PUL TH NE
+90 535 666 99 89

Call me contact

HAKKIMIZDA
Sağlık hizmetlerinde dalında uzman doktorlar ve sağlık alanında ileri teknolojik alt yapıya sahip ve sektörde deneyimli hastanelerle çalışır. PULATHANE TURİZM,
bireysel çözümler üretir ve bütçenizi aşmadan en iyi ve en doğru bakım ve tedavi hizmetini almanızı sağlar ve İhtiyacınız olan doğru tıbbi bilgiye kısa sürede
ulaşarak sizleri bilgilendirir, Hizmetlerimiz ücretsiz olup sadece sağlık hizmeti aldığınız hastanede ödeme yaparsınız. Yaşadıkları yer dışında farklı bir destinasyonda
sağlık hizmeti almaya karar veren hastalar, tedavi öncesinde, tedavi esnasında ve tedavi sonrasında tıbbi olmayan bazı konularla ilgili hizmet almaya ihtiyaç duyarlar.
Sağlık hizmeti almak için karar verme aşamasında olan hastalara güven vermek korku ve tereddütlerinin gidermesinin çok önemli olduğunun bilincinde olarak
hizmet vermeyi hedefleyen PULATHANE TURIZM anlaşmalı hastaneler ve klinik doktorları ile hastaları bir araya getiren ve hastalarına konaklama, transfer, seyahat
sigortası ve uçak bileti hizmetleri almanızı sağlayan uluslararası ücretsiz bir sağlık portalıdır.

OUR SERVICES
ARE COMPLETELY

HİZMETLERİMİZ

GÖZ TEDAVİSİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI TEDAVİSİ
*********
İmplant tedavisi
Diş beyazlatma
Damak tedavisi
Dolgu tedavisi
Gülüş tasarım
Çene cerrahi tedavisi
………….

………

*********
Katarak tedavisi
Retine cerrahisi
Şaşılık tedavisi
Koenea tedavisi
Göz tansiyonu
Diyabetik retinopati tedavi
………………

KEPÇE KULAK OTOPLASTİ
AMELİYATI
İç Kulak İltihabı Tedavisi
Vertigo Tedavisi
Akustik Nörinom Tedavisi
Meniere Tedavisi

DUDAK DOLGUSU ESTE
Hyaluronik Asit Dolgu
Dudak Şekli işlemi
Dudak Yapısı işlemi
………………

………………

YÜZ MEZOLIFTING TEDAVİ
Cildin yenilenmesi
Anti-aging tedavi
Yüz mezoterapisi
Kırışıklık ve sarkma
Tazelenme ve gençleşme
………………

GÖZ KAPAĞI VE ALTI
DOLGU ESTETİĞİ TEDAVİ
Blefaroplasti tedavisi
Kantoplasti Badem göz
şekli ameliyatı
Göz altı dolgu tedavisi
………

SAÇ EKİMİ TEDAVİSİ

FUE tekniği ile Tedavi
Saç mezoterapisi
PRP tedavisi
Canlı kök nakli tedavisi
………………..

………………

BURUN ESTETİĞİ TEDAVİSİ

Rinoplasti tedavisi
piezoelektrik tedavisi
Tiprinoplasti tedavisi
Kapalı rinoplasti ameliyat
tedavisi
Redüksiyon şekillendirme
tedavisi

……………

GENITAL BÖLGE ESTETİĞİ

MİDE BOTOKS TEDAVİSİ

Klitoris estetiği tedavisi
Hymenoplasti tedavisi
Labioplasti tedavisi
Vajinoplasti Tedavisi
İdrar kaçırma tedavisi
Pelvik Cerrahi tedavisi

Kilo kaybı tedavisi
Endoskopik tedavi
Mide küçültme tedavisi
……………

……………

………………

……………

FİZİK VE REABİLİTASYON
TEDAVİS

Isı (sıcak tedavisi)
Soğuk tedavisi
Masaj
Lazer tedavisi
Ulturasyon tedavisi
Hidroterapi tedavisi

TIBBİ HACAMAT TEDAVİSİ

Vakum tekniği
Kanın temizlenmesi
Vücut direnci artırma
Vücut da ki iltihabı dağıtma
Romatizma ve Romatoid
tedavisi
……………

………….

……………

………………

PRP TEDAVİSİ

Saç dökülmesi tedavisi
Kas ve eklem ağrısı tedavisi
Cilt gençleştirme tedavisi
Ortopedik hastalıklar tedavisi
Kırışıklık ve deri sarkmaları
tedavisi
………….

……………

LAZER VE EPILASYON
TEDAVİSİ
……………

Tüm vücut tüylerin tedavisi
Kılcal damar tedavisi
Dövme silme tedavisi
Bölgesel tüylerin tedavisi
Bacak tüyleri tedavisi
Yüz tüyleri tedavisi
…...

……………

PULATHANE BANA NASIL YARDIMCI OLUR.!

Hastalığınızla ilgili
alternatif tedaviler
arasından en uygun ve
hastaneleri araştırıyor size
özel fiyat alıyoruz

Tedaviniz süresince ve
sonrasında kontrolleriniz
için ücretsiz havalimanı
otel hastane transfer
hizmeti vermekteyiz

Türkiye’de tedavi olmaya
karar verdiğiniz andan
itibaren ihtiyacınız olan
tüm uçuşlarınız için uçak
bileti verme hizmeti
veriyoruz

İhtiyaçlarınız için size ve
yakınlarınıza kısa veya uzun
dönem otel veya günlük kiralık
daire konaklama tercihinize
edeceğiniz konfora göre
rezervasyon hizmeti veriyoruz

Size

Tüm tedaviniz hakkında
sizi bilgilendiriyor ve
tedavi başlangıcından
itibaren tüm süreci
organize ediyor ve
takibini sağlıyoruz

Tüm tedavi süreniz boyunca
doktorunuza danışarak,
konaklama, tur ve
transferleriniz içinde
tercümanlık hizmeti veriyoruz

Tedavinizden önce veya sonra
olmak üzere Türkiye’nin doğal ve
tarihi güzelliklerini keşfetmek
isteyen misafirlerimiz için özel
şehir turları ve tatil paketleri
düzenliyoruz

Türkiye’de tedavi için vize ihtiyacı
olan misafirlerimiz için Vize ve
Pasaport işlemlerine aracılık ve
danışmalık hizmeti vermekteyiz

BİR HASTANE SEÇİN

TRABZON / TURKEY

TRABZON / TURKEY

Emperial Hastanesi

Kuzey Göz Hastanesi

İİSTANBUL / TURKEY
Ecthica Hastastanesi

TRABZON / TURKEY
Dentomed Ağız ve Diş Sağlığı Polikinik

İSTANBUL / TURKEY
Özel Çevre Hastanesi

