
Załącznik nr 1 

 

KATALOG SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO 

KTÓRY MOŻE BYĆ OBJĘTY DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW 

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

WRAZ Z CENAMI MAKSYMALNYMI 

 

1. Atlas rehabilitacyjno-siłowy – do 4000,00 zł 

2. Autokorektor skolioz – do 5000,00 zł 

3. Bieżnia – do 2500,00 zł 

4. Drabinka gimnastyczna – do 500,00 zł  

5. Ekspander gimnastyczny (gumy do rozciągania) – do 200,00 zł 

6. Kabina PUR (Przyłóżkowe Urządzenia Rehabilitacyjne) + osprzęt – do 

2500,00 zł 

7. Kabina UGUL (Uniwersalnego Gabinetu Usprawniania Leczniczego) + osprzęt 

– do 3000,00 zł 

8. Kamizelka oscylacyjna – do 20000,00 zł 

9. Klin rehabilitacyjny – do 100,00 zł 

10. Lampa antydepresyjna (Foto-Vita) – do 700,00 zł 

11. Lampa emitująca światło spolaryzowane (Bioptrom compact) – do 1200,00 zł  

12. Lampa Sollux domowa – do 150,00 zł 

13. Ławka gimnastyczna – do 600,00 zł 

14. Łóżko ortopedyczne z wyposażeniem do rehabilitacji – do 3000,00 zł 

15. Materac rehabilitacyjny do ćwiczeń – do 200,00 zł 

16. Orbitrek – do 1500,00 zł 

17. Piłki rehabilitacyjne  - do 50,00 zł 

18. Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych – do 200,00 zł 

19. Rotor do ćwiczeń kończyn górnych – do 300,00 zł 

20. Rotor zespolony – 1000,00 zł 

21. Rotor zespolony elektryczny – 3000,00 zł 

22. Rower rehabilitacyjny stacjonarny – do 1500,00 zł 

23. Równoważnia do ćwiczeń balansu ciała i stawów skokowych – do 200,00 zł 

24. Schody do nauki chodzenia – do 3000,00 zł 

25. Step per – do 200,00 zł 



26. Stół rehabilitacyjny – do 1500,00 zł 

27. Stół rehabilitacyjny do ćwiczeń z dziećmi – do 2000,00 zł 

28. Suchy basen rehabilitacyjny – do 3000,00 zł 

29. Symulator biegu narciarskiego – do 1500,00 zł 

30. Symulator wiosłowania – 2000,00 zł 

31. Tablica do ćwiczeń manualnych bez oporu – do 1000,00 zł 

32. Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem – do 1000,00 zł 

33. Terapimaster Kids do wczesnej stymulacji – do 1000,00 zł 

34. Tor do nauki chodzenia – do 2000,00 zł 

35. Urządzenie do ćwiczeń czynnych stawu skokowo-goleniowego (krzyżak) – do 

1000,00 zł 

36. Urządzenie do przez skórnej stymulacji nerwów i mięsni (TENS) – do 300,00 

zł 

37. Wałek rehabilitacyjny – do 300,00 zł  

38. Wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych – do 21000,00 zł 

 

• Katalog sprzętu rehabilitacyjnego jest katalogiem otwartym tzn. może być 

uzupełniany o dodatkowe sprzęty rehabilitacyjne wprowadzane do użytku, 

• W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dofinansowaniem ze środków 

PFRON mogą być objęte zakupy innych urządzeń posiadających atest sprzętu 

rehabilitacyjnego w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

nie wymienionych w katalogu. 

 


