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Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego/pomocniczego 
 
Centrum Usług Społecznych w Goleniowie 

ul. Pocztowa 13, 72-100 Goleniów  

Telefon: 91 460 14 72   e-mail: cus@goleniow.pl  

Osoba do kontaktu: Marzena Malarczyk tel. 451 051 136  e-mail m.malarczyk@cus.goleniow.pl  

 
Informacje ogólne: 
Odbiorcami usługi są mieszkańcy gminy Goleniów (rodziny z terenu gminy Goleniów): 

− osoby niesamodzielne,  

− osoby z niepełnosprawnością,  

− osoby zamieszkujące samotnie lub prowadzące gospodarstwo domowe z osobą powyżej 70 roku 
życia. 

 
Usługa realizowana w ramach projektu jest bezpłatna. 
Sprzęt wypożyczany jest na podstawie umowy użyczenia. 
Wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego/pomocniczego następuje na okres do 6 miesięcy, z możliwo-
ścią przedłużenia na kolejny okres. 
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Łóżko rehabilitacyjno-pielęgnacyjne LUNA BASIC 2 wraz z materacem 

 
 
Luna Basic 2 jest wersją podstawowego łóżka do opieki domowej sterowanego pilotem, który jest do-
skonałym łóżkiem wspierającym proces pielęgnacji i rehabilitacji oraz podnosi jakość życia osób leżą-
cych. 
Funkcje: 

− leże czterosegmentowe, 

− płynna regulacja wysokości leża na pilota, 

− pozycja antytrendelenburga, 

− płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, 

− płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, 

− manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, 

− siłowniki LINAK, 

− wysięgnik i barierki na wyposażeniu, 

− leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej, 

− łóżko na kółkach. 
Cechy:   

− szerokość leża: 90 cm  

− szerokość całkowita: 103 cm  

− długość całkowita: 214 cm  

− leże w pozycji wyjściowej wyższej 40 cm min. wysokość leża: 40 cm  

− max. wysokość leża: 80 cm  

− leże w pozycji wyjściowej niższej 33 cm min. wysokość leża: 33 cm  

− max. wysokość leża: 73 cm  

− kąt nachylenia zagłówka: 83°  

− kąt nachylenia podnóżka: 20°  

− max. obciążenie: 175 kg  
Do każdego łóżka dołączony materac piankowy:  

− gęstości 27kg/mᶟ,  

− wymiary 90x200x10cm,  

− w pokrowcu zmywalnym, paro-przepuszczalnym, bakteriostatycznym, ognioodpornym z poliuretanu 
60% i poliestru 40%  

 
Szczegółowe informacje: LUNA BASIC 2 | Vermeiren Polska  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupŁóżkaSubGroupSelectedLUNA%20BASIC%202
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Koncentrator tlenu OLV-5A 

 
Koncentrator tlenu umożliwia prowadzenie tlenoterapii. Aparat wyposażony jest w cztery zwrotne kółka 
umożliwiające sprawne przemieszczanie urządzenia. Pomoc w leczeniu chorób układu krążenia i na-
czyniowo-mózgowego, chorób układu oddechowego, przewlekłego obturacyjnego zapalenia płuc itp., a 
także w rehabilitacji pacjentów z dolegliwościami oddechowymi. 
Główne zalety urządzenia: 

− duży ekran wyświetlacza LED 

− francuskie sita molekularne CECA 

− funkcje głosowe 

− lekka konstrukcja 

− długa żywotność ponad 18000 godzin 

− wysoka czystość tlenu 93% ± 3% 

− ciągła praca urządzenia 7 dni/24 godziny 
Specyfikacja techniczna: 

− model: OLV-5A 

− przepływ tlenu: 0-5 L/min 

− stężenie tlenu: ≥96%±3% 

− zasilanie: 220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz/110v ± 15V,60Hz ± 1Hz 

− ciśnienie wyjściowe: 20 kPa – 60 kPa 

− moc wejściowa: 550 VA 

− pobór energii: 300W 

− poziom hałasu: 45 dB 

− waga : 15 kg 

− wymiar : 344 x 306 x 565 (mm) 

− system pracy: Przepływ ciągły 

− nebulizator: Szybkość nebulizacji ≥0,15 ml/min 

− alarm niskiej czystości: zielone światło ≥ 82%  żółte światło 65-82% czerwone światło＜65% 

 
Szczegółowe informacje: Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd. OLV-5A Koncentratory tlenu 
- medipment.pl  

  

https://www.medipment.pl/produkt/olv-5a-105949
https://www.medipment.pl/produkt/olv-5a-105949
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Wózek inwalidzki ręczny JAZZ S50 

  
Wózek przeznaczony dla osób z dysfunkcją narządów ruchu. 
 
Cechy: 

− podłokietnik tylko b03 (ścięty), 

− podłokietniki odchylane i wyciągane, 

− podnóżki odchylane do wew. i na zew. odpinane, 

− regulacja wysokości płyty podnóżka, 

− koła tylne 24” pełne, 

− koła przednie krypton lub pompowane, 

− koła tylne krypton lub pompowane, 

− koła na szybkozłączce, 

− hamulce, 

− składany o szerokości siedziska 40-43 cm, i 44-48 cm, 

− waga wózka to tylko 16,1 kg 

− maksymalne obciążenie to 130 kg.  
 
Szczegółowe informacje: JAZZ S50 | Vermeiren Polska  

  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupWózki%20manualneSubGroupRęczneSelectedJAZZ%20S50
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Materac przeciwodleżynowy rurowy z mikrowentylacją HERDEGEN PROTEC-

TOR 3 

 

 
 
Materac pneumatyczny rurowy PROTECTOR III firmy Herdegen, charakteryzuje najbardziej zaawanso-
wane rozwiązanie w zapobieganiu odleżynom. Wskazany jest dla osób ciągle leżących. 
Główne cechy: 

− maksymalne waga użytkownika 150 kg, 

− wymiary długość 190 x szerokość 85 x wysokość 11 cm, 

− poziom hałasu poniżej 35 dBA; 

− zasilanie pompy 230V 50HZ, cykl pracy pompy co 10-12 min, zużycie energii 7W,  

− materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej. 
 
Szczegółowe informacje: Herdegen PROTECTOR 3 Materac przeciwodleżynowy rurowy z mikrowen-
tylacją, do 150kg sklepMEDICUS.pl   

  

https://www.sklepmedicus.pl/pl/p/Herdegen-PROTECTOR-3-Materac-przeciwodlezynowy-rurowy-z-mikrowentylacja%2C-do-150kg/779
https://www.sklepmedicus.pl/pl/p/Herdegen-PROTECTOR-3-Materac-przeciwodlezynowy-rurowy-z-mikrowentylacja%2C-do-150kg/779
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Wózek specjalny  D200 30 

 

 
 
Aluminiowy wózek ze stabilizacją głowy i pleców z odchylanym oparciem do 30°.  Wózek przeznaczony 
dla osób z niestabilnym tułowiem , szczególnie dedykowany dla pacjentów z paraliżem lub niedowładem 
czterokończynowym , trzykończynowym , dla osób po udarach.  
Cechy: 

− koła tylne wypinane na szybkozłączki w adapterze umożliwiającym zmianę wysokości siedziska, 

− regulowane podnóżki z podparciem pod łydki,  

− płyta podnóżka ze zmiennym kątem nachylenia,  

− 3 wysokości siedziska od podłoża,  

− 3 wysokości podparcia pod łokieć,  

− 3 głębokości podparcia pod łokieć,  

− poduszka oparcia,  

− oparcie napinane na taśmach VELCRO,  

− przedłużenie oparcia.  

− hamulec postojowy oraz dla asystenta, 

− koła tylne 24”, 

− maksymalne obciążenie 130 kg, 

− szerokość siedziska między 40-51 cm,  

− głębokość siedziska między 39-46 cm. 
 
Szczegółowe informacje: D200 30° | Vermeiren Polska    

 

 

  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupWózki%20manualneSubGroupSpecjalneSelectedD200%2030°
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Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektryczny podnośnik transportowy sterowany pilotem. 
Cechy: 

− rozchylana podstawa,  

− wieszak 4 punktowy,  

− kółka z blokadą,  

− maksymalna waga pacjenta 150kg, 

− siedzisko.  
 
Szczegółowe informacje: EAGLE 620 | Vermeiren Polska  

  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupSprzęt%20pomocniczySubGroupPodnośniki%20kąpielowo-transportoweSelectedEAGLE%20620
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Podnośnik kąpielowo-transportowy EAGLE 625 

 

 
 
Elektryczny podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów sterowany pilotem. 
Cechy: 

− rozchylana podstawa,  

− wieszak 4 punktowy,  

− kółka z blokadą,  

− maksymalna waga pacjenta 160 kg,  

− siedzisko.  
 
Szczegółowe informacje: EAGLE 625 | Vermeiren Polska  

  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupSprzęt%20pomocniczySubGroupPodnośniki%20kąpielowo-transportoweSelectedEAGLE%20625
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Ssak medyczny elektryczny New Aspiret CA-MI 

 
 
Ssak do odsysania płynów ustrojowych z jamy ustnej, nosa i tchawicy zarówno u dorosłych jak i u dzieci.  
Cechy: 

− podciśnienie maksymalne: -75 kPa, 

− przepływ maksymalny: 15 l/min, 

− waga: 2,2 kg, 

− wymiary: 23 x 19 x 16 cm, 

− cykl pracy: praca ciągła, 

− poziom hałasu: 59,6 dBA, 

− możliwość zastosowania wózka z kółkami, 

− opcjonalnie torba do przenoszenia 
 
Wyposażenie standardowe: 

− butla z poliwęglanu 1l z zaworem zabezpieczającym przed przepełnieniem, 

− regulator i wskaźnik podciśnienia, 

− dreny silikonowe, 

− filtr bakteryjny, 

− łącznik drenów. 
 
Szczegółowe informacje: Ssak medyczny New Aspiret Cami - MedStudio24 (med-studio24.pl)  

  

https://med-studio24.pl/ssak-medyczny-new-aspiret-cami,id440.html


 
Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleniów – projekt nr POWR.02.08.00-00-0063/20 

 

Inhalator/nebulizator pneumatyczno-tłokowy CA-MI Compact 

 

 
 
Inhalator Ca-Mi dostosowany jest do ciągłej, intensywnej eksploatacji.  
 
Dane techniczne urządzenia: 

− zasilanie: 230V/50Hz 

− tryb pracy: praca ciągła 

− maks. ciśnienie: 3.0 bar 

− ciśnienie pracy: 1.3 bar 

− przepływ pracy: 5.2l/min 

− maks. przepływ: 16l/min 

− nebulizacja: 0,5ml/min 

− MMAD: 3,25 μm, zgodnie z normą EN-13544-1 

− frakcja (< 5μm): > 70% 

− poziom hałasu: 60 dBA 

− wymiary: 13,8×11,7×23,5 cm 

− waga: 1.6 kg 
Wyposażenie standardowe: 

− nebulizator HI-FLO 

− maska dla dorosłych 

− maska dla dzieci 

− ustnik 

− 2x filtr powietrza 

− wąż silikonowy 
 
Szczegółowe informacje: Inhalator/nebulizator pneumatyczno-tłokowy CA-MI Compact - Sklep Med-
seven   

  

https://sklep.medseven.pl/product/re300200-inhalator-nebulizator-pneumatyczno-tlokowy-ca-mi-compact/
https://sklep.medseven.pl/product/re300200-inhalator-nebulizator-pneumatyczno-tlokowy-ca-mi-compact/
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Chodzik rehabilitacyjny z siedziskiem- Podpórka czterokołowa   

 
 
 
 
Podpórka czterokołowa aluminiowa przeznaczona jest dla osób o obniżonej sprawności ruchowej które 
potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób star-
szych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpie-
czeństwa przed upadkiem.  
Cechy produktu: 

− lekka aluminiowa rama; 

− podwyższona wytrzymałość na nacisk, dzięki specjalnej konstrukcji krzyżakowej; 

− anatomiczne uchwyty; 

− regulowane na wysokość rączki; 

− hamulce z zaciskiem postojowym; 

− siedzisko z oparciem; 

− poręczna torba; 

− uchwyt na kule; 

− koła o wąskim przekroju i średnicy 8''; 

− funkcja składania do transportu, 

− posiada torbę na zakupy. 
Dane techniczne 

− szerokość całkowita: 64 cm 

− głębokość całkowita: 69 cm 

− wymiary siedziska: 46,5 x 26 cm 

− wysokość siedziska od podłoża: 53,5 cm 

− regulacja wysokości uchwytów: 79,5 - 92,5 cm 

− waga: 7,6 kg 

− maksymalne obciążenie: 130 kg 

− maksymalne obciążenie torby na zakupy: 5 kg 
 
Szczegółowe informacje: Podpórka czterokołowa aluminiowa Yola - model TGR-R RA 883 - Timago  

  

https://www.timago.com/pl/podporka-czterokolowa-aluminiowa-yola.html
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Balkonik składany na dużych kołach  

  
 
 
Balkonik przeznaczony jest dla dzieci i dorosłych o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują 
stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecany jest jako pomoc w utrzymaniu równo-
wagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie 
balkonika wpływa również pozytywnie na powrót do aktywności osób ze schorzeniami kończyn dolnych, 
mających problemy z lokomocją lub pionizacją. 
Cechy produktu: 

− wytrzymała aluminiowa rama; 

− regulowana wysokość nóżek; 

− szerokie pole podparcia; 

− wygodne uchwyty; 

− funkcja składania do transportu i przechowywania; 

− przednie nóżki zakończone kółkami o średnicy 5''; 

− tylne nóżki zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi. 
Dane techniczne 

− szerokość całkowita z nasadkami: 62 cm 

− szerokość wewnętrzna: 44 cm 

− głębokość całkowita: 49 cm 

− regulacja wysokości: 81-98 cm 

− waga: 3 kg 

− maksymalne obciążenie: 136 kg 
 
Szczegółowe informacje: Balkonik składany na dużych kołach - model JMC-C 3016W5 - Timago  

  

https://www.timago.com/pl/balkonik-skladany-na-duzych-kolach-model-jmc-c-3016w5.html
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Krzesło toaletowe na kółkach  

 

 
 
 
Krzesło toaletowe na kółkach jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi wykonanie czyn-
ności fizjologicznych.  
 
Cechy produktu: 

− stalowa rama składana, 

− deska sanitarna z klapą; 

− pojemnik sanitarny; 

− regulowane na wysokość nóżki zakończone kółkami; 

− tylne koła wyposażone w blokadę; 

− maksymalne obciążenie 120 kg, 

− 4 koła skrętne, 

− podłokietniki. 
 
Szczegółowe informacje: Krzesło toaletowe na kółkach - model TGR-R KT 023C - Timago  

  

https://www.timago.com/pl/krzeslo-toaletowe-z-kolkami.html
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Lampa do naświetlania  

wykorzystywana do leczenia chorób skóry, bólów kręgosłupa, zwyrodnień, urazów sportowych BIOP-
TRON MEDALL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIOPTRON to urządzenie stosowane w celu przyspieszenia leczenia oraz łagodzenia bólu dla wielu 
różnych dolegliwości. 
Cechy: 

− zasilanie sieciowe 100-240 V~, 50/60 Hz, 

− moc (źródła światła) 20 W,  

− przewód sieciowy odłączalny,  

− zabezpieczenie przed przegrzaniem,  

− wyświetlacz cyfrowy,  

− ustawianie czasu naświetlania / terapii,  

− długość fali 480 - 3400 nm,  

− stopień polaryzacji >95% (590 - 1550 nm),  

− w zestawie: preparat oxy spray, statyw.  
 
Szczegółowe informacje: Bioptron MedAll  

  

https://www.bioptron.pl/Products/BIOPTRON-MedAll.aspx
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Kula inwalidzka (łokciowa) Progress 1 Herdegen 

 

  
Cechy produktu: 

− regulacja wysokości podparcia przedramienia 

− uchylny uchwyt 

− obciążenie do 150 kg 

− aluminiowa 
 
Szczegółowe informacje: Kula inwalidzka Progress 1 Herdegen - Medyczny sklep ortopedyczny ze 
sprzętem rehabilitacyjnym (rehabilito.pl)  

Kula inwalidzka z zamkniętą obejmą Progress 2 Herdegen 

 

 
Nowoczesna kula łokciowa z podwójną regulacją. Uchylna i zamknięta obejma zapobiega spadaniu kuli. 
Lekka i bardzo wytrzymała. Wyposażona w przegubową nasadkę gumową PIVOFLEX. 
Cechy produktu: 

− regulacja wysokości podparcia przedramienia 

− uchylny, zamknięty uchwyt 

− obciążenie do 150 kg 
 
Szczegółowe informacje: Kula inwalidzka z zamkniętą obejmą Progress 2 Herdegen - Medyczny sklep 
ortopedyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym (rehabilito.pl)  

  

https://rehabilito.pl/produkt/kula-inwalidzka-progress-1-herdegen/
https://rehabilito.pl/produkt/kula-inwalidzka-progress-1-herdegen/
https://rehabilito.pl/produkt/kula-inwalidzka-z-zamknieta-obejma-progress-2-herdegen/
https://rehabilito.pl/produkt/kula-inwalidzka-z-zamknieta-obejma-progress-2-herdegen/
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Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci TIKI Herdegen 

 

 
 
Cechy: 

− materiał: aluminium, 

− ergonomiczny kształt uchwytu,  

− rurki aluminiowe regulowane za pomocą klipsów,  

− maksymalna waga użytkownika 100 kg,  

− antypoślizgowa nasadka gumowa.  
 
Szczegółowe informacje: Kula łokciowa z podwójną regulacją dla dzieci TIKI Herdegen - Medyczny 
sklep ortopedyczny ze sprzętem rehabilitacyjnym (rehabilito.pl)  

  

https://rehabilito.pl/produkt/kula-lokciowa-z-podwojna-regulacja-dla-dzieci-tiki-herdegen/
https://rehabilito.pl/produkt/kula-lokciowa-z-podwojna-regulacja-dla-dzieci-tiki-herdegen/
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Pionizator ALBATROS 

 

 
 
Albatros to urządzenie do pionizacji. Podnosi pacjenta z pozycji siedzącej do wyprostowanej. 
Albatros wspiera personel medyczny w codziennych sytuacjach i skutecznie odciąża kręgosłup podczas 
transferu osób niepełnosprawnych zmniejszając w ten sposób ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych.  
Cechy: 

− cztery punkty podparcia : stopy, kolana, biodra, klatka piersiowa, 

− kółka z blokadą,  

− platforma na stopy wyposażona w antypoślizgowe wkładki,  

− pasy stabilizujące,  

− ruchoma podstawa jezdna, 

− maksymalne obciążenie 110 kg,  

− ilość operacji przypadająca na ładowanie baterii: min 30.  
 
Szczegółowe informacje: ALBATROS II | Vermeiren Polska   
 

  

https://www.vermeiren.pl/web/web.nsf/detailproduct.xsp?CountryPLPLProductGroupUrządzenia%20do%20pionizacjiSubGroupSelectedALBATROS%20II
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Rotor rehabilitacyjny 

 
 

 
Rotor rehabilitacyjny model AR-019 jest manualnym urządzeniem do rehabilitacji.  
Zalecanym do usprawniania kończyn górnych i dolnych szczególnie przy niedowładach spowodowa-
nych udarem, wypadkiem oraz różnymi zaburzeniami neurologicznymi.  
Parametry techniczne: 

− rama: stalowa lakierowana proszkowo, składana 

− pedały rotora: nylon 

− stopki anty-poślizgowe: ABS 

− siła oporu: płynna regulacja 

− wyposażenie: wielofunkcyjny licznik 

− wymiary: 50x36x26cm 

− waga: 2,3kg 

− maksymalne całkowite obciążenie: 100kg 
 
Szczegółowe informacje: Rotor rehabilitacyjny - składany - ARmedical  

  

https://armedical.pl/oferta/rotor-rehabilitacyjny-skladany/
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Taboret prostokątny pod prysznic 

 
Krzesło prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze scho-
rzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie 
z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności 
toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej. 
Cechy:  

− składany,  

− antypoślizgowe nogi,  

− siedzisko z otworami odpływowymi,   

− siedzisko wykonane z poliuretanu,  

− wyposażone w uchwyty,  

− konstrukcja aluminiowa,   

− max. waga użytkownika 110 kg  
 
Szczegółowe informacje: Krzesło prysznicowe bez oparcia - ARmedical  

Taboret pod prysznic z oparciem i uchwytami bocznymi 

 

 
Krzesło prysznicowe jako sprzęt pomocniczy przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze scho-
rzeniami narządów ruchu, osób starszych jak również osób, dla których standardowe korzystanie 
z wanny lub kabiny prysznicowej stanowi problem. Ułatwia i pomaga podczas codziennych czynności 
toaletowych np. przy umywalce, w wannie lub kabinie prysznicowej. 
Cechy:  

− składany,  

− aluminiowa konstrukcja,  

− siedzisko wyposażone w otwory odpływowe,   

− regulacja oparcia,   

− nóżki zakończone antypoślizgowymi nasadkami,  

− min. dopuszczalne obciążenie: 110 kg.  
 
Szczegółowe informacje: Krzesło prysznicowe z oparciem - ARmedical 

https://armedical.pl/oferta/krzeslo-prysznicowe-bez-oparcia/
https://armedical.pl/oferta/krzeslo-prysznicowe-z-oparciem/

