
DOC Experience®

Kompleksowa opieka, łatwość obsługi, wyjątkowe wyniki, szczęśliwe rodziny

Indywidualne zaprojektowanie

Hipoalergiczna, 
wykonana z wysokiej jakości 
materiału dla wrażliwej skory

 
 

 

Indywidualnie zaprojektowana, 
pasująca do każdego niuansu 
kształtu głowy niemowlęcia, 
w celu zapewnienia delikatnego, 
a zarazem skutecznego leczenia

Jest o 44% bardziej otwarta 
w górnej części niż inne 
urządzenia, dzięki czemu dziecko 
się mniej poci i czuje się wygodniej
 

 
 

 

Zwykle waży mniej niż 6 
uncji (170 gramów) i jest o 32% 
lżejsza niż inne urządzenia, 
co oznacza, że nie będzie kolidować 
z równowagą lub codziennymi 
czynnościami niemowlęcia

 

• 

•
 

•
 

Poczuj różnicę z DOC Difference™

W naszych ośrodkach przyjaznych dzieciom i rodzinom pracują fizjoterapeuci i terapeuci zajęciowi, specjaliści z 
zakresu ortotyki jak i dyplomowani pielęgniarze, którzy zdecydowali się specjalizować w leczeniu dzieci z 
plagiocefalią

Oprócz zaawansowanej praktyki lekarskiej, każdy klinicysta Cranial Technologies przechodzi ponad 300 godzin 
wysoce specjalistycznego szkolenia w zakresie plagiocefalii

Nasi klinicyści monitorują etapy rozwoju, a także identyfikują wszelkie podstawowe dysfunkcje szyi lub kręczu 
szyi

Każde dziecko, które leczymy, jest wyjątkowe. A zatem każda opaska DOC Band® wymaga wielu godzin 
indywidualnej oceny, indywidualnego projektowania oraz ciągłej kontroli.

Z pasją zapewniamy najlepszą opiekę dla Państwa dziecka. Zajmujemy się wyłącznie leczeniem
plagiocefalii - to jedyne, co robimy!

Każda opaska jest
wyprodukowana 
indywidualnie na 
potrzeby każdego dziecka, 
z wykorzystaniem 
najnowocześniejszej 
technologii pomiarowej



Digital Surface Imaging® (DSi®)

• 
• Wykorzystuje 10 kamer o wysokiej rozdzielczości

Wyłącznie technologia opracowana specjalnie do celów plagiocefalii

• Bezpieczeństwo: poparte niezależną analizą bezpieczeństwa 

• Szybkość: zajmuje tylko 1/180 sekundy
• Dokładność: badania kliniczne potwierdzają dokładność do 0,25 milimetra co oznacza  ¼ grubości karty 

kredytowej 2

1

•
 

Przechwytuje 360-stopniowy obraz głowy niemowlęcia
•

 

Wyłącznie w ramach DOC Experience®

 PRZED PO

Okres leczenia deformacji: 3 miesiące

Okres leczenia deformacji: 3,75 miesiąca

Okres leczenia deformacji: 2 miesiące

ZADZIWIAJĄCE REZULTATY

 

„Zabieg jest niesamowity i przyniósł zadziwiające rezultaty. 
Pokazaliśmy zdjęcia przed i po i wyjaśniliśmy uzasadnienie 
leczenia większości naszej rodziny oraz przyjaciół, którzy teraz 
zdają sobie sprawę, że chodzi o coś więcej niż tylko okrągłą 
głowę.”  Monica i Jonathan A.

Digital Surface Imaging (DSi) jest podstawą skutecznego leczenia plagiocefalii. Rozpoczynając procedurę 
dzięki systemowi, który zapewnia wyjątkowe rezultaty, współpracują Państwo z firmą leczniczą, której można 
zaufać.



Wybierz doświadczenie dla własnego dziecka,  
oparte na:
• Prawie 35 lat niezrównanej opieki związanej z plagiocefalią

• Personelu zajmującym się wyłącznie plagiocefalią - to jedyne, co robimy!

•
 

Około 175 000 leczonych niemowląt

•
 
Wyjątkowych wynikach klinicznych

•
 

Najbardziej kompleksowej ofercie w zakresie leczenia plagiocefalii

• Średnio, rodzice ankietowani  uznali swoje DOC Experience  z Cranial Technologies za 1 ®

“buena”  a
 to  

“excelente” según su propia experiencia:

• “nivel de satisfacción” y El

El

“satisfacción general”   
są wyższe niż 96,5% *

• “nivel de servicio” es superior al 97.5%

Bibliografia:
Development of a New Three-Dimensional Cranial Imaging System J Craniofac Surg 2004; 15(1) 175-1811.

Darmowe usługi tłumaczeniowe!
(844) 447-5894 • www.cranialtech.com
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„dobre” oraz „wspaniałe” pod względem ich własnego doświadczenia

„Poziom satysfakcji” oraz „ogólna satysfakcja”

„Poziom usług” przekracza 97,5% *


