
Szkolenie z rejestracji w Moim Koncie



Zanim rozpoczniesz rejestrację

1. Upewnij się, czy możesz badać się urządzeniem Braster – sprawdź wszystkie 
przeciwskazania.

2. Kobiety, które miesiączkują muszą badać się pomiędzy 3-12. dniem cyklu. 
Kobiety, które mają bardzo nieregularne miesiączki lub już nie miesiączkują 
mogą badać się w dowolnym terminie. 

3. Niezbędny jest dostęp do skrzynki mailowej w chwili rejestracji. Osoba 
rejestrująca się musi mieć możliwość wejścia na swoją skrzynkę i odczytania 
maila.



Sprawdź czy możesz badać się urządzeniem Braster

Analiza obrazów termicznych z badania Brasterem jest dokonywana na podstawie określenia 

równowagi termicznej i strukturalnej obu piersi. 

Leczenie nowotworów, zabiegi chirurgiczne, ciąża, laktacja czy infekcje organizmu, wpływają na 

zmianę w strukturze lub temperaturze piersi, co może zaburzać wiarygodność wyników. 



1. Wejdź na stronę mojekonto.braster.eu



2. Uzupełnij wszystkie wymagane pola



3. Uzupełnij wszystkie wymagane pola c.d.

Wybierz z listy Poland

Wprowadź otrzymany

kod pakietu



4. Zaznacz zgody

Kliknij Zarejestruj się



5. Otrzymasz informację, że konto zostało zarejestrowane 



6. Wejdź na swoją skrzynkę mailową i odszukaj maila z adresu noreply -

sprawdź skrzynkę główną, inne zakładki oraz spam



Kliknij Zaloguj się do konta

Wprowadź adres e-mail i hasło podane 

przy rejestracji, 

a następnie kliknij „Zaloguj się”

7. Nastąpi przekierowanie do mojego konta



8. Uzupełnij brakujące dane w formularzu 

Po uzupełnieniu danych 

Kliknij Zapisz dane

Jeśli chcesz się posługiwać językiem polskim,

kliknij Zastosuj

Wybierz jedną z opcji



9. Uzupełnij brakujące dane w formularzu – dane personalne 

Po uzupełnieniu danych 

kliknij Następne

Wymagane pola:

- Nazwisko rodowe matki

- PESEL – jeżeli wprowadzony nr PESEL jest

poprawny to data urodzenia i płeć

uzupełnią się automatycznie



10. Uzupełnij brakujące dane w formularzu – adres

Po uzupełnieniu danych 

kliknij Następne

Wymagane pola:

- Ulica,

- nr budynku,

- miejscowość,

- kod pocztowy

- kraj



11. Uzupełnij brakujące dane w formularzu – czy mogę się badać        
Brasterem



12. Uzupełnij swoje dane – czynniki ryzyka



Część pytań dotyczy osobno piersi 

lewej i prawej, odpowiedzi na te pytania 

pozwalają na poprawną ocenę badania

Po zakończeniu każdej odpowiedzi kliknij 

Następne



Po wybraniu i zaznaczeniu właściwego 

obrazka pojawi się ekran podsumowania 

Twojego wyboru, np.







13. Stan konta – liczba badań w pakiecie, możliwość zakupu i/lub 

aktywacji nowego pakietu badań



14. Po zakończeniu wszystkich kroków w portalu Moje Konto 

kliknij Wyloguj w prawym górnym rogu strony.



POMOCNY KONTAKT: 

infolinia@braster.eu


