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94 344 90 61 / 59
biuro handlowe
poniedziałek – piątek w godz. 7:30 - 15:30

94 347 10 41
fax

wam@meden.com.pl 
e-mail

94 347 10 58 / 697 101 187
serwis 

Marcin Rutkowski
specjalista ds. aplikacji

mrutkowski@meden.com.pl
+48 601 551 347

specjalista ds. aplikacji

prusinek@meden.com.pl
+48 785 810 714

tj@meden.com.pl
+48 691 027 654

Tomasz Jabłoński
dyrektor zarządzający - wydział 
aparatury medycznej

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

Michalina Terczyńska
manager ds. uroginekologii
klinicznej



z przyjemnością składamy na Państwa ręce najnowszy katalog innowacyjnych i zaawansowanych 
technologicznie produktów urologicznych. Spółka Meden-Inmed jest obecna na rynku od 30 lat 
i pozostaje firmą rodzinną. Od początku działalności nieustannie inwestujemy w rozwój i nowoczesne 
rozwiązania. Świetnie wyposażony park maszynowy, specjalistyczne pracownie konstrukcyjne, 
profesjonalne oprogramowanie, własna pracownia wzornictwa oraz wykwalifikowana kadra umożliwiają 
projektowanie i wykonywanie prototypowych konstrukcji, prowadzenie testów technicznych oraz 
produkcję sprzętu medycznego na dużą skalę. Wysokie parametry jakościowe wyrobów Meden-Inmed 
jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko poprzez wdrożenie określonych standardów procesu produkcyjnego, 
ale również dzięki doborze odpowiednich materiałów, gwarantujących trwałość oraz niezawodność.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo, szczególnie istotne w przypadku użytkowania sprzętu 
medycznego. Wyroby przed wprowadzeniem na rynek podlegają licznym testom technicznym, klinicznym 
oraz są konsultowane z najlepszymi specjalistami. Artykuły posiadają także wszelkie niezbędne atesty. 
Jesteśmy certyfikowanym producentem wpisanym do rejestru przez amerykańskie FDA. 

Co roku wprowadzamy do oferty innowacyjne w skali światowej produkty, aby Państwa praktyki mogły 
być wiodącymi placówkami w branży. W 1999 roku zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem Medtronic, 
producenta sprzętu medycznego, również do urodynamiki. Sześć lat później rozpoczęliśmy współpracę 
z renomowaną firmą Richard Wolf GmbH - dostawcą kompleksowych usług w dziedzinie endoskopii. 
W 2010 roku poszerzyliśmy portfolio o asortyment niemieckiej marki Dornier MedTech, znanej 
z pionierskich technologii i rewolucyjnych terapii w urologii. Jako stale rozrastający się zespół Meden-
Inmed odnosi sukcesy, które przyczyniają się do podniesienia jakości usług na rynku medycznym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dynamiczny rozwój 
nie byłby możliwy bez Państwa rad i uwag, a także zaufania, za co serdecznie dziękujemy. Pozostajemy otwarci na dalsze sugestie, ponieważ wiemy, że 
najlepsze koncepcje rodzą się wśród praktyków, blisko pacjenta. Jesteśmy pewni, że tegoroczna oferta spełni nawet najbardziej rygorystyczne wymagania, 
natomiast nasze doradztwo przyczyni się optymalizacji działania i rozwoju Państwa placówki. 

Szanowni Państwo,

dr inż. Wiesław Zinka
Prezes Zarządu

mgr Maciej Zinka
Prokurent / V-ce Prezes 
ds. Sprzedaży i Marketingu
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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”
- przedstawicielstwo firmy
  Gymna-Uniphy

- rozpoczęcie symbolicznego
  eksportu

- aktywa 1,02 mln EUR
- Medal Europejski 2001 

- wdrożenie 
  Systemu Zarządzania Jakością

- 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

- zatrudnionych 98 osób
  - rozpoczęcie dystrybucji
     Richard Wolf
          - rozpoczęcie dystrybucji
                  ASA Laser

- zakończenie inwestycji o wartości
  ok. 10 mln PLN i przeprowadzka
  do nowej siedziby
- sprzedaż 10 mln EUR

- ekspansja zagraniczna - udział 
  w targach “Medica” 2010 
- rozpoczęcie dystrybucji Dornier

- Ambasador Polskiej 
  Gospodarki 
  w kategorii Eksporter
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji MegaEMG

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

- Medal Europejski 2011
- uruchomienie sklepu
  internetowego

- Złoty Medal Targów 
  Sprzętu Rehabilitacyjnego     
 “REHABILITACJA” w Łodzi
- rozpoczęcie wyłącznej 
  dystrybucji Hocoma

- Medal Europejski 2014
- Złoty Medal Targów  
  Sprzętu Rehabilitacyjnego
 “REHABILITACJA” w Łodzi
- Ambasador Polskiej   
  Gospodarki w kategorii   
  Eksporter

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

2015

- Medal Europejski    
  2015
- rozpoczęcie   
  dystrybucji 
  Humac, Winback2016

- otwarcie nowej hali    
  produkcyjnej i centrum   
  logistycznego
- rozpoczęcie  
  wyłącznej dystrybucji  
  DAVID

2017

- poszerzenie  
  portfolio produktów  
  do rehabilitacji  
  kardiologicznej 
  o Cardioline
- rozpoczęcie  
  dystrybucji Deymed2018

- rozpoczęcie  
  dystrybucji Bioness  
  i Physiolab
- rozwój produktowy  
  w zakresie opieki 
  nad pacjentem

2019

- 30-lecie firmy  
  Meden-Inmed



2   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Chirurgia laserowa 



Chirurgia laserowa   3Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Systemy obrazowania
ENDOCAM Logic,
ENDOCAM Flex HDWskazania 

Gastroenterologia

Urologia

Laryngologia

Torakochirurgia



4   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Parametry techniczne:

Medilas H Solvo 35 



Chirurgia laserowa   5Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Auriga XL 

Parametry techniczne:



6   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Parametry techniczne:

MegaPulse 70+ 



Chirurgia laserowa   7Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Medilas H 140 

Parametry techniczne:



8   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

MultiPulse TM 1470 

Parametry techniczne:



Chirurgia laserowa   9Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

GreenLight XPS 180W 

Parametry techniczne:



10   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Cobra Vision

Pompa FLUID CONTROL 2225



Chirurgia laserowa   11Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

Morcelator PIRANHA 

MicroPerc® 



12   Chirurgia laserowa Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

LithoVueTM 

LithoVueTM roboczy

3,6 Fr. 270˚/270˚ 2 - 50 mm9,5 Fr. 7 Fr.7,



Chirurgia laserowa   13Powyższe informacje zostały wyselekcjonowane i nie stanowią pełnej oferty firmy Meden-Inmed. 
Po więcej informacji prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.

TM / ZipWireTM

• 

  (SensorTM TM),
• DUAL FlexTM

TM 

• 

Kosz nitinolowy ZeroTipTM 

• 

Szczypce nitinolowe GraspitTM 

• 

  90 lub 120 cm.

Spirala nitinolowa Stone ConeTM 

• 
  w moczowodzie,

TM 

• 



Wydział Aparatury Medycznej Meden-Inmed
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Spotkajmy się...
Poznaj naszego przedstawiciela w Twoim regionie:

Tomasz Dąbrowski
dyrektor regionalny

mbaxter@meden.com.pl
+48 607 566 305

td@meden.com.pl
+48 607 566 309

Robert Drozd
dyrektor regionalny

rdrozd@meden.com.pl
+48 697 101 174

Matylda Baxter-Minta
dyrektor regionalny

kbakowski@meden.com.pl
+48 785 810 451

Karol Bąkowski
przedstawiciel handlowy

Kamil Bentkowski
przedstawiciel handlowy

kbentkowski@meden.com.pl
+48 605 483 888

Joanna Reszel
przedstawiciel handlowy

jreszel@meden.com.pl
+48 785 811 050

Magdalena Mikłas
specjalista ds. uroginekologii klinicznej

mmiklas@meden.com.pl
+48 785 810 699

Przemysław Wojciechowski
specjalista ds. uroginekologii klinicznej

pwojciechowski@meden.com.pl
+48 785 810 934

Biuro handlowe:

poniedziałek - piątek w godz. 7:30 - 15:30

+48 94 344 90 61 (59)



Notatki



Notatki



Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 
k.c. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany projektów bez wpływu na zasadnicze funkcje wyrobu i wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa. Pomimo dołożenia wszelkich starań kolory zaprezentowane w katalogu mogą odbiegać 
od rzeczywistości.

Nasze realizacje



Profesjonalny poradnik chirurgii laserowej

Znajdź nas na:

Meden-Inmed Sp. z o.o. 
ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

+48 94 344 90 61 (59)

wam@meden.com.pl

www.meden.com.pl

+ 70 krajów

+ 150 000 wyprodukowanych produktów

+ 200 000 zrealizowanych zamówień


