تجربة خوذة ® DOCالتقويمية
رعاية شاملة ،سهولة االستخدام ،نتائج استثنائية ،عائالت سعيدة

صا
تصميم مصنع خصي ً
كل طفل نعالجه هو طفل فريد .لذا فكل واحدة من خوذ  DOCتتطلب ساعات من التقييم الفردي والتصميم المعد خصيصًا لكل طفل على حده والتقييم المستمر.

الخوذة مفتوحة من األعلى بدرجة أكبر
بنسبة  %44من غيرها من الخوذ ،مما
يساعد على الحفاظ على راحة الطفل
واعتدال درجة حرارة رأسه

مصنوعة من مواد عالية الجودة
ومضادة للحساسية لمالءمة البشرة
الحساسة

تصميم مصنوع خصيصًا بحيث تالئم كل
موضع في رأس طفلك وتعالج االنحراف
بطريقة لطيفة لكن فعالة.

كل خوذة ُتصنع خصيصًا من أجل الطفل
الذي سيستخدمها باستخدام أحدث وسائل
التكنولوجيا

عادة ما يكون وزنها أقل من  6أونصات
( 170غرامًا) وهي بذلك أخف بنسبة  %32من
غيرها من األجهزة المماثلة مما يعني أنها لن
تؤثر على توازن طفلك وال أنشطته اليومية

اشعر بالفرق الذي تحققه خوذة ™DOC
نحن شغوفون بتقديم أعلى مستويات الرعاية لطفلك .وجهودنا مكرسة بالكامل لعالج متالزمة الرأس المسطح — وهذا هو كل ما نقوم به!
• مراكزنا الصديقة لألطفال والعائالت يعمل بها أطباء العالج الطبيعي وأخصائيي العالج الوظيفي وأخصائيي تقويم العظام والممرضين القانونيين ممن
اختاروا التخصص في عالج األطفال الذين يعانون من متالزمة الرأس المسطح
• وباإلضافة لكونهم أخصائيين طبيين متقدمين ،يتلقى كل من األطباء العاملين لدى "كرانيال تكنولوجيز" تدريبًا عالي التخصص يزيد عن  300ساعة في
عالج متالزمة الرأس المسطح
صعَر وعلى أي مشكالت قد توجد في منطقة الرقبة.
• ويعمل األطباء لدينا على مراقبة المحطات النمائية الرئيسية التي يمر بها طفلك والتعرف على حاالت ال َ

جهاز )®Digital Surface Imaging® (DSi
جهاز  Digital Surface Imagingللتصوير الرقمي هو أساس العالج الناجح لمتالزمة الرأس المسطح .فبدء عملية العالج بجهاز يضمن لك الحصول على نتائج
استثنائية يعني أنك تشارك هذه الرحلة مع جهة عالجية يمكنك أن تثق بها.
•
•
•
•
•
•
•

هذه هي التقنية الوحيدة المطورة تحدي ًدا لعالج متالزمة الرأس المسطح
يستخدم الجهاز  10كاميرات عالية الدقة
آمن :مدعوم بتحليل أمان مستقل1
سريع :ال يستغرق التقاط الصورة أكثر من  180/1جزء من الثانية
دقيق :أثبتت الدراسات السريرية دقته التي تصل إلى  0.25ملليمتر ¼ ،عرض البطاقة االئتمانية2
يلتقط صورة بزاوية  360درجة لرأس الرضيع
جهاز حصري في تجربة خوذة ® DOCالتقويمية

نتائج استثنائية
بعد

قبل

مدة العالج 3 :أشهر

"العالج فعال بدرجة عظيمة ويقدم نتائج مذهلة .شاركنا الصور التي التقطت قبل
العالج وبعده مع كثير من أفراد عائلتنا وأصدقائنا وشرحنا لهم منطق العالج،
وقد باتوا اآلن يدركون أن األمر أكثر بكثير من جعل رأس الطفل مستديرً ا".
مونيكا وجوناثان أ.
مدة العالج 3.75 :شهرً ا

مدة العالج :شهرين

.اختر لطفلك
تجربة قائمة على:
• ما يقارب  35عا ًما من الرعاية التي ال مثيل لها لحاالت متالزمة الرأس المسطح
• مجموعة من العاملين تكرس كل جهودها لعالج حاالت متالزمة الرأس المسطح — هذا هو كل ما نقوم به!
• ما يقارب  175،000طفل تلقوا عالجنا
• نتائج سريريةاستثنائية
• أفضل عرض متكامل من بين العروض المتوفرة لعالج متالزمة الرأس المسطح
• في المتوسط ،وصف اآلباء واألمهات الذين أجابوا على االستبيان الخاص بنا 1أن تجربتهم مع خطة  DOCمن شركة "كرانيال تكنولوجيز" كانت "جيدة"
إلى "ممتازة" فيما يتعلق بتجربتهم:
• "مستوى الرضا" و"الرضا العام" أكبر من *%96.5
• "مستوى الخدمة" أكبر من *%97.5

خدمات ترجمة مجانية!
www.cranialtech.com•(844) 447-5894

المراجع .1 :البيانات في الملف" ،كرانيال تكنولوجيز"" . 2 .تي .آر .ليتلفيلد" و"كي .إم .كيلي" و"جي .سي .تشيرني" وآخرون .تطوير نظام جديد لتصوير الجمجمة بالتقنية ثالثية األبعاد ،مجلة الجراحة الجمجمية الوجهية(1) 175-18 ،؛ 200415

