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Aparaty medyczne

•

Dokument ten uprawnia do zakupu jednego detektora tętna płodu przeznaczonego do
użytku domowego objętego promocją „Bocianie radio”. Ma ona na celu promowanie
bezpiecznego używania detektora tętna płodu w warunkach domowych.

Zaświadczenie
Zaświadczam, że Pani……………………………………………………………………………
(Imię i nazwisko)

……………………………………………………………………………………...........................
(adres)

została poinstruowana o sposobie korzystania z detektorów tętna płodu przeznaczonych do
użytku domowego.
Ciężarna została poinformowana o zagrożeniach związanych z użyciem detektora oraz:
-przekazane zostały zalecenia na temat tego, w jakich sytuacjach należy niezwłocznie udać się na
kontrolę do lekarza
- że, detektor tętna płodu nie jest urządzeniem diagnostycznym, a tym samym nie może zastąpić
wizyty u specjalisty.
Ciężarnej zostanie udzielona pomoc przy pierwszym samodzielnym odnalezieniu tętna serca
płodu w przypadku jeśli będzie to konieczne.
Podpis i pieczęć lekarza ginekologa lub położnej

Tel. kontaktowy:………………………………..………- W podziękowaniu za współpracę,
przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty, oddzwonimy! (nie dotyczy instytucji).

Uwagi dla lekarza, położnej:
W związku z dużym zainteresowaniem używania detektorów w domu przez ciężarne postanowiliśmy wesprzeć je swoją wiedzą i
doświadczeniem. Ciężarne mogą mieć skłonność do wyłącznego polegania na detektorze i unikać wizyt lekarskich. Związku z tym
zorganizowaliśmy akcję „Bocianie Radio” promującą bezpieczne i świadome używanie detektorów.
Oferujemy w tym celu produkowane przez nas profesjonalne detektory serii UDT-20 i FD-10.
W prowadziliśmy dodatkowo do naszej oferty tanie detektory tętna płodu innych producentów, które mogą służyć do badań w
domu. Jako doświadczona firma wybraliśmy najczulsze i wykonane w możliwie najlepszej technologii modele. Zwracamy uwagę na
to, że są one jednak znacznie mniej czułe od markowych aparatów i w przypadkach po traumie związanej z utratą dziecka lub
podobnych problemów lepiej polecać modele UDT-20 lub FD-10.
Przygotowaliśmy także instrukcje używania w których zawarliśmy pożyteczne rady jak szukać tętno, co robić jeśli nie można go
znaleźć i jak obserwować zachowanie płodu.
Lekarze lub położne (nie dotyczy instytucji), które wesprą „Bocianie Radio” uzyskają atrakcyjny rabat na produkty firmy BRAEL.
tel. kontaktowy: 81 4731393 w 22 , email: biuro@brael.com.pl
„Bocianie radio” jest opisane na naszej stronie internetowej.

