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Catalunya té el primer programa de realitat virtual
contra la por al dentista
Directori
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BARCELONA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

GOOGLE +

Catalunya disposa del primer programa de realitat virtual per combatre la por
al dentista, format per unes ulleres 3D, uns auriculars i un comandament sense

FACEBOOK

Amb la col·laboració de

fil, que permeten al pacient oblidar-se que es troba en una consulta a través
d'imatges que transmeten calma i serenitat.

TWITTER

Batejat com a 'Illa Calma', aquest programa ja es troba disponible en les
MÉNEAME

clíniques Enèresi, Especialistes Mèdics Dentals, de Lleida i Sabadell, i a la
Clínica del Doctor Boronat, de Tarragona, han informat aquest dilluns els

TUENTI

impulsors en un comunicat.

LINKEDIN

El sistema, desenvolupat per l'empresa basca Nesplora, ajuda el pacient a
distreure's i deixar la por d'un costat, fet que permet també reduir la percepció
del dolor.

Relacionadas

El director mèdic d'Enèresi, Enric Ariza, ha destacat que amb la projecció
d'imatges en 3D acompanyades de sons "s'aconsegueix l'abstracció i els

Famílies Nombroses de
Catalunya sortegen un
"lot anticrisi" el dia de la
justícia social

pacients d'obliden que estan en una consulta".
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DIRECT
www.ingdirect.es

Una Cuenta Corriente sin gastos.
Cajeros 4B Gratis. Ábrela ahora!
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El
número dos de la policia i
el cap a Catalunya
despatxen amb Cosidó
sobre l'espionatge
(18/02 17:43)

Més
de 200.000 persones
donen sang a Catalunya
el 2012, un 20% per
primera vegada

França intenta recuperar la
confiança del consumidor

La mostra 'Homes Nus' rep
200 visitants despullats

Les mares del calendari de
Montserrat (València)

La primera model xinesa
que desfila a la NYFashion
Week
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Protesta nord-americana
per l'oleoducte canadenc

Rafael Correa és reelegit
President de l'Equador

Correa crida a votar per la
Revolució Ciutadana

Marc Jacobs tanca la
Setmana de la moda de
Nova York
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Abertis guanya 1.024
milions el 2012, un
42% més, impulsat
per la venda d'actius
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100.000 firmes
perquè Espanya no
vengui armes a països
amb nens soldat

Una vintena de
detinguts en
l'operació contra els
Black Panthers

P O R T A D A . . .

ALTRES TITULARS
POLÍTICA

INTERNACIONAL

ECONOMIA I FINANCES

El director del CNI, disposat a comparèixer per
demostrar que no té relació amb Método3

Un mínim de 20 morts i 25 desapareguts en un atac amb
coets de l'Exèrcit sirià a Alep

Pastor creu que "no és correcte" que el conveni
de Rodalies no s'hagi signat encara

Duran veu lògic que el PP faciliti la compareixença del
director del CNI

Un mínim de set morts en estavellar-se un helicòpter
militar al centre de Sanà, segons Al-Arabiya

Pastor diu al Govern que hi ha "molta feina" en
carreteres i es compromet amb la N-II

Resum.- Detinguts el director de Método 3 i tres
empleats per la trama d'espionatge a Catalunya

Bolívia es relacionarà amb moviments socials d'Espanya

Multa de 35.000 euros a Fergo Aisa per remetre
amb retard l'informe financer del 2010
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Xavi torna a l'equip, Villa i Adriano seran baixa a Milà

Màrius Serra redescobreix Ferran Sunyer a través de
l'"heroisme quotidià" de les seves primes

Catalunya té el primer programa de realitat
virtual contra la por al dentista

'The Original Glenn Miller Orchestra" actua divendres al
Liceu

La UPC, segona universitat espanyola amb més
presència en el web

El CCCB perdrà 33.000 visitants pel trasllat del Sónar i
busca captar més turisme

Famílies Nombroses de Catalunya sortegen un
"lot anticrisi" el dia de la justícia social
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Espadaler acusa l'Estat de "deslleialtat" per apartar els
Mossos del cas d'espionatges

Les Fiscalia assegura que Pistorius va assassinar
l'exparella "a sang freda"

'Blancaneu', triomfa en una gala marcada per les
crítiques per la crisi i les retallades

24 detinguts i 22 escorcolls en l'operació contra els
Black Panthers

La policia custòdia la seu de Método 3

Una sinovitis obliga Lady Gaga a endarrerir
diversos concerts

El soci Vicenç Pla demanarà a Rosell que executi la
sentència dels avals
Xavi i Villa s'entrenen amb normalitat i podrien jugar
contra el Milan

Un mort després de xocar un camió i un tot terreny en
Agramunt

Urdangarin.- L'advocat del Duc dubta de la credibilitat
dels correus electrònics presentats per Torres

Penélope Cruz confirma el seu segon embaràs
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