


Firma KOORDYNACJA jest producentem
i dystrybutorem sprzętu rehabilitacyjnego
oraz medycznego renomowanych firm polskich
oraz zagranicznych. Istnieje na rynku od 9 lat.

Swoje działania ukierunkowuje na stały rozwój
zarówno firmy, jak i współpracujących z nią
partnerów.



Firma prowadzi również badania w zakresie wad
postawy i stóp, równowagi, koordynacji wzrokowo
ruchowej oraz produkcję wkładek ortopedycznych 3D.
70% przychodu Firmy stanowi komercjalizacja
produktów innowacyjnych. Kilkadziesiąt ośrodków
medycznych/terapeutycznych w Polsce w chwili
obecnej korzysta z urządzeń oraz metodologii
wypracowanej przez zespół firmy KOORDYNACJA
w trakcie diagnostyki i leczenia swoich pacjentów.



W X edycji Konkursu Innowator Mazowsza
firma zgłosiła aż 7 innowacyjnych produktów:

1. Live Kiosk – „wkladki.online” - Innowacyjny system telemedyczny, diagnostyki i produkcji 
produktów ortopedycznych w technice druku 3D;
2. "DynamicRehaStairs- Innowacyjne regulowane elektronicznie schody rehabilitacyjne z 
wykorzystaniem zjawiska biofeedbacku i funkcją posturografu”
3. „KINEOD 3D - nowoczesny mobilny system badania postawy ciała w 3D”;
4. "CNC Foot Insole" - innowacyjne indywidualne ortezy stóp CNC CAD/CAM (wkładki ortopedyczne), 
projektowane komputerowo, wykonane techniką frezowania w materiale wielowarstwowym;
5. "System CNC Foot Insole EasyCAD" - innowacyjny system do projektowania i produkcji wkładek 
ortopedycznych z wykorzystaniem maszyny CNC;
6. „Sling Feedback Therapy” – innowacyjny system do prowadzenia terapii w podwieszeniu z 
wykorzystaniem zjawiska biologicznego sprzężenia zwrotnego – biofeedback;
7. "FreeMED Posture" - innowacyjny system do oceny równowagi, chodu, stóp i postawy ciała



"System CNC Foot Insole EasyCAD" 
- innowacyjny system

do projektowania i produkcji
wkładek ortopedycznych

z wykorzystaniem maszyny CNC



"CNC Foot Insole„ 
innowacyjne indywidualne
ortezy stóp CNC CAD/CAM

(wkładki 3D ortopedyczne),
projektowane komputerowo,

wykonane techniką frezowania
w materiale wielowarstwowym



Live Kiosk – „wkladki.online” -
Innowacyjny system telemedyczny, 
diagnostyki i produkcji
produktów ortopedycznych
w technice druku 3D



"DynamicRehaStairs- Innowacyjne regulowane 
elektronicznie schody rehabilitacyjne
z wykorzystaniem zjawiska biofeedbacku
i funkcją posturografu”



„KINEOD 3D - nowoczesny 
mobilny system badania 

postawy ciała w 3D



„Sling Feedback Therapy” 
innowacyjny system

do prowadzenia terapii 
w podwieszeniu 

z wykorzystaniem zjawiska 
biologicznego sprzężenia 
zwrotnego – biofeedback



"FreeMED Posture" -
innowacyjny system do oceny 

równowagi, chodu, stóp 
i postawy ciała



Efekty ekonomiczne innowacji:

Liczba sprzedanych/wdrożonych 
innowacyjnych produktów >2500szt

Łączna wartość sprzedaży
związanej z innowacją > 2,5 mln zł



Perspektywy rozwoju:

Wdrożenie kolejnych innowacyjnych rozwiązań

Komercjalizacja usług i produktów łączących 
telemedycynę i druk 3D



www.koordynacja.com.pl


