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Anatomiyi daha önce olmadığı şekilde keşfedin 

3D4Medical tarafından sunulan Complete 
Anatomy;  yüksek çözünürlükte 
17.000'den fazla vücut yapısından oluşan 
3D insan modeli içeren, ödüllü bir 
interaktif anatomi platformudur.

Akademik Danışma Kurulu ve 
bünyesindeki anatomi uzmanları 
tarafından onaylanmış, mevcut en 
gerçekçi ve karmaşık 3D anatomi atlasıdır.  

Dünyanın en gelişmiş 
anatomi platformu içeriği: 

Uygulamdaki grafik tasarımlar ve detaylı 
anatomik yapılar olağanüstü, içeriği 
kişileselleştirme imkanı ve mükemmel 
kullanıcı deneyimi daha önce 
karşılaştıklarıma benzemiyor.   

Dr. Jochen Bretschneider
VU University Medical Centre, Amsterdam

Apple Tasarım Ödüllü

• 17.000'den fazla interaktif yapıyı içeren, en doğru ve 
eksiksiz insan anatomi modeli

• Yaşayan, atan ve diseksiyon yapılabilen 3D insan 
kalbi

• Kardiyoloji, Ortopedi, Oftalmoloji, Diş Hekimliği ve 
Fitness alanlarında 1.500'den fazla klinik video

• Gerçek zamanlı Kas Hareketleri, Kasların Köken ve 
Yerleşimleri, Kemik Haritalama, 12 katmanlı 
sistemler, Sinirlerin ve Arterlerin Takibi

• 15 ayrıntılı Mikroanatomi Modelleri

• Arttırılmış Gerçeklik, sanal diseksiyon, kesit alma, 
3D kalem, kırık/yaralanmaları görselleştirme, ağrı ve 
büyüme simulasyonları gibi yaratıcı araçlar

• Model üzerinde etiketleme, işaretleme ve görsel 
ekleme gibi model kişiselleştirme seçenekleri

• İnsan Anatomisi, Hasta Başı Ultrason Uygulamaları, 
Kadavra Görüntüleri gibi birçok konuda uzman kişiler 
tarafından hazırlanmış 100’den fazla ders

• Müfredat oluşturma, ders kaydı yapma ve öğrenci 
paneli özellikleri ile akademisyen araçları

Hepsine tek bir uygulama üzeriden ulaşabilirsiniz. 

Videoyu izlemek için tıklayınız
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İnanılmaz doğruluk, 
nefes kesen görseller 
12 vücut sistemindeki, her açıdan 
inceleyebileceğiniz 17.000 yapıyı ve Atan Kalp 
modelini keşfedin.  

Şimdiye kadar oluşturulmuş en 
karmaşık mikroskopik modeller 
Fizyoloji ve anatomiyi birleştiren 15 detaylı mikroskopik model, 
vücudun iç işleyişine kapsamlı bir bakış sağlar.

Kapsamlı İçerik 
1,500'den fazla ayrıntılı animasyona ek olarak 
dersler ve öğrenme materyalleri 

Ödüllü detayları keşfedin 




