
COMPLETE ANATOMY 
Fedezze fel az emberi anatómiát, úgy, mint eddig még soha, a világ 
legfejlettebb 3D-s anatómiai atlaszának a segítségével, a kívánt eszközön, 
bárhol is tartózkodjon.
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FEDEZZE FEL AZ EMBERI 
ANATÓMIÁT, EDDIG MÉG SOHA 
NEM LÁTOTT MÓDON!

A 3D4Medical többszörös díjnyertes interaktív Complete Anatomy alkalmazása, 
amely az orvosi tartalmak virtuális kurzusokká alakítására szakosodott, egy gyönyö-
rűen renderelt 3D-s emberi anatómiai modellt tartalmaz, amely több mint 13 000 
választható részből áll, nagy felbontásban.

A virtuális anatómia mostantól bárhol elérhető
Nézze meg a kardiológiai, fogorvosi, fitnesz-, szemészeti vagy ortopédiai  
videókat. Nézze meg közelebbről az izomrendszert, a nyirokrendszert, az ideg-
rendszert és még sok mást. Fedezze fel őket rétegenként, szerkezetük és funkció-
juk szerint.
ekintse meg a lenti táblázatot és válassza ki az Önnek megfelelő licencet, legyen 
szó teljes anatómiai kurzusok (Educator) előkészítéséről,  diákként az anatómiai 
ismeretek elsajátításáról (Student Plus), vagy a páciensek felvilágosító oktatásáról 
(Professional).

A “Complete Anatomy” angol nyelven és három 
különböző licencben áll rendelkezésre, amelyek 
mindegyike egy diák, egy oktató vagy egy professzionális 
felhasználó sajátos igényeihez igazodik.
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További információ az alábbi weboldalon érhető el 3bscientific.com/AnatomyApp

Lépjen kapcsolatba velünk, hogy megbeszélhessük az intézmény teljes licenc  
szerződésének megvalósítását, amely hozzáférést biztosít az oktatók és a diákok számára.

Student Plus licenc 
Válassza ki a Student Plus licencet a haladó tanuláshoz 
és a tartalom megosztásához éves előfizetéssel.

Educator licenc 
Teljes kurzusok létrehozása és bemutatása és a 
hallgatók folyamatos nyomon követése a Complete 
Anatomy Educator licencével.

Professional licenc 
Használja a Professional licencet a betegek 
állapotának oktatására.

Student Plus Educator Professional

Atlasz ✓ ✓ ✓
Platformok közötti 
hozzáférés ✓ ✓ ✓
Minden videó csomag ✓ ✓ ✓
Összes 3D4Medical kurzus ✓ ✓ ✓
Hozzáférés a tananyag 
tartalomhoz ✓ ✓ ✓
Prezentációs licenc ✓ ✓
Páciens oktató licenc ✓
Tanterv tartalma ✓
Tanterv manager ✓
AR (bővített valóság) ✓ ✓ ✓

MEGTAKARÍTÁS:

Rendelje meg a licencet a 3B Scientific honla-
pon keresztül, hogy 10% kedvezményt kapjon 
minden Complete Anatomy licenc árából! 


