšu ortožu nēsāšana. 

Vasaras, meiteņu/zēnu.

Preces nosaukums: T513
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Ziemas, meiteņu.

Preces nosaukums: CAROLIN (362540, 372540)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Ziemas, unisex.

Preces nosaukums: 50.368
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Ziemas, unisex

Preces nosaukums: 79.504 
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir 
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Ziemas, zēnu

Preces nosaukums:  KAI (362530, 372530)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Starpsezonas, meiteņu.

Preces nosaukums:  LOU (364250, 374250)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Starpsezonas,unisex.

Preces nosaukums: 79.503 
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Starpsezonas, zēnu.

Preces nosaukums:  ROMEO (364240, 374240)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Vasaras, meiteņu.

Preces nosaukums:  JESICA (360910, 370910)
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir 
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Vasaras, meiteņu.

Preces nosaukums:  BELLONA
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Vasaras, unisex.

Preces nosaukums:   T537
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2. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Vasaras, zēnu.

Preces nosaukums:   DAVID (044165)
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. Terapeitiskie gatavie ortopēdiskie apavi bērniem un pieaugušiem, kuru apavu izmērs ir
līdz 35
2.4. Apavi apakšējās ekstremitātes pēdu ietverošu palielināta pēdas daļas apjoma ortožu 
nēsāšanai.

Vasaras, zēnu.

Preces nosaukums: VIRTUS (DRMC3Y)
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