




     

składamy na Państwa ręce najnowszy katalog produktów neurologicznych. Rok 2014 był dla 
nas rokiem wyjątkowym, gdyż świetowaliśmy 25-lecie działalności firmy. Mamy wielu 
partnerów w biznesie, którzy wierząc w markę Meden-Inmed powierzyli nam sprzedaż swoich 
produktów na polskim rynku, dzięki czemu możemy Państwu zaoferować niezwykle szeroką 
ofertę urządzeń i akcesoriów neurologicznych. Czując wagę odpowiedzialności za okazywane 
nam zaufanie wiemy, że rok 2015 musi być dla nas pracowity i będzie obfitował w nowości 
produktowe. W roku 2014 poszerzyliśmy ofertę o wyroby szwajcarskiej firmy YouRehab, 
holenderskiego producenta Doctor Kinetic oraz włoskiego EB Neuro przez co uzupełniliśmy 
portfolio produktów do EMG i akcesoriów neurologicznych. Pragniemy zwrócić Państwa 
uwagę na unikatowe  rozwiązania, które pojawiły się na kartach tego katalogu. 

Nowości znajdziecie Państwo w dziedzinie diagnostyki, zwracamy także uwagę na 
innowacyjne urządzenia poświęcone rehabilitacji neurologicznej. Ponad ćwierć wieku 
działalności w bardzo zmiennych warunkach nauczyło nas wytrwałości, dbałości o szczegóły 
oraz myślenia długoterminowego. Czas od 1989 r., czyli minione ćwierć wieku, to okres  
ogromnych zmian w naszej firmie. Rozpoczynając działalność od serwisu  i  dystrybucji  
wyrobów medycznych, konsekwentnie rozwijając myśl konstrukcyjną i opartą o nią produkcję  
własną - doszliśmy do sytuacji w której  przychody ze sprzedaży naszej produkcji stanowią 
ponad 41% obrotu firmy. Polskie wyroby z logo Meden-Inmed trafiają na  6 kontynentów. Co 
roku wprowadzamy do oferty innowacyjne produkty w skali światowej, aby Państwa  praktyki  
mogły  być  wiodącymi  placówkami  w  branży.  Nawet  mały  udział  w Państwa sukcesie 
zawodowym, sprawia nam zawsze ogromną radość. Ciągły rozwój nie byłby możliwy bez 
Państwa rad i uwag oraz zaufania, za co serdecznie dziękujemy.  Jesteśmy  otwarci  na  dalsze  
sugestie  i  zachęcamy  do  kontaktu.  

Wiemy,  że najlepsze  koncepcję  rodzą  się  wśród  praktyków,  blisko  pacjenta.  Liczymy,  iż  
tegoroczna oferta umożliwi Państwu dalszy rozwój zawodowy oraz biznesowy, a nowości 
okażą się ciekawe i potrzebne.
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- założenie firmy Meden 
  w garażu
- rozpoczęcie dystrybucji 
   ultrasonografów - zakup pierwszych 

  6 laptopów do pracy
  w terenie

- rozpoczęcie wyłącznej
  dystrybucji LEDRAPLASTIC
- otwarcie sklepu stacjonarnego

- wyróżnienie na III Targach Sprzętu 
  Rehabilitacyjnego “REHABILITACJA” w Łodzi 

- rozpoczęcie budowy 
  pierwszej siedziby
- zatrudnione 4 osoby
- rozpoczęcie serwisu 
  aparatury medycznej 

- wdrażanie pierwszego 
  systemu do zarządzania firmą
- zatrudnionych 12 osób
- prezentacja oferty na targach 
  Salmed w Poznaniu

- przeprowadzka z garażu 
  do pierwszej siedziby
- utworzenie działu R&D
- założenie Wydziału Rehabilitacji

- rozpoczęcie produkcji 
  elektronicznej
- zatrudnionych 20 osób
- przedstawicielstwo firmy 
  AIREX

- rozpoczęcie 
  produkcji mechanicznej
- nagroda MOTYL’97 
  Fundacji „Porozumienie 
  bez barier”

- rozpoczęcie symbolicznego
  eksportu
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji Natus

- aktywa 1,02 mln EUR
- Medal Europejski 2001 

- wdrożenie 
  Systemu Zarządzania Jakością
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji MagVenture 

- Pomorski Produkt Roku
- 5 miejsce w rankingu 100 najlepszych firm
  Pomorza Zachodniego

- wydzielenie produkcji 
  do firmy Inmed
- powstanie pierwszej 
  pełnometrażowej hali produkcyjnej
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji REDCORD

- sprzedaż 2,04 mln EUR
- pierwsza sprzedaż wyrobów produkcji    
  z logo Meden (urządzenie
  wspomagające SAM II dla osób
  z porażeniem czterokończynowym)

- połączenie działalności 
  produkcyjnej i sprzedażowej (firma Meden-Inmed)
- sprzedaż 5,02 mln EUR
- uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000  oraz 485:2003
- rozpoczęcie wyłącznej dystrybucji EBN

- zatrudnionych 98 osób - zakończenie inwestycji o wartości
  ok. 10 mln zł i przeprowadzka
  do nowej siedziby
- sprzedaż 10 mln EUR

- ekspansja zagraniczna - udział 
  w targach “Medica”  2010 

- Ambasador Polskiej 
  Gospodarki 
  w kategorii Eksporter
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji MegaEMG, 
  LiteGait, Gloreha

- zatrudnionych 180 osób
- nagroda Inwestycja Roku
- Diamenty Miesięcznika Forbes
- zdobycie nagrody Perfect Line 
  Spa Business

- Medal Europejski 2011
- uruchomienie sklepu
  internetowego

- Złoty Medal targów     
  “Rehabilitacja” w Łodzi
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji Hocoma

- Medal Europejski 2014

Mgr Maciej Zinka
V-ce Prezes  
ds. Sprzedaży i Marketingu

- Gazele Biznesu 2006 i 2007
- uzyskanie z UE dofinansowania o wartości
  ok. 5 mln zł na informatyzację firmy  
  i rozwój produkcji
- budowa hali produkcyjnej 3 500 m2 -
  koszt ok. 5 mln zł



Spotkajmy się...
Poznaj naszego przedstawiciela:

Wydział Neurologii

Paweł Wojtanowski
specjalista ds. serwisu

pwojtanowski@meden.com.pl
+48 607 566 508

arogowska@meden.com.pl
+48 785 810 440
+48 94 347 10 57
fax: +48 94 345 40 55

Wojciech Grunwald
przedstawiciel handlowy

wg@meden.com.pl
+48 605 446 632

Agnieszka Rogowska
sprzedaż, zamówienia publiczne

Krzysztof Pilarski
dyrektor WNF

kp@meden.com.pl
+48 609 139 337

Mirosław Kołłb-Sielecki
pełnomocnik zarządu

ms@meden.com.pl
+48 693 540 104

www.meden.com.pl/oferta
Sklep internetowy z pełną aktualną ofertą oraz licznymi promocjami.

www.neurorehabilitacja.com.pl
Zbiór najnowszych informacji w dziedzinie neurorehabilitacji. Niezastąpione źródło wiedzy 
eksperckiej o najnowszych technologiach.

Jerzy Bartodziej
specjalista ds. neurorehabilitacji 

jbartodziej@meden.com.pl
+48 664 413 001



Projekt 

Już na etapie koncepcji inwestycji kluczowa jest wiedza i doświadczenie naszych 
specjalistów, którzy zajmą się doborem sprzętu zgodnego z wymaganiami 
i potrzebami klienta oraz zaplanowaniem budżetu. Przy współpracy najbardziej 
doświadczonych architektów w Polsce wykonujemy dokumentację projektową 
nowo powstających obiektów, jak również projekty modernizacji lub rozbudowy już 
istniejących placówek. Dzięki dobrze zaplanowanej inwestycji zaoszczędzą Państwo 
czas i pieniądze w trakcie realizacji. 

Finansowanie

Z pomocą partnerów, umożliwiamy naszym klientom pozyskanie środków na 
inwestycję. Posiadamy doświadczenie w korzystaniu z różnych źródeł finansowania, 
m.in. projektów realizowanych w ramach środków europejskich, funduszy 
norweskich, a także PFRON oraz Polkard. Doskonale rozumiemy jak ważne jest 
zachowanie płynności finansowej placówki oraz uzyskanie środków z zewnętrznych 
źródeł, dlatego przed przystąpieniem do inwestycji doradzamy naszym klientom 
jakich instrumentów użyć. 

Realizacja

Po wspólnej pracy nad projektem aktywnie pomagamy również w  realizacji 
inwestycji. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną naszych urządzeń, która 
jest niezbędna do zaplanowania przyłączy. Nasza kadra inżynierska zapewni nadzór 
techniczny nad prawidłowym wykonaniem instalacji. Praca z  nami to gwarancja 
sprawnej realizacji zaplanowanej inwestycji. 

Wyposażenie

Profesjonalny sprzęt medyczny jest zwieńczeniem udanej inwestycji. Dzięki 
nadzorowi nad prawidłowością wykonania instalacji możliwe jest szybkie podłączenie 
wyposażenia medycznego. Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia naszej 
kadry zapewni sprawny montaż, cykl profesjonalnych szkoleń oraz bezproblemowy 
serwis. 

Nasze 
kompetencje:

• neurologia
• diagnostyka neurologiczna
• neurorehabilitacja
• rehabilitacja
• rehabilitacja kardiologiczna
• sanatoria i uzdrowiska
• Medical SPA & Wellness
• urologia
• ginekologia
• chirurgia ogólna
• ortopedia i traumatologia
• otolaryngologia
• zintegrowane sale operacyjne
• instalacje paneli przyłóżkowych
• systemy przywoławcze

Powierzając inwestycję profesjonalistom mogą Państwo skupić się na tym co 
najważniejsze – leczeniu swoich pacjentów.

Na wszelkie pytania dotyczące kompleksowej realizacji inwestycji odpowiedzą nasi 
przedstawiciele.

Kompleksowa realizacja inwestycji

Dzięki bogatemu doświadczeniu i profesjonalnej 
kadrze oferujemy naszym klientom kompleksową 
realizację inwestycji w obiektach ochrony zdrowia 
oraz placówkach specjalistycznych.

Inwestuj z nami



Spis treści

Diagnostyka

Systemy EMG/NCS/EP, EEG/Video, EEG/EP, stymulacja magnetyczna (TMS), przewodowe 
i bezprzewodowe rejestratory EEG, neuromonitorowanie, aparaty do elektromiografii 
powierzchniowej, przenośne biomonitory, systemy wideo analizy ruchu.

5 - 22

Rehabilitacja neurologiczna

Zrobotyzowany  system  do  reedukacji  chodu  Lokomat, systemy odciążenia, stoły do 
dynamicznej pionizacji z funkcją kroczenia, symulator chodu, parapodium dynamiczne, 
rehabilitacja  funkcjonalna  kończyny  górnej,  splinty - usztywnienia  kończyn,   
rotory neurologiczne, system rehabilitacji w przestrzeni 3D, leczenie dysfagii.

23 - 50

Opieka nad pacjentem

Łóżka rehabilitacyjne, podnośniki pacjenta, systemy szyn sufitowych, wózki kąpielowe, 
podwieszki.

51 - 56

Akcesoria do neurodiagnostyki

Igły do EMG, akcesoria NCS/EMG, akcesoria EP, akcesoria EEG, akcesoria do badań snu, 
przewody i elektrody samoprzylepne, podwieszki do podnośników.

57 - 91

Pozostała działalność firmy

Serwis rehabilitacji, neurologia - Wydział Neurofizjologii, ortopedia i scyntygrafia - Wydział 
Innowacyjnych Aplikacji, urologia, ginekologia i chirurgia ogólna - Wydział Aparatury 
Medycznej, panele przyłóżkowe i systemy przywoławcze - Wydział Intensywnej Opieki 
Medycznej, Wydział Eksportu, Wydział Produkcji.

105 - 110

Wyposażenie sal do ćwiczeń i gabinetów 

Poduszki sensomotoryczne, piłki i taśmy rehabilitacyjne.

92 - 104
























































































































































































