


































CRANIAL HAKKINDA

Cranial, STARband doğrultma ortezi tedavisinin anormal kafa 
şekli olan yeni doğanlara uygulamada uzmanlaşmıştır. Yetenekli 
teknisyenlerimiz oldukça eğitimlidirler ve olabilecek en iyi 
tedaviyi hastalarımıza verebilmek için devamlı eğitimlere 
katılırlar. Onların bilgi ve deneyimleri sayesinde teknisyenlerimiz 
neredeyse bütün plagiosefali hastalarını tek bir ortez kask ile 
tedavisini başarıyla tamamlayabilmektedirler. Bunun yanında 
Cranial önemli hastaneler ve pediatri, kraniyofeşıl ve nöroşiruji 
uzmanlarıyla sadece deformasyonel plagiosefali, brakisefali ve 
skafosefali için değil aynı zamanda post-op kraniyosinostoz 
vakaları ve bazı diğer vakalarda koruma amaçlı kullanılmak 
üzere de STARband kranial ortez sunmaktadır. CRANIAL doğru 
kafa şekli verisini almak, kafa şeklindeki değişiklikleri belgelemek 
ve alçıyla ölçü alma ihtiyacına son vermek için FDA onaylı 3-D 
tarama sistemini kullanmaktadır. Cranial hakkında daha fazla 
bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. 
www.cranialtedavimerkezi.com
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