işitme cihazı Kullanıyormusunuz 🧐
12 ay içinde işitme testi yaptırdınız mı?: *
SON 5 YIL İçinde İşitme Cihazı Kullandınızmı.?
Hangi Şehirdesiniz.?
Hastaneden Aldığınız cihaz raporunda bir hata olmaması için bizi arayın yada 05335033534 ‘e
WhatsApp gönderin kontrol edelim.

Bunu Duymalısınız!
Uzmanlar, Binlerce Kişinin Son Teknoloji İşitme Cihazlarından yararlanabileceği görüşünde
İşitme kaybının olumsuz etkilerinin sonu geliyor.
Son teknolojik ilerlemeler sayesinde Türkiye’de işitme cihazları, öncesine oranla çok daha
fazla kullanılmaya başlandı.

Gürültülü bir ortamda ya da daha sessiz bir sohbeti duymakta zorlanıyor musunuz? Çok sayıda
insan işitme kaybının özgüven eksikliğine neden olmasından rahatsızlık duyuyor. Maalesef bu
düşündüğünüzden daha yaygın bir durumdur.

Türkiye’de yaklaşık olarak 3 milyon kişinin işitme kaybı ile yaşadığı biliniyor. Günümüzde, son
model dizaynlarla geliştirilmiş cihazlar ve sonrasındaki mükemmel bakım avantajından
faydalanarak bu sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.

Çok çeşitli işitme cihazları olduğu için bu konuda araştırma yapmak önemlidir.

Fiyat karşılaştırması yaparak kendinize en uygun olanını bulabilirsiniz. Buna, aylık taksit ve 2 yıl
garanti ile ulaşabilirsiniz. Böyle bir yatırım hayatınıza çok büyük bir değişiklik katabilir.

Teknoloji hayatınızı değiştirebilir 🧐
“İlerleyen yaş ve gürültünün ortamlara uzun süreli maruziyet, işitme kaybının yaygın nedenleri
arasındadır. Yaşamımız boyunca iç kulaktaki işitsel tüyler yavaş yavaş yok olmakta ya da ses
dalgaları tarafından zarar görmekte, böylece hassasiyeti gittikçe azalmaktadır.

Eğer gürültülü bir ortamda çalışmaya maruz kaldıysanız, işitme duyunuz büyük ihtimalle
etkilenmiştir. Hepimiz için işitme kaybı yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır ve tamamiyle
normaldir. Fakat buna karşı çok yüksek etkiye sahip yöntemler de bulunmaktadır.

İnsanlar ortalama olarak işitme kaybı başlangıcından 10 yıl geçtikten sonra işitme kaybı
yaşadığını söylüyor. Fakat bu kişiler önceden bir işitme cihazı kullanırlarsa faydasını daha çok
görebileceklerdir.

İşitme cihazları mükemmel dizayn edilmiştir. Bu sayede eskilerin aksine kulağın arkasında
kocaman bir plastik şey olmamaktadır.

Son teknolojik gelişmelerden biri de görünmez işitme cihazıdır, rahatlıkla kulağınızın içine
giriyor ve sizin dışınızda kimsenin duymayacağı şekilde sesleri güçlendiriyor.

Eğer işitme kaybından dolayı stres altındaysanız ya da hayal kırıklığına uğradıysanız, basit bir
işitme testi randevusu alın ve neleri yapabileceğinizi görün.

Çok çeşitli işitme cihazları olduğu için iyi bir araştırma yapmak önemlidir. Fiyatları
karşılaştırarak ve farklı ihtiyaçlara cevap veren seçenekleri görerek değerlendirme
yapabilirsiniz. Böyle bir yatırım hayatınızda çok büyük bir değişiklik yapabilir.

Kimle çalışmalıyım 🧐
En güvenilir olanlardan biri ücretsiz online hizmet sunan DOĞUŞ MEDİKAL TİÇ VE SAN
LTD.ŞTİ.’dir. Türkiye’de bulunduğunuz bölgedeki işitme uzmanlarını bulmaktadır.

Ortaklarımız şu anda başvurabileceğiniz 200’den fazla ücretsiz işitme merkezine danışmanlık
sağlamaktadır. Ücretsiz işitme testi başvurunuz için BURAYA TIKLAYIN.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loreca.selfservicehearingtest&gl=TR

Görünmez işitme cihazları Türkiye’de yaygınlaşıyor. Her yıl binlerce kişi işitmelerine yardım
ettiği için DOĞUŞ MEDİKAL TİÇ VE SAN LTD.ŞTİ’i tercih ediyor.

Sizin de işitmenizde bir değişiklik yapalım! Artık “Pardon?” ya da “Affedersiniz duyamadım?”
demeye hoşçakal diyelim ve daha iyi bir şekilde işitmeye merhaba diyelim.

Nasıl Yapabilirsiniz: 🧐
1 Aşağıdaki haritaya bulunduğunuz yeri tıklayın. ÜCRETSİZ.

2 Basit birkaç soruyu cevapladıktan sonra, bulunduğunuz bölgedeki işitme cihazı uzmanıyla
irtibata geçmenizi sağlayacağız.

İşitmenizi nasıl iyileştirebilirsiniz? 🧐
İşitme duyunuzda değişiklik fark ederseniz yapılacak en iyi şey, kontrol için KBB hekimine
görünmektir. Hekiminiz size işitme kaybınızın nedenleriyle ve sonraki aşamada atılacak
adımlarla ilgili gerekli tavsiyelerde bulunacaktır. İşitme kaybı, kulak kanalını tıkayan bir şeyden
veya yaşa bağlı işitme kaybından kaynaklanabilir. İşitme kaybınız varsa, işitme uzmanınız size
uygun olan işitme cihazı konusunda size destek verebilir. Kapsamlı yapılan işitme testleri,
işitme sağlığınız için oldukça önemlidir.
👂Size en yakın kliniği bulmak için linke tıklayın:

Sevdiklerinize sesinizi duyurmakta güçlük çekiyorsanız, size en yakın işitme merkezini ziyaret
edin.
http://dogusmedikal.com.tr/index.php
Merhaba Öncelikle cihazlarımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Aşağıdaki linkten size en yakın işitme merkezimizin iletişim bilgilerine ulaşabilir, cihaz ve fiyat
seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.
Yardımcı olabileceğimiz herhangi bir konu olursa lütfen bizimle sosyal medya hesaplarımız
üzerinden iletişime geçmeye devam edin.
İyi günler dileriz.

Milyonlarca Emekliye ve Sigortalılara Müjde.!!
Hangi İlimizdesiniz?
Türkiye’nin Her il ve İlçelerinde Temsilcilerimiz ile Hizmet Vermekteyiz.
Raporunu Ver-Al
Detaylı Bilgi için 444 6 871 telefon numaramızı arayıp bilgi sahibi olabilirsiniz.
İhtiyacı olan, İsteyen Herkese SGK Katkı payı ile Kurum Karşılığında Programlanabilir İşitme
Cihazı Veriyoruz.
Yüksek Kaliteli ve Uygun fiyatlı işitme cihazlarını herkes için erişebilir hale getirdik.
Halk İşitme ile Sende Duy
İşitme Cihazlarında 4 Kanallı Cihazlarda Sosyal Güvenlik Kurumu Ödemeleri Dışında Ek bir
ücret almıyoruz.
www.loreca.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
www.dogusmedikal.com.tr
Raporunu Getiren Her Hastaya veriyoruz.
Doğuş Medikal Ltd. LORECa İşitme Cihazları
Rapor karşılığında alabileceğiniz 4 kanallı modeller olduğu gibi ,ek bir ücret ödeyerek üst model
6-8-12-16-24-32-48 kanallı cihazlardan alabilirsiniz.
yapmanız gereken kamu hastaneleri KBB bölümünden işitme cihazı raporu çıkartın ve bize
whatsApp tan gönderin 0533 5033534

SGK ile anlaşmalıyız .
Emeklilerimize ve Çalışanlarımıza Yeni Müjde,
Artık Çift Cihaz Raporu yazdıran herkes iki tane işitme cihazı'da alabilecek...(Sağ-Sol)
Hemde Rapor Karşılığında,Fark Ücreti Ödemeden Halk İşitme Noktaları Ziyaret edin,Size en
uygun olanını Seçin..

Cihaz Alma Hakınız Varmı ? Yokmu ? Bilmiyorsanız,,
Hemen Arayın Size' de Yardımcı olalım, 444 6 871
En yakın KBB doktoruna giderek çift (Sağ-Sol) işitme cihazı raporunuzu çıkartınız..

Artık SGK Çift (Sağ-Sol) işitme cihazlarının ödemesini yapmaktadır.

Yatalak ve Raporlu Hastalar İçin ayrıca Evde Hizmet de
veriyoruz.
TSE Onaylı Tamir Bakım Ünitemiz mevcut olup, Kulak
kalıbı ve Kanal içi montajlarında kendi Bünyemizde
yapılmaktadır. Teknik Servis Desteği. En İyi Teknoloji
ve 10 yıl yedek parça stoğumuz mevcuttur.
İşitme cihazları öncelikle işitme kaybı seviyenize sonra
da yaşan tarzınız ile isteklerinize uygun olmalıdır.
Uygun işitme cihazı modeline karar verdikten sonra
işitme uzmanları tarafından ayar yapılmalıdır.
Halk İşitme Merkezleri’ndeki konularında yetkin işitme
uzmanları cihazınızı doğru şekilde ayarlar.
Halk İşitme Merkezleri ile dostluğunuz satış sonrasında
da devam eder. Teknik Servis’imiz her türlü
ihtiyacınızda yanınızdadır.
Doğru işitme cihazı seçimi, ayarı ve satış sonrası
hizmetler için LORECa Halk İşitme Merkezleri’ni gönül
rahatlığıyla tercih edebilirsiniz

LORECa Markalı işitme cihazların Üretim,İthalat ve
satışını yapmaktayız.
Sizlerle çalışmak istemekteyiz. ürünlerimizi tanımak,
Rakiplerimize oranla fiyatlarımızı öğrenmek isterseniz
sizlerle irtibat kurmak istiyoruz. Esnek uygun çalışma
şartlarımız ile sizlerin hizmetindeyiz. 444 6 871 Samsun03624315758 irtibat kurup fiyat listemizi isteyebilirsiniz.
Sizlerle çalışmak isteğimizi bir kez daha tekrar ederek.
Sağlıklı günler dileriz.
www.dogusmedikal.com.tr
Erol ACER 05322866403

