Sprzęt rehabilitacyjny i środki pomocnicze wypożyczają:
1) Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20, 75-241 Koszalin,
tel.: 94 342 50 33, e-mail: pckkoszalin@poczta.fm. W ofercie: łóżka hydrauliczne, wózki
inwalidzkie, chodziki, balkoniki, kule, laski, balkoniki, nakładki na WC, przenośne WC, krzesła
toaletowe i inne.
2) Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, ul. Ks. Biskupa Czesława Domina 8, 75-061
Koszalin, tel.: 94 342 36 90 wewn. 41; 508 930 320, e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
(Magazyn Sprzętu/Wypożyczalnia znajduje się przy ul. Seminaryjna 2 w budynek Wyższego
Seminarium Duchownego w Koszalinie - tel. kom. 500 406 755). W ofercie: łóżka elektryczne
i hydrauliczne, wózki inwalidzkie, koncentratory tlenu, ssaki medyczne, balkoniki, chodziki, kule
i inne.
3) Pomorska Fundacja Jaś i Małgosia, 76-015 Cewlino 12 A, tel.: 94 340 24 73, 608 119 913, faks:
94 340 24 73, e-mail: pf-jas-i-malgosia@wp.pl. W ofercie: łóżka elektryczne i hydrauliczne,
wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, krzesła toaletowe, podnośniki, kule, materace i inne.
4) Diakonia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej (Diakonia Koszalin), ul. Połczyńska 1, 75-802
Koszalin, tel.: 94 34 54 670, e-mail: diakoniakoszalin@op.pl. 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 kontą
pochylenia leża; elektryczne i hydrauliczne; balkoniki; chodziki; kule; podpórki; sprzęt inny taki
jak krzesła toaletowe, nakładki na WC i inne.
5) Koszalińska Filia Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych ul. Tadeusza
Kościuszki 5, 75-404 Koszalin, tel./fax: 94 342 35 98, e-mail: koszalin@zhdd.pl W ofercie: łóżka
elektryczne i hydrauliczne, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, koncentratory tlenu, ssaki,
inhalatory, krzesła toaletowe, nakładki na WC, szafki trzyłóżkowe, łóżeczka, przewijaki, foteliki
samochodowe i inne (wyłącznie dla chorych dzieci pod opieką Hospicjum).
6) Opieka Ty i Ja ul. Zwycięstwa 137-139 (Związkowiec), pok. 2, 75-613 Koszalin, e-mail:
kontakt@opiekatyija.pl;

tel:

+48

696

794 827;

696

014 025;

strona

internetowa:

http://www.opiekatyija.pl Prowadzi Wypożyczalnię sprzęty rehabilitacyjnego oraz opiekę nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Oferuje pomoc w opiece nad osobami starszymi oraz
niepełnosprawnymi, a także wypożyczanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego
z dostawą sprzętu do domu. Wypożyczalnia posiada w ofercie taki sprzęt jak: wózki inwalidzkie,
łóżka, materace przeciwodleżynowe, kule, balkoniki i wiele innych.
7) Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego ul. Kasprowicza 3A; 75-714 Koszalin tel./fax.: 94 340
01 89, e-mail: biuro@hospicjum.koszalin.pl. W ofercie: łóżka elektryczne i hydrauliczne, wózki

inwalidzkie, chodziki, balkoniki, koncentratory tlenu, ssaki, inhalatory, krzesła toaletowe,
nakładki na WC, szafki przyłóżkowe i inne (wyłącznie dla chorych pod opieką Hospicjum).
8) Zakład Sprzętu Ortopedycznego K-ORT Sp. Z O. O. w Koszalinie; ul. Piłsudskiego 74/4, 75-529
Koszalin, tel./fax: 94 345 01 56; e-mail: biuro@k-ort.pl, strona internetowa: www.k-ort.pl. W
ofercie: łóżka rehabilitacyjne, koncentratory tlenu, kule, wózki inwalidzkie, szyny Kinetec
Spectra i inne.
9) Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Przychodnia SPONDYLUS w Koszalinie; 75-452 Koszalin,
ul. Jana Pawła II 21; tel./fax 94 347 11 93, kom: 609 653 853; e-mail: koszalin@spondylus.pl. W
ofercie: kule łokciowe i pachowe, balkoniki i podpórki, wózki inwalidzkie i „ambony”, łóżka
szpitalne i rehabilitacyjne i inne.
10. NZOZ EM MED w Koszalinie, ul. Szpitalna 2, 75-520 Koszalin, tel.: 600594300, e-mail: emmed.@ koszalin.pl; strona internetowa: www.em-med.com.pl. W ofercie: gleukometry,
inhalatory,

koncentratory

tlenu,

łóżka

elektryczne

i

hydrauliczne,

ssaki,

materace

przeciwodleżynowe i zmiennociśnieniowe, balkoniki chodziki, kule, laski, wózki i inne.
10) Sklep Medyczny MED CENTER ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin, tel.: 94 341 37 95, e-mail:
salon.med-centerkoszalin@wp.pl, strona internetowa: www.medcenter.sklep.pl. W ofercie:
łóżka rehabilitacyjne, wózki, balkoniki, kule, koncentratory tlenu i inne.

