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REGULAMIN WYPOŻYCZENIA PRZENOŚNEGO KONCENTRATORA TLENOWEGO W RAMACH DZIAŁALNOŚCI 

STATUTOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WSPIERANIA CHORYCH NA IPF 

1. O wypożyczenie przenośnego koncentratora tlenowego mogą ubiegać się wyłącznie członkowie 

zwyczajni Towarzystwa, regularnie opłacający składkę członkowską lub zwolnieni z płacenia składki decyzją 

Zarządu. 

2. Warunkiem niezbędnym do wypożyczenia koncentratora jest złożenie odpowiedniego wniosku (zał. nr 1 

do niniejszego regulaminu), który należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną do siedziby 

Towarzystwa.  

3. Wnioskujący musi być osobą aktywną ruchowo (wychodzącą z domu), która będzie w stanie dojechać do 

siedziby Towarzystwa w celu przeprowadzenia kwalifikacji. 

4. Do otrzymania koncentratora kwalifikują się chorzy, którzy w trakcie 6 - minutowego chodu po płaskim 

korytarzu we własnym tempie doświadczą spadku utlenowania krwi mierzonego przy pomocy 

pulsoksymetru poniżej 90%. Badanie 6 - minutowego chodu będzie przeprowadzone przez 

wykwalifikowany personel medyczny w siedzibie Towarzystwa po uprzednim ustaleniu terminu. 

5. W przypadku, gdy liczba osób kwalifikujących się do otrzymania koncentratora  będzie większa niż liczba 

urządzeń o przydzieleniu koncentratorów będzie decydowało losowanie. 

6. Koncentratory stanowią własność Polskiego Towarzystwa Wspierania Chorych na IPF, a ich dystrybucją i 

serwisem zajmuje się firma ELEKTROTECHMED z siedzibą w Warszawie, tel. 784 - 094 - 284. 

7. Z każdym wypożyczającym Towarzystwo podpisuje umowę, której treść stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

8. Wypożyczenie koncentratora jest nieodpłatne, natomiast koszty serwisowania będą ponosić w równych 

częściach Towarzystwo i wypożyczający. Szacunkowy koszt serwisu jednego urządzenia wynosi 1000 zł/rok, 

co oznacza miesięczny koszt dla wypożyczającego 45 zł. Suma ta powinna być wpłacana co miesiąc na 

konto Towarzystwa z adnotacją "serwis koncentratora". Ewentualne zwolnienie z opłaty serwisowej jest 

możliwe na wniosek zainteresowanego po przeanalizowaniu jego indywidualnej sytuacji każdorazowo na 

podstawie decyzji Zarządu. 

 

 

 


