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Danışma 

Büromuzun Hizmet Saatleri
Pazartesi    9.00 – 14.00 
Salı    9.00 – 13.00 
Perşembe   10.00 – 14.00 
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Pıhtılaşma 
Özyönetimi 

daha serbest

kendi yönetinizde

daha güvenli



Sürekli Olarak Antikoagülan İlaçlar 
(Marcumar, Falithrom vb.) Kullanıyor 
Musunuz? 

O zaman, kanama ve tromboz riskine karşı, düzenli olarak 

kan tahlili için doktora  gitmeniz gerektiğini biliyorsunuz!

Pıhtılaşma Özyönetimi Nedir? 

Evinizde küçük bir cihaz yardımıyla pıhtılaşma değerinizi 

kendiniz ölçüyorsunuz. Bu testin sonuçlarına göre 

ilaçlarınızın dozunu kendiniz ayarlayıp, alabiliyorsunuz.Tabii 

ki gerekli durumlarda doktorunuza danışmanız gerektiğini 

unutmamalısınız.

Kendi yönetiminizde düzenli olarak uygulanan bu test; 

pıhtılaşma değerlerinizi stabilize etmek, ve tromboz ve 

kanama riskini en aza indirmek için bugün Modern Tıp’ın 

size sunduğu emniyetli bir yöntem.

Sizin İçin Hizmetlerimiz

•  Kurslardan önce ayrıntılı bilgiler

•  Sağlık Sigortası ile ilgili olan işlemleriniz

•  Sağlığınız için önemli bilgiler ve öneriler

•  Kurstan sonra da sizin için her zaman buradayız!

Müracaatınız için lütfen ekteki formu doldurun ya da 

bize telefon ile ulaşın.

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

İlgileniyor Musunuz?

Pıhtılaşma Özyönetimi’ni MTBASA’da bir eğitim kursu 

ile öğrenebilirsiniz. Bu kurs cihazın kullanım bilgilerine 

dair önemli teorik ve pratik bilgiler içermektedir.

 

Kurs Türkçe ya da Almanca olarak verilebilmektedir. 

Eğer bedensel ya da zihinsel bir engeliniz varsa 

kursumuza yakınlarınız katılabilir. Hatta gerekli 

durumlarda eğitimi evinizde de verebiliriz.

MTBASA Sertifikalı bir Tıp Eğitim Merkezi’dir ve 20 

seneyi aşkın süredir Berlin’in 11 farklı bölgesinde bu 

eğitimleri vermektedir.

Kurslar

Kursumuz her biri 3 saat süren 2 seanstan oluşmaktadır. 
Bu seanslar haftaiçi seçeceğiniz bir günde (her pazartesi, 
her salı gibi) haftada bir seans olmak üzere düzenlenir ve 
2 haftada tamamlanır.

•  En fazla 6 kişilik gruplarda Grup Kursları
•  Tıp Merkezlerinde Misafir Kursu
•  Bireysel Ev Kursu
•  Çocuk Kursu (Aile ile birlikte)

Diğer Diller
•  Türkçe, İngilizce, Lehçe
•  Tercüman ile Fransızca, Arapça veya Rusça


