Gdzie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny?

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Szukasz sprzętu, który ułatwi Ci codzienne funkcjonowanie podczas rekonwalescencji lub opiekę
nad osobami potrzebującymi pomocy?
Specjalne łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule – nie musisz kupować tego sprzętu na czas
rehabilitacji. Z pomocą przychodzą lokalne wypożyczanie specjalistycznego sprzętu.
Poniżej przedstawiamy listę adresową wypożyczalni w poszczególnych województwach:

województwo dolnośląskie
Bystrzyca Kłodzka
Sklep Medyczny MEDIPOL
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
adres: ul. Sienkiewicza 8a, 57-500 Bystrzyca Kłodzka
telefon: 74 811 06 57, 537 333 666
strona internetowa: www.edipol-klodzko.pl
oferta:
Możliwość wypożyczenia sprzętu wraz z dostawą oraz montażem pod wskazanym adresem.
W ofercie między innymi:
– łóżko rehabilitacyjne
– wózek inwalidzki
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– koncentrator tlenu
– balkonik
– kule
Polanica Zdrój
Fizjomal
adres: ul. Łąkowa 17/15, Polanica Zdrój
telefon: 501 246 091
strona internetowa: www.dobryfizjoterapeuta.eu
oferta:
Firma prowadzi sprzedaż oraz wypożyczalnię nowego i używanego sprzętu ortopedycznego,
rehabilitacyjnego oraz medycznego. Pomaga w uzyskaniu dofinansowania z NFZ, PCPR i PFRON
oraz wyborze i zorganizowaniu odpowiedniego zaopatrzenia w zależności od potrzeb pacjenta.
Trzebnica
MiniMed
adres: ul. Kościelna 27a, 55-100 Trzebnica
telefon: 533 415 508
strona internetowa: www.mini-med.com.pl
oferta: sprzęt rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, podpórki
Wrocław
Akson Sp.J.
Ogólnopolska Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego
adres: ul.Dawida 28/2, Wrocław
telefon: 71 302 69 38
strona internetowa: www.akson.pl
oferta:
Ogólnopolska Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego wypożycza m.in. łóżka rehabilitacyjne
elektryczne, wózki inwalidzkie, kule inwalidzkie i podpórki. W sklepach Akson dostępne są wózki
inwalidzkie, pionizatory, materace przeciwodleżynowe, ortezy, łóżka rehabilitacyjne, poduszki
ortopedyczne, sprzęt stomijny, cewniki, sprzęt toaletowy, protezy piersi, peruki, balkoniki
rehabilitacyjne, parapodia, inny sprzęt rehabilitacyjny.
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
adres: ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław
telefon: 71 32 71 300
strona internetowa: www.wroclaw.caritas.pl
oferta: Na potrzeby osób chorych wypożyczany jest następujący sprzęt rehabilitacyjny:
• Łóżka pielęgnacyjne podnoszone na pilota,
• Łóżka pielęgnacyjne podnoszone manualnie,
• Koncentratory tlenu,
• Wózki inwalidzkie,
• Chodziki (balkoniki),
• Krzesełka toaletowe,
• Kule,
• Ortezy.
Sklep Medyczny MARMEDICA
adres: ul. Maksymiliana Jackowskiego 57M, Wrocław – Biskupin, ul. Paderewskiego 35 (Stadion
www.infoon.pl, 09. 2017r.

Olimpijski)
telefon: 661 064 686, 691 755 805
strona internetowa: www.marmedica.pl
oferta: sklep, wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjno-ortopedycznego, gabinet
rehabilitacji i masażu
MiniMed
adres: ul. Henryka Pobożnego 4 | 50-241 Wrocław
telefon: 71 319 45 40
strona internetowa: www.mini-med.com.pl
oferta: sprzęt rehabilitacyjny, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, podpórki
BRANDVital Wrocław
adres: ul. Kościuszki 51, 50-011 Wrocław
telefon: 71 396 35 05, 71 396 35 26
strona internetowa: www.brandvital.eu
Dimed
adres: ul. Kluczborska 19, ul. Krośnieńska 14, Wrocław
telefon: 71 78 456 07, 508 205 011, 505 954 907
strona internetowa: www.dimed.pl/wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego
oferta:
Firma prowadzi sprzedaż i wypożyczalnię sprzętu medycznego. W ofercie dostępne są: łóżko
rehabilitacyjne, wózek inwalidzki z regulowana podpórką, wózek inwalidzki, koziołek do ćwiczeń
rehabilitacyjnych, rower do ćwiczeń rehabilitacyjnych, materac przeciwodleżynowy, wózek
toaletowy /sanitarny/, kule łokciowe, kule pachowe, podpórka czterokołowa i trójkołowa,
koncentrator tlenu, rotor do ćwiczeń nóg i rąk, podnośnik wannowy, balkonik, trójnóg.
WynajMED
adres: ul. Grabiszyńska 243A, 53-234 Wrocław
telefon: 500 576 181
strona internetowa: www.wynajmed.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, ortezy, balkoniki, podpórki, koncentratory tlenu, wysięgniki,
podnośniki pacjenta
Ząbkowice Śląskie
Medus Sp. z o.o.
adres: ul. 1-go Maja 8e, 57-200 Ząbkowice Śląskie
telefon: (74) 81-00-985
e-mail: medus@medus.com.pl
strona internetowa: www.medus.com.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, ssaki, wózki toaletowe, balkoniki, kule pachowe i
łokciowe, laski inwalidzkie, podnośniki

województwo kujawsko-pomorskie
Bydgoszcz
Eskupal-Med
adres: ul. Szumana 11, Bydgoszcz
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telefon: 52 329 01 12, 660 478 631
strona internetowa: www.eskulapmed.pl
oferta: wysokiej jakości akcesoria ułatwiające funkcjonowanie osobom starszym, chorym lub
poddającym się rehabilitacji. Łóżka rehabilitacyjne firma dowozi i montuje na terenie całego
województwa kujawsko-pomorkiego. Darmowy dowóz na terenie Bydgoszczy i okolic do domu
klienta wraz z montażem i demontażem oraz instruktaż obsługi poszczególnych urządzeń.
REMEDIUM
adres: ul. Pomorska 7, Bydgoszcz
telefon: 798 587 486
strona internetowa: www.remedium.bydgoszcz.pl
oferta: usługi w zakresie wypożyczenia sprzętu, doradztwa w kwestii odpowiedniego dopasowania
sprzętu do potrzeb pacjenta, instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji sprzętu, montażu
sprzętu w domu pacjenta
MediStuff - Karol Kuziel & Paweł Kurzyński
adres: Magazyn, ul. Księdza Schulza 9, 85-315 Bydgoszcz
telefon: 505 976 183, 500 810 413
strona internetowa: www.medistuff.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, schodołazy, materace przeciwodleżynowe,
• gwarancja dostępności sprzętu,
• darmowa porada fizjoterapeutyczna,
• darmowy montaż i wniesienie sprzętu,
• darmowy dowóz na terenie Torunia i Bydgoszczy,
• materac piankowy z nieprzemakalną poszewką w cenie łóżka.
Inowrocław
FLANDRIA Sklep Medyczny i Wypożyczalnia
adres: ul. Świętego Ducha 20, Inowrocław
telefon: 52 353 22 15
strona internetowa: www.flandria.pl
oferta:
W wypożyczalniach FLANDRIA na korzystnych warunkach można wypożyczyć: łóżka szpitalne
zwykłe, łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, czwórnogi, kule i laski, inhalatory,
materace pneumatyczne, krzesła toaletowe.
Placówki wypożyczalni:
* Toruń, ul. Lelewela 33 (BUMAR)
* Inowrocław, ul. Świętego Ducha 20, ul. Poznańska 97 (przy Szpitalu)
* Bydgoszcz, ul. Świętojańska 6
* Włocławek, ul. Chopina 59 (wejście od ulicy Starodębskiej)
Toruń
Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej
adres: ul. Wyszyńskiego 7/9, Toruń
telefon: 56 659 03 97
strona internetowa: www.torun.caritas.pl
oferta:
Centrum Pielęgnacji Caritas działa jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej realizując zadania z
zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nad ciężko i przewlekle chorymi, opieki
paliatywnej domowej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
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W Centrum Pielęgnacji Caritas funkcjonuje gabinet zabiegowy, sala rehabilitacyjno-sportowa,
punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.
Salon Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego ŻYCIE BEZ BARIER
adres: ul.Szosa Chełmińska 84/86
telefon: 56 654 95 45
strona internetowa: www.magmed.net.pl
oferta:
Firma wypożycza: wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie elektryczne, wózki dziecięce,
koncetratory tlenu, inhalatory, ciśnieniomierze, glukometry z osprzętem, termometry, baseny,
kaczki, nasadki sedesowe, podkłady chłonne i nieprzemakalne na łóżko, pieluchomajtki i wkładki
anatomiczne, poduszki, krążki i materace przeciwodleżynowe, baseniki do mycia głowy w łóżku
chorego, kule, laski, balkoniki, kołnierze ortopedyczne, temblaki, pasy brzuszne, lędźwiowokrzyżowe, ortezy, przyrządy ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: chwytaki,
łyżki do obuwia, kubki-pojniki,, sprzęt rehabilitacyjny: masażery, piłeczki, ściskacze dłoni,
expandery, linki z bloczkami, rotory, drabinki itp.
Piła
REMEDIUM
adres: al. Powstańców Wielkopolskich 62 (pawilon obok Biedronki), Piła
telefon: 798 587 487
strona internetowa: www.remedium.pila.pl
oferta: usługi w zakresie wypożyczenia sprzętu, doradztwa w kwestii odpowiedniego dopasowania
sprzętu do potrzeb pacjenta, instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji sprzętu, montażu
sprzętu w domu pacjenta
Solec Kujawski
Dom Sue Ryder
adres: ul. Powstańców 6, Solec Kujawski
telefon: 52 515-40-30 – wew. 2, 668-163-364
oferta: Z wypożyczalni sprzętu bezpłatnie korzystać mogą osoby objęte opieką przez NZOZ Dom
Sue Ryder w Bydgoszczy. Pozostałe osoby mogą skorzystać z oferty komercyjnej wypożyczalni
oraz mogą zakupić nowy sprzęt rehabilitacyjny i medyczny w konkurencyjnych cenach.
Włocławek
Adiuva Med
telefon: 885 448 094 , 607 448 094
strona internetowa: www.adiuva-med.pl
oferta: dowóz i montaż sprzętu: łóżek rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, materacy
przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, chodzików i balkoników, ssaków medycznych oraz
stolików do Włocławka i wszystkich okolicznych miejscowości takich jak: Brześć Kujawski,
Lubranicec, Izbica Kujawska, Lubień Kujaski, Chodecz, Kowal, Lubanie, Fabianki, Boniewo,
Baruchowo, Choceń.
Flandria
adres: ul. Chopina 59, Włocławek
telefon: 54 411 65 14
strona internetowa: www.flandria.pl
oferta: na korzystnych warunkach można wypożyczyć łóżka szpitalne zwykłe, łóżka elektryczne,
wózki inwalidzkie, balkoniki, czwórnogi, kule, inhalatory, materace pneumatyczne
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Zarząd Rejonowy PCK
adres: ul. Zduńska 14, Włocławek
telefon: 054 231 46 56
oferta: wypożyczalnia oferuje m.in. balkoniki, podpórki, kule, przyrządy do masażu, wózki
inwalidzkie, laski, baseny, kaczki, ciśnieniomierze, inhalatory, pasy brzuszne, glukometry

województwo lubelskie
Biała Podlaska
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego „Caritas” Diecezji Siedleckiej
adres: ul. Warszawska 15, Biała Podlaska
telefon: 83 342 05 83 wew. 28,83 342 05 73 wew. 28, 24
oferta:
Wypożyczalnia bezpłatna. Sprzęt można wypożyczać na 3 miesiące z możliwością przedłużenia.
Duży wybór sprzętu, m.in.: wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, laski, materace
przeciwodleżynowe, łóżka ortopedyczne na pilota.
Chełm
As-Med
adres: ul. Szpitalna 53 B (nisko parter w budynku szpitala), 22 – 100 Chełm
telefon: 82 542 18 48, 604 181 744
strona internetowa: www.as-med.info
oferta: wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych
Hospicjum Domowe im. ks. kan. Kazimierza Malinowskiego
adres: ul. Lwowska51 A (budynek – piwnica administracji Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej).
telefon: 82 564 50 11, 667 939 941
oferta: wypożyczalnia bezpłatnie wypożycza wszystkim potrzebującym następujący sprzęt
medyczny: łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe i inne, balkoniki, chodziki, kule
ortopedyczne, wózki inwalidzkie, koncentrator tlenu. Przewóz sprzętu leży w gestii
wypożyczającego.
Krasnystaw
Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego REHARENT
adres: ul. Sobieskiego 4 (Przychodnia Przyszpitalna), Krasnystaw
telefon: 604 758 702, 785 196 383
strona internetowa: www.reharent.pl
oferta:
Dostępne są: koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, balkoniki, podpórki,
kule, laski, ssaki, inhalatory, podnośniki. Wypożyczalnia oferuje pomoc w doborze sprzętu,
gwarantuje dowóz, montaż i serwis.
Lublin
Wypożyczalnia Sprzętu Medyczno-Ortopedycznego Fundacji ZOFIA
adres: ul. Jana Sawy 9/1, Lublin
telefon: 693 317 555
strona internetowa: www.fundacja-zofia.pl
oferta:
Wypożyczalnia Sprzętu Medyczno-Ortopedycznego funkcjonuje w ramach statutowej działalności
Fundacji ZOFIA Na Rzecz Osób Przewlekle Chorych, Niepełnosprawnych, Nieuleczalne Chorych i
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Marginalizowanych Społeczne.
Wypożyczalnia działa na zasadzie bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Wypożyczalnia
nie pobiera opłat dodatkowych, poza symboliczną kaucją zwrotną , która po ukończeniu okresu
użyczenia zostaje w całości zwracania osobie wypożyczającej sprzęt. Kaucja ta jest jedynie
zabezpieczeniem realizacji umowy dotyczącej danego sprzętu.
Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
adres: ul. I Armii Wojska Polskiego 10, Lublin
telefon: 724 450 345
strona internetowa: www.lublin.luteranie.pl
4 Help Magdalena Malec
adres: ul. Trześniowska 31, Lublin
telefon: 533-185-166
oferta:
W ofercie łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie aluminiowe i stalowe oraz dla osób o większej
wadze, pionizatory, podnośniki wannowe, materace i wiele innych.Sprzęt dowożony do domu
pacjenta, rozkładany. Szkolenie z zakresu obsługi.
Skierbieszów
Fundacja Świętego Kiliana
adres: ul. Parkowa 4, Skierbieszów
telefon: 668 076 740
strona internetowa: www.fundacja-kilian.pl
oferta:
Wypożyczalnia sprzętu medycznego: łóżek rehabilitacyjnych, chodzików, kul, balkoników oraz
wózków inwalidzkich. Sprzęt, którym dysponuje wypożyczalnia udostępniany jest bezpłatnie nie
tylko mieszkańcom gminy Skierbieszów. Członkowie fundacji zachęcają do korzystania ze
zgromadzonego sprzętu osoby potrzebujące z terenu powiatu zamojskiego i okolic.
Zamość
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Jolmed Lidia Wichowska
adres: ul. Nowy Świat 7, Zamość
telefon: 530 808 230, 501 311 030
strona internetowa: www.jolmed.com.pl
oferta:
Wypożyczane są: łóżka rehabilitacyjne, chodziki/balkoniki, kule, wózki inwalidzkie, materace
przeciwodleżynowe zmiennociśnieniowe.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Krok za krokiem”
adres: ul. Peowiaków 6A, 22-400 Zamość
telefon: 84 627 14 38
oferta: Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, szczególnie dla osób z mózgowym
porażeniem dziecięcym: wózki medyczne i aktywne, pionizatory, balkoniki, chodziki.

województwo lubuskie
Gorzów Wielkopolski
GOmedica
adres: ul. Młodych 16, Gorzów Wielkopolski
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telefon: 95 737 17 38
strona internetowa: www.gomedica.pl
oferta: wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego oferuje między innymi:
• elektryczne łóżka rehabilitacyjne renomowanych firm sterowane przy pomocy pilota,
• wózki inwalidzkie,
• balkoniki, 15 zł/tydzień,
• podnośniki hydrauliczne,
• koncentratory tlenu,
• ssaki medyczne,
• kule.
Wypożyczalnia Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.
adres: ul. Stilonowa 21, 66-400 Gorzów Wlkp.
telefon: 95/ 30 70 387
strona internetowa: www.hospicjum-gorzow.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, wózki
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Caritas
adres: ul. Towarowa 6a, 66-400 Gorzów Wlkp.
telefon: 609 905 134
oferta: wypożyczalnia dysponuje następującym sprzętem rehabilitacyjnym: kule pachowe i kule
łokciowe, laski, trójnogi i czwórnogi, łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, materace, w tym
przeciwodleżynowe i profilaktyczne, wózki inwalidzkie, krzesła toaletowe, chodziki, podnośniki
wannowe, rowerki stacjonarne, usztywniacze kończyn.
Słubice
Stowarzyszenie Hospicjum Św. Wincentego a'Paulo w Słubicach
adres: ul. 1 Maja 31, 69-100 Słubice
telefon: 516 630 870, 536 509 246
strona internetowa: www.hospicjumwincentego.fsl24.pl
oferta: Hospicjum Domowe oferuje choremu i jego rodzinie bezpłatne wypożyczanie sprzętu: łóżek
specjalistycznych, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich, balkoników i lasek,
koncentratora tlenu.
Międzyrzecz
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych przy Domu
Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
adres: ul. Dr T. Podbielskiego 2, 66 – 300 Międzyrzecz
telefon: 95 741 17 92 wew. 35, 504 241 734
oferta: Wypożyczalnia nieodpłatnie udostępnia sprzęt mieszkańcom Powiatu Międzyrzeckiego:
wózki inwalidzkie standardowe, aktywne, elektryczne, komfortowe, terenowe, laski, kule
podłokietnikowe, chodziki, balkoniki, pionizatory, łóżka rehablitacyjne, parapodium dynamiczne,
rowery trójkołowe, krzesła i wózki sedesowe, balkoniki trójkołowe i czterokołowe, ergometry,
inhalatory, materace przeciwodleżynowe, wałki, poduszki przeciwodleżynowe, kręgi, rotor
kończyn górnych i dolnych, rotor kończyn dolnych, fotele nawannowe obrotowe, lampy infrarot.
Zielona Góra
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego „Helmond”
adres: os. Pomorskie 13 (na zapleczu budynku Szkoły Podstawowej nr 21), Zielona Góra
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telefon: 68 453 74 14
oferta:
Do korzystania z wypożyczalni uprawnieni są mieszkańcy miasta i powiatu Zielona Góra na
podstawie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego potrzebę korzystania z określonego rodzaju
sprzętu oraz po opłaceniu kaucji. W ofercie: wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie dziecięce,
balkoniki-standard, dwukołowe, czterokołowe, krzesła sanitarne, stoliki przyłóżkowe, parapodium
dla dorosłych i dla dzieci, podnośniki, podnośniki wannowe, łóżka szpitalne, kule łokciowe oraz
pachowe, materace przeciwodleżynowe, laski metalowe-trójnóg, czwórnóg, krzesła pod prysznic,
skuter akumulatorowy dla osób niepełnosprawnych, siedziska wannowe
Fundacja Misericordia, Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
adres:
Zielona Góra, ul. Dworcowa 21, tel. 600 991 893
Gorzów Wlkp., ul. Towarowa 6a, tel. 600 991 469
Nowa Sól, przy ul. Sienkiewicza, tel. 604 569 929
oferta:
Wypożyczalnia oferuje: wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe,
koncentratory tlenu, szafki przyłóżkowe, chodziki, balkoniki, kule, laski. Możliwość zakupu sprzętu
na raty.
Żary
Środowiskowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Urządzeń Pomocniczych
adres: ul. Bohaterów Getta 19 (wjazd od ul. Pszennej), Żary
telefon: 68 475 56 03, 68 475 56 05
strona internetowa: www.pcpr.powiatzarski.pl, www.19-stka.mops.zary.pl
oferta:
Sprzęt rehabilitacyjny: wózki inwalidzkie standardowe, aktywne, elektryczne, komfortowe; laski;
kule podłokietnikowe; chodziki; balkoniki; schodołazy; pionizatory; łóżka rehabilitacyjne i
ortopedyczne; parapodium dynamiczne; czworonogi; rampy podjazdowe.
Urządzenia pomocnicze: wózki WC; kamizelki; pasy; krzesełka toaletowe; rowery trójkołowe
rehabilitacyjne; ergometry; fotele kąpielowe i nawannowe obrotowe; kaczki; baseny; podkłady
gumowane; przeciwodleżynowe materace, wałki, poduszki i kręgi; tablice do ćwiczeń manualnych
z oporem i bez oporu; wycinek walca z sandałami; rotor kończyn górnych i dolnych wolnostojący;
rotor kończyn dolnych.
Wypożyczalnia oferuje ponadto naprawy sprzętu i urządzeń, konsultacje z rehabilitantem oraz
pomoc wolontariuszy.

województwo łódzkie
Łódź
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego prowadzona przez Konwent Bonifratrów w Łodzi
adres: ul. Przedświt 37 ( obok Szpitala Bonifratrów )
telefon: 42 68 55 176
strona internetowa: www.bonifratrzy.pl
oferta:
Wypożyczalnia oferuje: łóżka elektryczne I, II, III – funkcyjne, łóżka szpitalne zwykłe, balkoniki
przestawne, kroczące, 2-kołowe, 3-kołowe,4-kołowe, materace przeciwodleżynowe, rowery
treningowe, rotory, wózki inwalidzkie, krzesła i wózki toaletowe, podnośnik nawannowy,
kule,laski, baseny, zestawy do inhalacji dla dorosłych i dzieci, statyw do kroplówek i inne.
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Wypożyczalnia Sprzętu Rehabiltacyjnego SPERA
adres: ul. Fabryczna 25, Łódź
telefon: 792 984 338, 602 739 750
strona internetowa: www.wypozyczalniaspera.pl
EDMI-MED
adres: ul. Pomorska 72/74, 91-409 Łódź
telefon: 790 564 094
strona internetowa: www.edmi.pl
oferta: w asortymencie znajdują się głównie używane sprzęty medyczne takie jak: schodołazy,
łóżka medyczne, wózki inwalidzkie, meble medyczne, materacem podnośniki, rotory
LASOTA
adres: ul. Sosnowiecka 9m, 93-240 Łódź
telefon: 510 510 446, 501 688 878
strona internetowa: www.lasota-m.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, materaze, wózki, itp. Firma dowozi sprzęt między innymi do Zgierza,
Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Łowicza, Kutna, Łęczycy, Poddębic, Pabianic, Biała Rawska,
Warszawy.
SZUBERT MEDICAL
adres: ul. Drewnowska 102, 91-008 Łódź
telefon: 662 005 955, 662 005 855
strona internetowa: www.opiekawdomu.com.pl
oferta:
• koncentratory tlenu,
• wózki inwalidzkie,
• wózki toaletowe,
• chodziki i balkoniki,
• materace przeciwodleżynowe,
• kule łokciowe i pachowe,
• łóżka rehabilitacyjne.
Pabianice
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego GRAM MED
adres: ul. Kasztanowa 13, Pabianice
telefon: 506 410 482
strona internetowa: www.wypozyczalniamedyczna24.pl
oferta:
Dostępne: łóżka medyczno – rehabilitacyjne, materace do łóżek rehabilitacyjnych (z możliwością
zakupu nowych), wózki inwalidzkie, kule pachowe, kule łokciowe, balkoniki, drabinki
przyłóżkowe, materace przeciwodleżynowe, rotory rehabilitacyjne.
Firma posiada także bardzo szeroką ofertę wypożyczenia specjalistycznego sprzętu dla
noworodków i niemowlaków.
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województwo małopolskie
Kraków
Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego
adres: os. Centrum B bl.6, Kraków
telefon: 12 644 65 50, 12 425 75 83
strona internetowa: www.fundacja.krakow.pl
oferta:
W ofercie znajdują się: łóżka szpitalne (różnych typów), kule ortopedyczne, łokciowe, pachowe, dla
schorzeń reumatycznych, laski typu trójnóg, czwórnóg, wózki inwalidzkie, sedesy jezdne, stojaki
pod sedes i nakładki, balkoniki do chodzenia (kroczące, stałe), chodziki 2, 3 i 4 kołowe, z
siedziskiem i koszykiem, rowery rehabilitacyjne, rotory rehabilitacyjne, drabinki przyłóżkowe,
materace przeciwodleżynowe (różnych typów). Fundacja prowadzi także sieć sklepów
specjalistycznego zaopatrzenia medycznego „Samarytanka”.
Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy. Wypożyczalnia i naprawa sprzętu
rehabilitacyjnego
adres: ul. Dunajewskiego 5, Kraków
telefon: 12 422 28 11
strona internetowa: www.fundacja-sm.malopolska
oferta:
W Fundacji wypożyczyć można sprzęt rehabilitacyjny, taki jak: laska, kule łokciowe, trojnóg,
czwórnóg, balkonik, rower rehabilitacyjny, rotor, wózek inwalidzki, wózek toaletowy, lóżko
rehabilitacyjne, materac przeciwodleżynowy, ssak, koncentrator tlenu.
Wypożyczalnia medyczna
adres: Al. Focha 33, Kraków (przy szpitalu reumatologicznym koło krakowskich Błoń)
telefon: 692 769 360
strona internetowa: www.wypozyczalniamedyczna.pl
Akson - wypożyczalnia ogólnopolska
adres: ul. Krowoderska 29, 31 – 141 Kraków
telefon: 12 431 12 40
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Miechów
Remedium
adres: ul. Wesoła 1c, Miechów
telefon: 41 383 02 74
strona internetowa: www. remedium.sklep.pl
oferta: Szeroka oferta sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i środków pomocnicznych.
Wypożyczalnia i sklep internetowy.
Nowy Sącz
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego SURSUM CORDA
adres: ul. Zakościelna 3, Nowy Sącz
telefon: 18 540 40 40
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strona internetowa: www.sc.org.pl
oferta: elektryczne łóżka rehabilitacyjne na pilota wózki inwalidzkie, mechaniczne balkoniki,
podpórki, kule, ortezy, sprzęt ortopedyczny, koncentratory tlenu, pionizatory, sprzęt toaletowy,
(toalety, krzesła wannowe/prysznicowe, inne )sprzęt wspomagający rehabilitację,
(materace do ćwiczeń, stoły do masażu, bieżnie, rowerki, inne), stymulatory elektryczne, masażery
Węgrzyce
Wypożyczalnia Medyczna
adres: Węgrzyce, koło Krakowa, ul. A4/7
telefon: 692 769 360
strona internetowa: www.wypozyczalniamedyczna.pl
oferta:
W asortymencie: łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne, wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie
elektryczne, podnośniki transportowo-przejezdne, pionizatory, balkoniki, kule.

województwo mazowieckie
Warszawa
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ORTMED
adres: ul. Baśniowa 3, Warszawa
telefon: 22 658 45 77 lub 22 658 45 41
strona internetowa: www.ortmed.pl
Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów – Wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego
adres: ul. Jana Pawła II 52/54, Warszawa
telefon 22 831 76 69
strona internetowa: www.mhsi.pl
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ORMEX
adres: ul. Herbsta 1 (Ursynów), przy stacji metra Stokłosy, wejście od podwórza
telefon: 22 644 75 15
strona internetowa: www.ortopedia.waw.pl
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego RAMED
adres: ul. Szaserów 128, Wojskowy Instytut Medyczny, wjazd od ul. Wiatracznej (brama nr 2),
budynek chorób tarczycy (tył szpitala), Warszawa
telefon: 506-890-143
strona internetowa: www.ramed.waw.pl
BRANDVital
adres: ul. Racławicka 127
telefon: 22 882 34 33
strona internetowa: www.brandvital.pl
Akson
adres: ul. Śniadeckich 21, 00 – 654 Warszawa
telefon: 22 824 04 04
adres: ul. Szaserów 133, 04-363 Warszawa
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telefon: 515 284 678
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
RentMed
adres: ul. Górczewska 228a lokal u1, 01-460 Warszawa
telefon: 534 534 190, 728 340 942
strona internetowa: www.rentmed.waw.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, materace piankowe, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie,
balkoniki, chodziki, koncentratory tlenu i wiele innych.
NEURON
adres: ul. Grochowska 45 (Praga Południe, przystanek-Kwatery Głównej) 04-186 Warszawa
telefon: 22 612 11 15
adres: Ząbkowska 2, Warszawa
telefon: 22 619-50-02
adres: ul. Dobra 13, Warszawa
telefon: 22 621 70 45
oferta: W każdym ze sklepów firmy NEURON funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego, tj: balkoniki (2 i 4 – kołowe, na stopkach), kule łokciowe, łóżka, wózki
Płock
Akson
adres: ul. Tysiąclecia 10, 09-406 Płock
telefon: 24 269 16 57, 600 898 468
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Fundacja Panaceum
adres: ul. Tadeusza Garleja 3, 09-400 Płock
telefon: 692525812
strona internetowa: www.fundacjapanaceum.plocman.pl
oferta: chodziki na kółkach, łóżka rehabilitacyjne elektrycznie sterowane, materace
zmiennociśnieniowe, wózki, kule ortopedyczne łokciowe, podpórka rehabilitacyjna czterokołowa,
stabilizatory, ortezy

województwo opolskie
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Ra-Med
Krapkowice, Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Opole, Prudnik, Strzelce Opolskie, Nysa, Brzeg,
Olesno, Kluczbork, Namysłów
adres: ul. Podgórna 6, Krapkowice
telefon: 77 543 18 43
strona internetowa: www.ra-med.pl, www.wypozyczalnia-lozek.com
oferta:
Wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny taki jak: łóżka rehabilitacyjne, materace piankowe,
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materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, balkoniki / chodziki, kule
łokciowe.
GortoMed
adres: ul. Częstochowska 11, Opole, telefon: 77 445 92 99
ul. Głogowska 37, Opole, telefon: 77 441 71 01
strona internetowa: www.gortomed.com
oferta: produkty na wynajem :
- łóżka rehabilitacyjne,
- wózki inwalidzkie,
- balkoniki rehabilitacyjne,
- kule inwalidzkie,
- aparaty tlenowe,
- lampy Bioptron.
Stacja Opieki Caritas
adres: ul. Chabrów 74, Opole
telefon: 77 455 33 16
Opolskie Stowarzyszenie Rehabilitacji Neurologicznej i Funkcjonalnej
adres: ul. Samborska 15, 45-316 Opole
telefon: 77 556 03 35
strona internetowa: www.rehabilitacjaopole.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne
F.U.H. Mikołajczyk
adres: ul. Zdzieszowicka 3a , 47-330 Krępna (woj. opolskie)
telefon: 798 378 515
strona internetowa: www.rehasprzet.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne (elektryczne sterowanie pilotem), podnośniki pacjenta, lampa
bioptron, materace piankowe, materace przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, stoliki
do łóżek rehabilitacyjnych

województwo podkarpackie
Dębica
Miejsko-Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i Pomocniczego
adres: ul. Ratuszowa 6 (magazyn MOPS nr 51), Dębica
telefon: 14 681 87 13
strona internetowa: www.mops-debica.pl
oferta:
Sprzęt jest wypożyczany bezpłatnie mieszkańcom Dębicy i powiatu dębickiego od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych następuje na podstawie orzeczenia lekarskiego o konieczności podjęcia rehabilitacji.
Okres wypożyczenia to 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia w szczególnych przypadkach.
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Rzeszów
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Fundacji Nowe Życie
adres: al. Piłsudskiego 8-10, Rzeszów
strona internetowa: www.fnz.iap.pl
Alois Med
adres: ul. 11 listopada 15/3, Kolbuszowa
ul. Jagiellońska 41, Sanok
oferta: łóżka rehabilitacyjne sterowane pilotem, łóżka ortopedyczne, podnośniki, pionizatory, wózki
inwalidzkie, wózki inwalidzkie elektryczne, materace piankowe oraz zmiennociśnieniowe,
balkoniki, kule, ortezy, stabilizatory, itp.
Przemyśl
Akson
adres: ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl
telefon: 16 677 50 99
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Stalowa Wola
Sklep Medyczny ORTO-MED
adres: ul. Staszica 17, Stalowa Wola
telefon: 15 810 92 24
Ustrzyki Dolne
Orto-Res Sp z o.o.
adres: ul. 29 Listopada 53, 38- 700 Ustrzyki Dolne
telefon: 13/ 461 13 90, kom. 510 177 855
strona internetowa: www.orto-res.com.pl

województwo podlaskie
Białystok
Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego im. św. Łukasza przy parafii Św. Kazimierza Królewicza
adres: ul. Św. Kazimierza 2, Białystok
telefon: 660 924 580
oferta:
Placówka posiada 45 łóżek rehabilitacyjnych sterowanych pilotem, 5 koncentratorów tlenu, łóżka
szpitalne zwykłe, chodziki, trój- i czwórnogi, wózki.
Akson
adres: ul. Starobojarska 8/5, 15-073 Białystok
telefon: 85 732 78 88
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
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Orthomedic
adres: ul. Słonimska 5/1U, 15-028 Białystok
telefon: 85 732 01 79, 502 635 221, 508 168 680
strona internetowa: www.ortomedic.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne i ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, podpórki,
koncentratory tlenu, podnośniki
Juchnowiec Kościelny
HER-BIA
adres: Hermanówka 58, 16-061 Juchnowiec Kościelny
telefon: 606-789-164, 605-306-389
strona internetowa: www.her-bia.pl
oferta:
• Łóżka rehabilitacyjne
• Materace przeciwodleżynowe
• Wózki inwalidzkie
• Wózki toaletowe
• Chodziki trójkołowe
• Chodziki czterokołowe
• Skuter elektryczny
• Podnośnik transportowy
• Elektryczny wózek inwalidzki
Drohiczyn
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
adres: ul. Kościelna 10, Drohiczyn
telefon: 85-655-77-47
strona internetowa: www.drohiczyn.caritas.pl
oferta:
Wypożyczalnia dysponuje nowoczesnymi łóżkami pielęgnacyjno-rehabilitacyjnymi,
koncentratorami tlenu, odsysaczami, balkonikami, chodzikami i krzesłami toaletowymi –
asortyment jest systematycznie poszerzany. Sprzęt wypożyczany jest za niewielką ofiarą na rzecz
placówki.
Sokołów Podlaski
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
adres: ul. Lipowa 84, 08-300 Sokołów Podlaski
telefon: (25) 787 37 40
strona internetowa: www.drohiczyn.caritas.pl

województwo pomorskie
Gdańsk
TRANS Anna Waniewska
adres: ul. Mickiewicza 1/3, 80-425 GDAŃSK
telefon: 058 520 16 84, 601 471 576, 506 551 932
strona internetowa: www.rehatrans.pl
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ORTMEDYK
adres: ul. Biegańskiego 10/13, 80-809 Gdańsk
telefon: 58 305 69 43
Gdańskie Zakłady Ortopedyczne
adres: ul. Angielska Grobla 24, Gdańsk
telefon: 58 302 09 31, 058 305 16 92
MediRental
adres: ul. C.K. Norwida 47, 84-240 Reda
telefon: 575 516 916, 608 210 066
strona internetowa: www.medirental.pl
oferta: Jedna z największych wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, a dokładnie łóżek
rehabilitacyjnych. Działalność wypożyczalni dotyczy obszaru Trójmiasta (Gdynia, Sopot, Gdańsk,
Pruszcz Gdański), Małego Trójmiasta Kaszubskiego (Rumia, Reda, Wejherowo) oraz innych
miejscowości położonych na terenie województwa pomorskiego.
Bezpłatna Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Franciszkański Ruch Ekologiczny, Charytatywny i Historyczny
adres: Gdańsk Nowy Port ul, Starowiślna 3 (przy przeprawie promowej Twierdza Wisłoujście)
telefon: 604-185-290
strona internetowa: www.frech.org.pl
oferta: Wypożyczalnia dysponuje wózkami inwalidzkimi, kulami, laskami,chodzikami,
balkonikami, ubikacjami przy łóżkowymi, woreczkami kolostomijnymi, woreczkami moczowymi
cewnikami i innym sprzętem niezbędnym do opieki nad chorym w domu.
Gdynia
MediExpert s.c.
Sklep medyczny i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego
adres: ul. Oliwkowa 29, Gdynia
strona internetowa: www.mediexpert.pl
Akson
adres: ul Abrahama 5, 81-352 Gdynia
telefon: 58 620 06 97
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Sopot
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON
adres: al. Niepodległości 783, 81-805 Sopot
telefon: 58 551 12 63
Słupsk
Akson
adres: ul. Deotymy 24, 76-200 Słupsk
telefon: 59 840 16 34
strona internetowa: www.akson.pl
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oferta: łóżko szpitalne - łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Eskulap Medical
adres: Wojska Polskiego 22, Słupsk (parking od ul. Wileńskiej przy dworcu PKS)
telefon: 59 842 27 28
strona internetowa: www.sklepeskulap.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne (tzw. szpitalne), wózki inwalidzkie, balkoniki (tzw. podpórki
rehabilitacyjne, chodziki), kule łokciowe, koncentratory tlenu
ORTHO-CEREBI
adres: ul. Szczecińska 70, 76-200 Słupsk
telefon: 59 84 113 68, 605 410 080
strona internetowa: www.ortho-cerebi.pl
Wejherowo
SM Profit
adres: ul. Pucka 11/5 (wejście przez Niepubliczny Zakład Usług Rehabilitacyjnych), 84-200
Wejherowo
telefon: 58 380 04 18, 506-072-669
strona internetowa: www.smprofit.pl
oferta: szyny CPM, łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule łokciowe, pachowe, balkoniki,
lampy Bioptron, koncentratory tlenu

województwo świętokrzyskie
Kielce
Alfa-Med
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 8, 25-310 Kielce
telefon: 41 343 47 80, 793 837 756
strona internetowa: www.alfamed24.eu
oferta: łóżka, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, ssaki,
akcesoria ułatwiające kąpiel osoby niepełnosprawnej, kule i laski, ortezy, chodziki i inne.
Sklep Medyczny Ga&Ga s.c.
adres: ul. Żelazna 31, Kielce
telefon: 41 366 24 33
strona internetowa: www.medycznygaga.pl
oferta: Wynajmiesz tu łóżko rehabilitacyjne, kulę łokciową, koncentrator tlenu, wózek inwalidzki,
wózek toaletowy, oprócz tego w ramach wypożyczalni prowadzimy również sprzedaż wszelkich
produktów potrzebnych przy osobach chorych, potrzebujących. Obsługiwane miasta i okolice:
Kielce, Końskie, Włoszczowa, Skarżysko, Starachowice, Opatów, Sandomierz, Tarnobrzeg,
Szydłów, Szydłowiec, Ostrowiec Świętokrzyski, Tarnobrzeg, Staszów, Połaniec, Busko Zdrój,
Pińczów, Kazimierza Wielka, Jędrzejów.
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i pielęgnacyjnego Towarzystwa
Dobroczynnego
adres: ul. Turystyczna 1, Kielce
telefon: 41 331 69 91
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Wypożyczalnia i sprzedaż sprzętu rehabilitacyjnego Caritas Diecezji Kieleckiej
adres: ul. Wesoła 58, Kielce
telefon: 41 344 23 90
strona internetowa: www.caritas.kielce.pl
oferta: Placówka wypożycza sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy, łóżka rehabilitacyjne, balkoniki,
wózki inwalidzkie, kule, podpórki, materace przeciwodleżynowe, urządzenia do ćwiczeń,
inhalatory oraz ssaki.
Skarżysko-Kamienna
Wypożyczalnia Medyczna
adres: ul.Reja 47
telefon: 503008353
strona internetowa: www.wypozyczalniamedyczna.pl
oferta:
W asortymencie: łóżka rehabilitacyjno-ortopedyczne, wózki inwalidzkie, wózki inwalidzkie
elektryczne, podnośniki transportowo-przejezdne, pionizatory, balkoniki, kule.
Tarnobrzeg
SIGAR
adres: ul. Zwierzyniecka 63/1, 39-400 Tarnobrzeg
telefon: 664-367-755
strona internetowa: www.fhusigar.pl
oferta: sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny

województwo śląskie
Bytom
MED-STUDIO
adres: ul. Pułaskiego 75, 41-902 Bytom
telefon: 32 307 15 50, 533 267 843
strona internetowa: www.med-studio.pl
REHAN
adres: ul. Żeromskiego 10/20, 41-902 Bytom
telefon: 533 83 00 30, 533 83 00 31, 32 283 00 30, 600 42 49 69
strona internetowa: www.rehan.com.pl
oferta: łóżka elektryczne rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, podnośniki, materace
przeciwodleżynowe, wózki inwalidzkie . Firma oferuje również środki pomocnicze do higieny
chorego: pieluchy, cewniki, worki, podkłady, kremy, rękawiczki, art. przeciwodleżynowe
Częstochowa
Firma Zaopatrzenia Medycznego „Marku Medical”
adres: ul. Kopernika 43, 42-200 Częstochowa
telefon: 34 324-72-97, 365-57-83, 784-904-236
strona internetowa: www.sklep-medyczny.pl
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Chorzów
STANMED24
adres: Lokal 236 (II piętro - obok windy), ul. Św. Pawła 11, 41-500 Chorzów
telefon: 666 630 149
strona internetowa: www.stanmed24.pl
oferta: łóżka rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, szpitalne automatyczne, koncentratory tlenu, wózki
inwalidzkie, przyrządy wspomagające poruszanie
Katowice
Caritas Archidiecezji Katowickiej
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny im. Jana Pawła II
adres: ul. Różyckiego 14d , Katowice
telefon: 32 609 22 45, 519 546 400
oferta:
Wypożyczane są: wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, kule inwalidzkie, chodziki,
łóżka ortopedyczne, balkoniki, laski inwalidzkie, ssaki elektryczne, inne. Pierwszeństwo w
wypożyczaniu sprzętu mają osoby terminalnie chore.
Akson
adres: ul. Kościuszki 346A, 40-608 Katowice
telefon: 32 201 96 00
strona internetowa: www.akson.pl
oferta: W ofercie wypożyczalni: łóżko szpitalne - Łóżko rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule
łokciowe, balkonik / podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator
Rybnik
ESCUMED
adres: ul. Makowa 50, 44-213 Rybnik
telefon: 506 156 861
strona internetowa: www.escumed-sobik.pl
oferta: wypożyczalnia sprzętu medycznego, wypożyczalnia łóżek rehabilitacyjnych, naprawa
sprzętu medycznego, wypożyczalnia wózków inwalidzkich. Wypożyczalnia działa w Katowicach i
Rybniku, dowozi sprzęt na terenie województwa śląskiego – nawet 100 kilometrów od siedziby.
Ruda Śląska
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
adres: ul.Halembska7, Ruda Śląska
telefon: 530 730 766
oferta:
Wypożyczalnia w swojej ofercie posiada następujący sprzęt rehabilitacyjny: łóżka rehabilitacyjne
elektryczne, wózki inwalidzkie, balkoniki, kule łokciowe, materace przeciwodleżynowe, krzesła
toaletowe.
Piekary Śląskie
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego Schulte-Derne Polska Sp. z o.o.
adres: ul. Sowińskiego 5, Piekary Śląskie
telefon: 32 285 59 50
strona internetowa: www.schulte-derne.pl
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oferta:
Firma Schulte – Derne Polska Sp. z o.o. zajmuje się wypożyczaniem oraz dystrybucją sprzętu dla
osób niepełnosprawnych. Posiada w ofercie sprzęty nowe, jak również używane sprowadzane z
Niemiec. Na wszystkie towary udziela gwarancji oraz zapewnia serwis pogwarancyjny.

województwo warmińsko-mazurskie
Olsztyn
Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego Stowarzyszenia „Niebieski Parasol”
adres: ul. Pstrowskiego 27/3A (obok salonu meblowego Elżbieta), Olsztyn
telefon: 792 33 4747
strona internetowa: www.znamilatwiej.org.pl
Hurtownia Lemar, E.Czyża, P. Bieleń sp.j.
adres: ul. Kołobrzeska 50, 10-434 Olsztyn
telefon: 48 89 533 88 51
strona internetowa: www.wypozyczalnia.lemar.olsztyn.pl
oferta: Paleta produktów dla osób starszych, niepełnosprawnych, kontuzjowanych, sportowców i
lekarzy. Posiadamy również w sprzedaży artykuły wellness , które poprawiają komfort życia
każdego klienta. Ofertę uzupełniają środki do czyszczenia i dezynfekcji (np. Ecolab), narzędzia
chirurgiczne, stetoskopy, odzież i obuwie medyczne, jednorazowe środki ochronne,
ciśnieniomierze, fartuchy, glukometry, laski, kule, wózki inwalidzkie, sprzęt stomijny,
pieluchomajtki, podkłady higieniczne, urządzenia rehabilitacyjne, artykuły ortopedyczne, a także
dowolny sprzęt na zamówienie.
SKLEP ORTOPEDYCZNY „OLMED”
adres: ul. Pstrowskiego 29, 10-601 Olsztyn
telefon: 89 533 23 53, 508 377 420
strona internetowa: www.olmed.com.pl
Elbląg
Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza „Lazarus”
adres: ul. Skrzydlata 15 A, Elbląg
telefon: 55 642 70 05 w. 107
strona internetowa: www.lazarus.elblag.com.pl
oferta:
Wypożyczalnia oferuje: Sprzęt rehabilitacyjno – pielęgnacyjny: wózki inwalidzkie standardowe i z
regulacją pochylenia, chodziki kołowe, kroczące oraz z podpaszkami, kule łokciowe i pachowe,
czwórnogi, łóżka rehabilitacyjno-pielęgnacyjne elektryczne i zwykłe, materace przeciwodleżynowe
gąbkowe i pneumatyczne, tablety do łóżek, krzesła sanitarne. Urządzenia pomocnicze: ergometry
rowerowe w tym horyzontalne, rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych z sandałem, piłki
rehabilitacyjne, masażery, orbitreki, steppery, lampy sollux.
Sklep Medyczny El Medical
adres: ul. Zielona 1, Elbląg
telefon: 55 232 74 21
strona internetowa: www.elmedical.eu
oferta: kule, laski, stabilizatory, ortezy
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Szczytno
Euromed - ANNA
adres: ul. Władysława Broniewskiego 2, 12-100 Szczytno
telefon: 699 080 658
oferta: W ofercie znajdują się: łóżka rehabilitacyjne elektryczne oraz zwykłe, wózki inwalidzkie
(zwykłe, elektryczne, dziecięce), urządzenia do transportu, koncentratory tlenu, kule, balkoniki,
ortezy, tutory, ściągacze (profilaktyka urazów sportowych i nie tylko), artykuły przeciwodleżynowe
(materace, wałki rehabilitacyjne, poduszki z funkcja pamięci, itp.), pasy ciążowe, odchudzające,
stoły do masażu i wiele innych.

województwo wielkopolskie
Poznań
Market Medyczny „Zdrowym Bądź”
adres: Jackowskiego 43 / róg Polna 40, 60-513 Poznań
telefon: 697-595-045, 604-895-717
strona internetowa: www.zdrowymbadz.pl
Oferta:
• Łóżka szpitalne sterowane elektrycznie 3 i 4 funkcyjne
• Materace przeciwodleżynowe - także na wniosek NFZ
• Koncentratory tlenowe
• Zestawy do tlenoterapii (butla tlenowa z reduktorem)
• Wózki inwalidzkie różnego typu
• Kule łokciowe z regulacją wysokości
• Balkoniki i podpórki ułatwiające poruszanie się po domu
• Rotory do ćwiczeń kończyn dolnych
• Wózki do transportu po schodach
• RUP (przyłóżkowe urządzenia do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych)
• Dźwigi do transportu chorych
Sklep medyczny EUROMED
adres: ul. Wenecjańska 4 (wejście od ul. Chwaliszewo), 61-101 Poznań
telefon: +48 61 856 01 09, +48 61 221 70 67
strona internetowa: www.euromed-poznan.pl
oferta:
Wypożyczalnia oferuje szeroki wybór sprzętu: łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie,
balkoniki, poduszki przeciwodleżynowe, materac przeciwodleżynowy, kule, cewniki do odsysania
górnych dróg oddechowych, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, pieluchy anatomiczne,
pieluchomajtki, podkłady, inhalatory. Firma zapewnia usługę transportu. Wynajęty sprzęt
dostarczany jest pod wskazany adres, wnoszony do pomieszczenia i przygotowywany
profesjonalnie do użycia.
Pomagamy24h.pl
adres: ul. Chociszewskiego 47/2, 62-256 Poznań
telefon: 510 588 709
strona internetowa: www.pomagamy24h.pl
oferta: Firma wypożycza sprzęt rehabilitacyjny oraz świadczy usługi opiekuńcze.
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Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego
adres: ul. Przemysłowa 15/17, 61-579 Poznań (siedziba)
sklepy i punkty obsługi:
 ul. Przemysłowa 15/17, tel. 61 833 14 81,
 ul. Juraszów 7/9, tel. 61 821 23 73 ,
 ul. Szwajcarska 3 (parter, pokój 66), tel. 61 873 90 71
telefon: 61 873 90 00
strona internetowa: www.pzso.poznan.pl
oferta: łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki i podpórki, aparat na przeprost
kolana, aparat stabilizujący staw nadgarstkowy, aparat stabilizujący staw skokowy, gorset
jewetta, kamizelka ortopedyczna, koc przeciwwstrząsowy, kołnierz stabilizujący, wkładki
ortopedyczne, foteliki stabilizujące, laski inwalidzkie i regulowane, ciśnieniomierze, opaski
stabilizujące.
Centrum Caritas w Poznaniu
adres: Rynek Wildecki 4a, 61-546 Poznań
telefon: 61 835 68 50
strona internetowa: www.caritaspoznan.pl
Piła
Wypożyczalnia sprzętu medycznego REMEDIUM
adres: al.Powstańców Wielkopolskich 62 (pawilon obok „Biedronki”), Piła
telefon: 798 587 487
strona internetowa: www.remedium.pila.pl
oddział w Bydgoszczy: ul. Pomorska 7 , tel. 798 587 486
oddział w Chodzieży: ul. Strzelecka 15, tel. 514 323 787
oferta: łóżka ortopedyczne, wózki inwalidzkie, balkoniki i podpórki, koncentrator
tlenu, kule, rowerek, trójnóg, inne. Dodatkowe usługi: doradztwo w kwestii odpowiedniego
dopasowania sprzętu do potrzeb pacjenta, instrukcja montażu, użytkowania i konserwacji
sprzętu, montaż sprzętu w domu pacjenta, transport sanitarny, opieka nad chorymi.
AKSON Sp.J.
adres: ul. Kościuszki 346a, 40-608 Katowice (centrala)
telefon:(32) 201 96 00
strona internetowa: www.akson.pl
oddziały:
Poznań, ul. Garbary 6, tel. (61) 853 35 77
Ostrzeszów, Al. Wolności, tel. (62) 586 11 00
Pleszew, ul. Gałczyńskiego 2 , tel. (62) 508 00 11
Ostrów Wielkopolski, Pl. 23 Stycznia 4B, tel. (62) 738 55 64
Ostrów Wielkopolski ,ul. Lotnicza 24 (w NZOZ Trauma), tel. 605 678 092
Leszno, ul. Kiepury 8, (65) 526 93 41
Krotoszyn, ul. Floriańska 7, tel. (62) 722 61 76
Kościan, ul. Szpitalna 7, tel. (65) 512 17 99
Kalisz, Pl. Św. Józefa 1 (wejście od ul. Kolegialnej), tel. (62) 757 03 52
Oborniki, ul. Łazienkowa 1a, tel. (61) 297 01 63
Kępno, ul. Wawrzyniaka 38, tel. (62) 782 20 59
oferta: łóżko szpitalne, rehabilitacyjne, wózek inwalidzki, kule łokciowe, balkonik /
podpórka, koncentrator tlenu, podnośnik / pionizator. Dodatkowo: produkcja sprzętu medycznego:
wózki dziecięce Kubuś, piankowe poduszki przeciwodleżynowe i profilowane, temblaki, kołnierze
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stabilizujące, gorsety Jewetta, wkładki ortopedyczne, sklep internetowy: http://www.sklep.akson.pl/
Gniezno
Pomagamy24h.pl
adres: Os.Wł. Łokietka 15/10, 62-200 Gniezno
telefon: 510 588 709
strona internetowa: www.pomagamy24h.pl
oferta: Firma wypożycza sprzęt rehabilitacyjny oraz świadczy usługi opiekuńcze.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Ochrony Zdrowia
adres: ul. Łącznica 7, 62-200 Gniezno
strona internetowa: www.fundcja.gniezno.pl
telefon: 61 425 06 37
oferta:
• Łóżka rehabilitacyjne
• Maty rehabilitacyjne
• Piłki rehabilitacyjne
• Rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
• Rowery rehabilitacyjny
• Atlasy
• Orbitreki
• Wałki rehabilitacyjne
• Ugul z osprzętem rehabilitacyjnym
• Taśmy rehabilitacyjne
• Drabinki rehabilitacyjne
Ośrodek Miłosiernego Samarytanina w Gnieźnie
adres: NZOZ Ośrodek Miłosiernego Samarytanina, os. Orła Białego 20, 62 - 200 Gniezno
telefon: tel. 061/425-57-87, fax. 061/425-57-81
strona internetowa: www.caritas.gniezno.pl
oferta:
Ośrodek Miłosiernego Samarytanina jest placówką wielofunkcyjną, na którą składają się:
• Gabinet i sala rehabilitacyjna - usługi medyczne prowadzone są na podstawie umowy z
Narodowym Funduszem Zdrowia zarówno u pacjentów w domu, jak i w Ośrodku.
Rehabilitacja polega głównie na realizacji zleceń lekarzy w zakresie kinezyterapii oraz
masażu leczniczego.
•

Punkt wcześniej interwencji, w którym zespół specjalistów diagnozuje rozwój
psychomotoryczny dzieci i wyznacza kierunek wspomagania ewentualnych opóźnień
poprzez ułożenie programu rehabilitacji.

•

Świetlica integracyjna, w której prowadzona jest terapia zajęciowa, dla dorosłych osób
niepełnosprawnych z terenu Gniezna i okolic. Warsztaty plastyczne odbywają się codziennie
w godzinach przedpołudniowych.

•

Wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego oraz medycznego dla osób
niepełnosprawnych.
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Centrum Medyczne Salomed
adres: ul. Wolności 4a, 62-200 Gniezno
telefon: 667 671 543 lub 61 427 34 33
strona internetowa: www.salomed.pl
oferta: łóżka elektryczne, wózki inwalidzkie, materace przeciwodleżynowe, balkoniki,
koncentratory tlenu

województwo zachodnioporskie
Darłowo
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT Sp. z o.o.
adres: ul. Marii Curie Skłodowskiej 32, Darłowo (budynek po pogotowiu ratunkowym)
telefon: 662 239 183
strona internetowa: www.k-ort.pl
oferta:
W ofercie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, kule, wózki
inwalidzkie, szyna Kinetec Spectra.
Koszalin
SPONDYLUS Centrum Zaopatrzenia Medycznego
adres: ul. Jana Pawła II 21, Koszalin
telefon: 94 347 11 93, 609 653 853
strona internetowa: www.spondylus.pl
Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburdzkiej w Koszalinie
telefon:505 41 83 04, 94 34 54 670
strona internetowa: www.diakonia-koszalin.pl
oferta:
W ofercie: łóżka szpitalne rehabilitacyjne sterowane elektrycznie za pomocą pilota przez chorego
lub opiekuna, z regulacją wysokości leża, kąta pochylenia wezgłowia ew. regulacją części nożnych
leża i kąta pochylenia leża, materace przeciwodleżynowe, ręczne wózki inwalidzkie, balkoniki,
rolatory, kule. Opłaty: dobrowolna ofiara.
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT Sp. z o.o.
adres: ul. Piłsudskiego 74/4, Koszalin
telefon: 94 345 01 56
strona internetowa: www.k-ort.pl
oferta:
W ofercie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, kule, wózki
inwalidzkie, szyna Kinetec Spectra.
EM-MED
adres: ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalinie
telefon: 600 594 300
strona internetowa: www.em-med.com.pl
Kołobrzeg
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT Sp. z o.o.
adres: ul. Łopuskiego 40 d, Kołobrzeg
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telefon: 94 354 55 43 / 660 718 024
strona internetowa: www.k-ort.pl
oferta:
W ofercie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, kule, wózki
inwalidzkie, szyna Kinetec Spectra.
Szczecin
Medical
adres: ul. Farna 2,70-541 Szczecin
telefon: 91 489 19 28
adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
telefon: 91 488 99 15
strona internetowa: www.medical.szczecin.pl
oferta: wypożyczalnia różnego rodzaju sprzętu medycznego i rehabiltacyjnego, m.in. łóżek
rehabilitacyjnych, koncentratorów tlenu, odciągaczy pokarmu, ssaków, materacy pneumatycznych,
balkoników, wózków inwalidzkich.
Rewest Service
adres: Arkońska 7/1a, Szczecin
telefon: 662 049 288
strona internetowa: www.rewest-service.pl
oferta:
Firma działa na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. Oferuje sprzedaż, wynajem
sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego serwis.
SPONDYLUS Centrum Zaopatrzenia Medycznego
adres: ul. Ściegiennego 7a, Szczecin
telefon:91 485 66 50, 607602268
strona internetowa: www.spondylus.pl
oferta:
• wózki inwalidzkie ręczne, stabilizujące głowę i plecy, dziecięce, aktywne oraz wózki o
napędzie elektrycznym,
• ortezy, stabilizatory, opaski,
• balkoniki, ambony,
• łóżka rehabilitacyjne oraz sprzęt dodatkowy( materace, podkłady nieprzemakalne, poduszki,
stoliki łóżkowe i inne),
• urządzenia do ćwiczeń rehabilitacyjnych i sportowych,
• sprzęt łazienkowy, poręcze, akcesoria wyposażenia mieszkań,
• schodołazy, podnośniki, pionizatory,
• artykuły przeciwodleżynowe (materace, poduszki, siedziska),
• pieluchy i pieluchomajtki,
• produkty stomijne.
Wypożyczalnia Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Szczecinie
adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 17
telefon: 661 187 337
strona internetowa: www.mopr.szczecin.pl
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oferta: Wypożyczenie sprzętu jest nieodpłatne, ale jako poręczenie zwrotu we właściwym stanie,
pobierana jest kaucja w wysokości 30% jego wartości. W przypadku uszkodzenia sprzętu
ewentualna naprawa dokonywana jest z wpłaconej kaucji, która przy jej wypłacie jest pomniejszana
o koszt naprawy. Nie ma możliwości rozkładania kaucji na raty. W sytuacji braku środków na
opłacenie kaucji, osoba zainteresowana wypożyczeniem może ubiegać się w Rejonowym Ośrodku
Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania, o przyznanie zasiłku zwrotnego.
Świdwin
Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT Sp. z o.o.
adres: Świdwin, ul. Wojska Polskiego 22c (budynek przychodni)
telefon: 94 716 41 93 / 602 539 563
strona internetowa: www.k-ort.pl
oferta:
W ofercie wypożyczalni znajdują się: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, kule, wózki
inwalidzkie, szyna Kinetec Spectra.
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