
DOC Experience®

Atendimento abrangente, facilidade de gestão, resultados excepcionais, 
famílias felizes

Design personalizado
Cada criança que tratamos é única. Como resultado, cada DOC Band® requer horas de avaliação individual, ®

design personalizado e avaliação contínua.

Materiais hipoalergênicos  
de alta qualidade  
para peles sensíveis 

Design personalizado 
que se adapta a cada 
sutileza do formato da 
cabeça do bebê para um 
tratamento gentil, porém eficaz

Abertura 44% maior na 
parte superior o que ajuda a 
manter a criança fresca
e confortável

Cada conjunto é fabricado  
sob medida para cada  
criança, utilizando  
tecnologia de última 
geração

Normalmente pesa menos de 

 
o que significa que não vai 
interferir no equilíbrio ou nas 
atividades diárias da criança

A nossa paixão é prestar o melhor atendimento à criança. A nossa dedicação é puramente ao tratamento 
da plagiocefalia; é tudo o que fazemos!

• 

•
 

• 

Experimente a DOC Difference™

Nossos centros voltados para as crianças e as famílias são formados por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, 
ortesistas e enfermeiros credenciados que optaram pela especialização no tratamento de crianças com 
plagiocefalia

Além de serem profissionais médicos de prática avançada, cada clínico da Cranial Technologies
recebe mais de 300 horas de treinamento altamente especializado em plagiocefalia

Os nossos clínicos monitoram as etapas de desenvolvimento e também identificam um eventual torcicolo ou 
disfunção subjacente do pescoço.

170 gramas e é 32% mais leve que 
qualquer outro dispositivo,



Digital Surface Imaging® (DSi®)
Digital Surface Imaging (DSi) é a base para um tratamento de plagiocefalia bem sucedido. Ao iniciar o 
processo com um sistema que garante resultados excepcionais, você está fazendo uma parceria com um 
fornecedor de tratamento em que se pode confiar.

• 
• Utiliza 10 câmeras de alta resolução

Única tecnologia desenvolvida especificamente para plagiocefalia

• Segura: Respaldada por uma análise de segurança independente1 

• Rápida: Leva apenas 1/180º de segundo
• Precisa: Estudos clínicos comprovam a precisão de 0,25 milímetros, ¼ da largura de um cartão de crédito 2

1

• Capta a imagem da cabeça da criança em 360 graus
• Exclusivo da DOC Experience ®

ANTES DEPOIS

Duração do tratamento: 3 meses

Duração do tratamento: 3,75 meses

Duração do tratamento: 2 meses

Resultados excepcionais

 

“O tratamento é tremendamente eficaz e deu resultados 
impressionantes. Compartilhamos as imagens de antes e 
depois e explicamos a lógica física para o tratamento a muitos 
de nossos parentes e amigos que agora percebem que se trata 
de muito mais do que simplesmente uma cabeça redonda.”  
Monica e Jonathan A.



Escolha a experiência  
para a criança com base em:
• Quase 35 anos de tratamento inigualável da plagiocefalia

• Equipe dedicada exclusivamente à plagiocefalia — é tudo o que fazemos!

• Cerca de 175.000 bebês tratados

• Resultados clínicos excepcionais

• A oferta mais abrangente para o tratamento da plagiocefalia

• Em média, os pais entrevistados  consideraram a DOC Experience   junto à Cranial Technologies 1 ®

“buena”  a
 to  

“excelente” según su propia experiencia:

• “nivel de satisfacción” y El

El

“satisfacción general”   
é superior a 96,5% *

• “nivel de servicio” es superior al 97.5%
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de “boa” a “excelente” com relação a experiência deles:

O “nível de satisfação” e a “satisfação geral”

O “nível de serviço” é superior a 97,5%*


