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Wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego i pomocniczego.
Wypożyczalnie sprzętu ortopedycznego są bardzo ważne dla osób niepełnosprawnych
oraz ich rodzin. Zdarza się, że brak odpowiedniego sprzętu może stanowić duży
kłopot urastający do rangi problemu życiowego.
Poniżej podajemy adresy kilku wypożyczalni znajdujących się na terenie Krakowa.
Stowarzyszenie Filantropów im. Brora Hanssona w Krakowie
tel. 507-274-615 (z wyjątkiem dni świątecznych)
Adres: 30-513 Kraków, ul. Smolki 9
Czynne: czwartek, godz. 16.00 – 18.00
Asortyment: łóżka wieloczynnościowe i z podnoszonym zagłówkiem, kule, balkoniki,
wózki inwalidzkie (także dziecięce i młodzieżowe), chodziki, krzesła, rolatory, toalety
przenośne i inny sprzęt rehabilitacyjny.
Cennik/zasady refundacji: bezpłatnie.

Fundacja na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.
Wypożyczalnia i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego
ul. Józefa 5
31-056 Kraków
tel.: 12 421 57 85
fax: 12 421 57 85
sklep@fundacja-sm.org
www.fundacja-sm.malopolska.pl
Dni i godziny otwarcia: pon, śr, pt 9- 17
miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Najbliższa koperta ul. Józefa 8
Oferta: balkoniki, kule ortopedyczne, materace, łóżka, wózki inwalidzkie, rotory
Cennik/zasady refundacji: opłata comiesięczna + kaucja

Fundacja Pomoc Krakowskiemu Hospicjum.
Wypożyczalnia sprzętu medycznego
os. Centrum B bl.6
31-927, Kraków
tel.: (12) 644 65 50, 425 75 83
e-mail: fundacja@fundacjapkh.krakow.pl

www.fundacja.krakow.pl
Dni i godziny otwarcia: pon, pt 9-14 wt, śr, czw 9-17
Oferta: asortyment: łóżka, wózki inwalidzkie, materace, balkoniki, kule ortopedyczne i
inny sprzęt
Cennik/zasady refundacji: odpłatność za każdy kolejny miesiąc (przy wypożyczaniu
potrzebny dokument -dowód osobisty)
wysokość opłaty zależna od wartości wypożyczanego sprzętu

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.
Wypożyczalnia i sklep.
Ulica: Prądnicka 10
Kraków
tel.: (012) 633 20 55
e-mail@kzso@kzso.com.pl
www.kzso.com.pl
Dni i godziny otwarcia: sklep czynny: pon- pt 8 - 17
wypożyczalnia czynna: pon-pt 8 - 16
Oferta: kule łokciowe i pachowe, balkoniki, wózki inwalidzkie
Cennik/zasady refundacji: podstawą do wypożyczenia jest dowód osobisty, opłata za
2 tygodnie np. kule łokciowe i pachowe 10 zł/ za 2 tyg. + jednorazowa kaucja 50 zł
balkoniki 25 zł/ za 2 tyg. + jednorazowa kaucja 200 zł
wózki 30 zł/ za 2 tyg. + jednorazowa kaucja 300 zł

Towarzystwo Solidarnej Pomocy
Kraków - Nowa Huta
Ulica: Ujastek 3
Miejscowość: 30-706, Kraków
Tel.: (12) 644 09 68
e-mail: tsp_kr@onet.pl
Dni i godziny otwarcia: pon- pt 9 -14.30
Asortyment: łóżka, wózki inwalidzkie, materace, balkoniki, kule ortopedyczne i inny
sprzęt rehabilitacyjny
Cennik/zasady refundacji: możliwość wypożyczenia na czas nieokreślony,
jednorazowa opłata + kaucja (ich wysokość zależna od wartości wypożyczanego
sprzętu)
Dojazd: autobus 163, 174, 142,
Wejście dla niepełnosprawnych: Tak, wypożyczalnia w pawilonie "0" ośr. usług
medycznych (przychodnia, oddziały szpitalne)
Parking z miejscami dla ON:
Jeden z najwcześniej otwartych i szeroko niosący pomoc mieszkańcom Krakowa -

Nowej Huty

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego "KLIKA" Spółdzielnia Socjalna
Klika ul. Fatimska 41B, 31-831 Kraków
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
tel. 503 710 900
www.wypozyczalnia-klika.pl
e-mail: info@wypozyczalnia-klika.pl
Oferta: łóżka elektryczne wielofunkcyjne rehabilitacyjne, schodołaz
gąsienicowy,wózki inwalidzki zwykłe,wózki inwalidzke dziecięce, aktywne wózki
inwalidzkie, specjalny wózek inwalidzki, skuter elektryczny, chodziki 3-kołowe i
4-kołowe, balkoniki kroczące, krzyżak ćw. stawu skokowego, kule pachowe i
łokciowe, podnośnik wannowy, podnośnik transportowy, podpórka 2 kołowa dla
dzieci, stolik manualny do ćwiczenia rąk.
SPLINT.PL to Internetowe Centrum Rehabilitacji, które oferuje sprzęt
ortopedyczny do wypożyczenia. Wypożyczalnia funkcjonuje na terenie Krakowa.
Oferuje sprzęt ortopedyczny w postaci wózków inwalidzkich, kul łokciowych,
balkoników, ale w głównej mierze produktów których nie ma w innych
wypożyczalniach, mianowicie ortez i stabilizatorów na poszczególne stawy.
Wszystkich formalności można dokonać za pośrednictwem strony internetowej
www.splint.pl a sprzęt jest bezpłatnie dowożony do domu klienta przez rehabilitanta.

STANMED24 ul. Generała Fieldorfa-Nila 10, lokal U59 31-209 Kraków
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00
tel.: +48 535 493 573
www: http://stanmed24.pl
email:krakow@stanmed24.pl
oferta: koncentratory tlenu, łóżka rehabilitacyjne/szpitalne (automatyczne,
sterowane pilotem), schodołazy gąsienicowe, wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne,
balkoniki (chodziki), dwufunkcyjne (krocząco-statyczne), balkoniki (chodziki) z dwoma
kołami, podpórki czterokołowe, aparaty CPAP, aparaty Auto CPAP, aparaty BiPAP,

pulsoksymetry palcowe.

Przy wypożyczeniu potrzebny jest dowód osobisty, należy także wnieść opłatę za
pierwszy miesiąc użytkowania sprzętu (wysokość opłaty zależna jest od rodzaju
wypożyczanego sprzętu - cennik dostępny na stronie w kategorii "Wypożyczalnia").
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