
 

Trải Nghiệm DOC Difference™ 
Chúng tôi mong muốn mang lại dịch vụ chăm sóc tốt nhất dành cho con quý vị. Chúng tôi hoàn toàn 
chuyên tâm với việc điều trị tật sọ nghiêng — đó là tất cả những gì chúng tôi làm! 
 

• Con cái chúng ta và các trung tâm thân thiện với gia đình đều được bố trí nhân viên gồm các Chuyên 
Gia Vật Lý Trị Liệu và Hoạt Động Trị Liệu, Chuyên Gia Chỉnh Hình và Y Tá Có Giấy Phép Hành Nghề 
(Registered Nurse, RN), họ là những người đã chọn chuyên môn điều trị cho trẻ em mắc tật sọ 
nghiêng 

• Ngoài ra, để trở thành các chuyên gia y tế hành nghề cao cấp, mỗi chuyên gia lâm sàng của Cranial 
Technologies đều được đào tạo chuyên sâu hơn 300 giờ về tật sọ nghiêng 

• Các chuyên gia lâm sàng của chúng tôi sẽ theo dõi các mốc phát triển và đồng thời xác định bất kỳ rối 
loạn cổ hay tình trạng trẹo cổ tiềm ẩn nào 

Thiết kế tùy chỉnh để vừa 
với mọi hình dạng đầu của 
trẻ để điều trị một cách êm ái 
nhưng hiệu quả. 

Thường nặng chưa đến 6 
ounce (~170g) và nhẹ hơn 32% 
so với bất kỳ thiết bị nào khác, 
do đó sẽ không ảnh hưởng đến 
cân bằng hoặc các hoạt động 
hàng ngày của trẻ 

Vật liệu chất lượng 
tốt, không gây dị 
ứng  cho da nhạy 
cảm 

Mỗi mũ được sản xuất 
tùy chỉnh cho mỗi trẻ 
bằng công nghệ hiện đại 
nhất 

Chóp mũ để hở hơn 
44%, giúp đảm bảo 
cho trẻ mát mẻ và 
thoải mái 

Thiết Kế Tùy Chỉnh 
Mỗi trẻ nhỏ được chúng tôi điều trị là một cá thể duy nhất. Do đó, mỗi sản phẩm mũ DOC Band® đều cần 
thời gian để đánh giá cá nhân, thiết kế tùy chỉnh và đánh giá liên tục. 

DOC Experience® 
Chăm Sóc Toàn Diện, Dễ Quản Lý, Kết Quả Đặc Biệt Tốt, Gia Đình Hạnh Phúc 
 



 

“Việc điều trị có hiệu quả kinh ngạc và cho ra kết quả tuyệt 
vời. Chúng tôi đã chia sẻ hình ảnh trước và sau khi điều trị, 
đồng thời giải thích cơ sở vật lý để điều trị cho nhiều gia đình 
và bạn bè, những người nhận ra rằng mục đích điều trị không 
chỉ để giúp trẻ có đầu tròn bình thường”. Monica & Jonathan A. 

TRƯỚC SAU 

Thời Gian Điều Trị: 3 Tháng 

Thời Gian Điều Trị: 3,75 Tháng 

Kết Quả Đặc Biệt Tốt 

Digital Surface Imaging® (DSi®) 
Chụp Bề Mặt bằng Kỹ Thuật Số (Digital Surface Imaging, DSi) là cơ sở để điều trị thành công tật sọ 
nghiêng. Khi bắt đầu quy trình bằng một hệ thống đảm bảo kết quả đặc biệt tốt là quý vị đang hợp tác 
với một nhà cung cấp dịch vụ điều trị mà quý vị có thể tin tưởng. 
 

• Chỉ sử dụng công nghệ được phát triển riêng cho tật sọ nghiêng 
• Sử dụng 10 camera có độ phân giải cao 
• An toàn: Được chứng minh bằng phân tích an toàn độc lập1 

• Nhanh: Chỉ mất 1/180 giây 
• Chính xác: Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh độ chính xác trong phạm vi 0,25 mm, 1/4 chiều 

rộng thẻ tín dụng2 

• Ghi lại hình ảnh của đầu trẻ từ 360 độ 
• Dành Riêng cho DOC Experience® 

Thời Gian Điều Trị: 2 Tháng 



 

Tài liệu tham khảo: 1.Data on file, Cranial Technologies.2.Littlefield TR, Kelly KM, Cherney JC, et al.  
Development of a New Three-Dimensional Cranial Imaging System J Craniofac Surg 2004; 15(1) 175-18 

Dịch vụ thông dịch miễn phí! 
(844) 447-5894 • www.cranialtech.com 

Chọn Trải Nghiệm cho con quý vị dựa trên: 
 
• Gần 35 năm kinh nghiệm chăm sóc tật sọ nghiêng chưa từng có 
 
 
• Nhân viên toàn tâm toàn ý điều trị tật sọ nghiêng — đó là tất cả những gì chúng tôi làm! 
 
 
• Khoảng 175.000 trẻ đã được điều trị 
 
 
• Kết quả lâm sàng đặc biệt tốt 
 
 
• Đề xuất toàn diện nhất để điều trị tật sọ nghiêng 
 
 
• Các bậc cha mẹ được khảo sát1 thường cho rằng trải nghiệm của họ với DOC Experience® của 

Cranial Technologies là “tốt” cho đến “xuất sắc”: 
 

• “Mức độ hài lòng” và “sự hài lòng chung” trên 96,5%* 
 
• “Mức độ dịch vụ” trên 97,5%* 

 


