
                               Korzystanie z systemu Pregnabit – krok po kroku 

                                                        
 

Przed rozpoczęciem – zapoznaj się z ulotką i stroną www.pregnabit.com 

W razie pytań - skontaktuj się z Medycznym Centrum Telemonitoringu  

 numer telefonu: 71 757 57 08; e-mail: office@telemedic24.pl 

 

Jak zamówić KTG Pregnabit: 

1. Zamów mobilne KTG Pregnabit na stronie: https://www.pregnabit.com/sklep/   

wybierając KTG Pregnabit – 4 tygodnie.  

2. W koszyku wpisz KOD KUPONU otrzymany od Gminy. 

3. Następnie zrealizuj zamówienie – jest ono bez kosztowe. 

4. Poczekaj na informację o wysyłce i telefon w celu założenia konta na platformie Pregnabit. 

5. Po otrzymaniu od kuriera zestawu Pregnabit, możesz korzystać z urządzenia Pregnabit. 

6. Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego na temat systemu Pregnabit dostępnego na: 

www.pregnabit.com/instrukcje/ 

 

Podstawowe informacje: 

1. Jednorazowe badanie trwa 30 minut. Aby mogło podlegać prawidłowej ocenie nie należy go 

przerywać. Warto skorzystać z toalety przed rozpoczęciem badania.  

2. Ważne jest abyś miała przy sobie naładowany telefon komórkowy z numerem, który podałaś  

w momencie zakładania twojego konta na Platformie Pregnabit. Telefon musi znajdować się w zasięgu 

sieci komórkowej.  

3. Sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu Pregnabit w zasięgu ręki - ich spis znajdziesz  

w Informacjach ogólnych instrukcji skróconej, dołączonej do zestawu.  

4. Poprawne badanie wymaga odpowiedniej aktywności ruchowej dziecka. Jeśli Twoje dziecko, przed 

wykonaniem badania, jest mało aktywne to zjedz lekki posiłek.  

5. Połóż się wygodnie na sofie lub łóżku, najlepiej na lewym boku.  

6. Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu oraz z krokami wyświetlanymi na ekranie 

urządzenia Pregnabit. 

7.  W razie wątpliwości lub pytań, o każdej porze dnia i nocy, 7 dni w  tygodniu, możesz skorzystać  

z pomocy Medycznego Centrum Telemonitoringu, dzwoniąc na numer: 71 750 00 45. 

8. Aktywuj swoje konto wchodząc na platformę Pregnabit, poprzez link aktywacyjny, który otrzymałaś 

mailem oraz za pomocą SMS. Samodzielnie nadaj hasło do profilu. Hasło powinno zawierać co najmniej 

12 znaków, w tym przynajmniej 1 wielką literę oraz znak specjalny, np. „!”, „?” 

9.  Logowanie odbywa się przez stronę www.pregnabit.com (pole Zaloguj się w prawym górnym rogu 

strony). Potwierdź swoje dane i zapisz. Dzięki temu będziesz miała stały dostęp do wszystkich swoich 

badań.  

10. Pamiętaj, aby w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia niezwłocznie zgłosić się do najbliższego szpitala 

lub zadzwonić pod numer alarmowy 112. Wykonanie badania za pomocą systemu Pregnabit lub 

oczekiwanie na jego wyniki nie powinno opóźniać podjęcia działań, o których mowa powyżej. 
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