www.vilaweb.cat
Fecha: martes, 19 de febrero de 2013
Nº Páginas: 2
Valor Publicitario: 275,15 €
V. Únicos: No disp.

Dimarts 19.02.13

Informació Europa Press
Europa press
Última Hora
Espanya
Món
Economia
Cultura
Societat
Esports
Paraules
Data (dd.mm.aaaa)

Usoc xifra en 17 milions el deute del Catsalut
amb les concessionàries d'ambulàncies
14:30

19.02.2013

Catalunya tancarà cinc escoles i reconvertirà
dues a Secundària de manera progressiva
14:23

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

19.02.2013

12:27
CaixaProinfància ajuda més de 17.500 nens
barcelonins i les seves famílies en cinc anys
13:26

19.02.2013

Un veí d'Alacant s'encadena en una entitat
bancària en protesta contra el seu
desnonament previst el març
13:23

19.02.2013

Catalunya té el primer programa de realitat
virtual contra la por al dentista
12:27

19.02.2013

La UPC, segona universitat espanyola amb
més presència en el web
12:05

19.02.2013

Famílies Nombroses de Catalunya sortegen
un "lot anticrisi" el dia de la justícia social
19:27

18.02.2013

19.02.2013

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)
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 fil, que permeten al pacient oblidar-se que es
troba en una consulta a través d'imatges que transmeten calma i
serenitat.
Batejat com a 'Illa Calma', aquest programa ja es troba disponible en
les clíniques Enèresi, Especialistes Mèdics Dentals, de Lleida i Sabadell, i
a la Clínica del Doctor Boronat, de Tarragona, han informat aquest
dilluns els impulsors en un comunicat.
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.
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 pacients d'obliden que estan en una consulta". [FIN]

Alberto Fernández (PP) urgeix cobrir les
vies de Sants com s'ha aprovat el 2010
19:10

18.02.2013

El Govern català autoritza els municipis a
apujar el rebut de l'aigua un 3,4% aquest
2013
18:28

18.02.2013

Dos extreballadors de l'Oceanogràfic
traslladen a l'ONG SOS Dofins casos de
"maltractament" als animals
18:18

18.02.2013
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Fira.- Els hotels
Campanile de
Cornellà i Barberà
registren plena
ocupació per al MWC
14:42 19.02.2013

França.- Segrestats
entre cinc i set
ciutadans francesos
al nord del Camerun
14:33 19.02.2013

Català "no descarta"
el projecte
d'ampliació de l'IVAM
però diu que "la
prioritat" són les
exposicions
14:16 19.02.2013

El Parlament admet a
tràmit la creació
d'una ponència
conjunta sobre la llei
de consultes
14:39 19.02.2013

Síria.- Almenys 20
morts i 25
desapareguts en un
atac amb coets de
l'Exèrcit sirià a Alep
13:29 19.02.2013

Economia
Espanya
Llombart respon a la
'marea blanca' que
no veu "on estan les
retallades ni la
privatització" en la
Sanitat valenciana
14:25 18.02.2013

Fira.- Els hotels
Campanile de
Cornellà i Barberà
registren plena
ocupació per al MWC
14:42 19.02.2013
Unnim Banc va
perdre 864 milions el

Museus, galeries i
artistes catalans
reclamen a l'Estat
rectificar la pujada
"nociva" de l'IVA
13:00 19.02.2013
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Les associacions del
VIHÚltimes
i la Sida
notícies
reclamaran front a la
Conselleria de
Adéu a Hotmail
Sanitat el deute de
13:57 19.02.2013
més de 300.000
euros
Ortega presentarà
11:17 18.02.2013
una denúncia als
mossos pel suposat
espionatge a què ha
estat sotmesa
13:44 19.02.2013
El sector de l'art en
ple trenca el silenci i
demana un canvi en
la política cultural del
govern espanyol
13:42 19.02.2013
Sánchez-Camacho
nega cap vinculació
amb Método 3 i
anuncia querelles
13:12 19.02.2013

2012, gairebé el
doble que un any
abans
14:27 19.02.2013
Tomeu Martí
presenta 'La revolta
dels enllaçats' a
l'Espai VilaWeb
12:33 19.02.2013

Catalunya tancarà
cinc escoles i
reconvertirà dues a
Secundària de
Método 3 implica
manera progressiva
Camacho en
14:23 19.02.2013
l'enregistrament del
dinar a la Camarga
08:48 19.02.2013

El dia que van furtar
la samarreta
d'Urdangarin
11:24 19.02.2013

Nestlé retira de
l'estat espanyol i
d'Itàlia raviolis
Buitoni amb carn de
cavall
08:28 19.02.2013

Diagonal 666,
l'adreça del CNI a
Catalunya
10:36 19.02.2013
Els afeccionats del
Celta impedeixen el
fitxatge de Salva
Ballesta com a segon
entrenador
09:19 19.02.2013

Obrint Pas: 'A la
València viva i
combativa'
06:00 19.02.2013
En estat greu la dona
que es va calar foc
en una oficina de
Caixa Almassora
06:00 19.02.2013

Campuzano (CiU)
creu que l'abdicació
del rei espanyol
comença a ser 'més
que una opció'
06:00 19.02.2013

Detinguts quatre
detectius de
l'empresa Método 3
per l'espionatge
polític a Catalunya
06:00 19.02.2013

L'estat aprofita el cas
d'espionatge per
reintroduir la policia
espanyola a
Catalunya
06:00 19.02.2013

Festes, conills,
bòlids... i un
aterratge, a Castelló
06:00 19.02.2013

La política lingüística
del govern valencià
rep un nou revés del
TSJ valencià
06:00 19.02.2013
Abertis confia a
tancar un acord de
compensació
econòmica amb el
govern bolivià
06:00 19.02.2013

L'Hospital de
Viladecans
desmenteix que el
pare de l'actriu
Candela Peña rebés
un tracte inadequat
06:00 19.02.2013
L'Obrador de la
Beckett es
traslladarà al
Poblenou, i la sala
teatral es mantindrà
a Gràcia
06:00 19.02.2013

Bolaño, Passolini i
Espriu, plats forts del
CCCB per a aquest
2013
06:00 19.02.2013
Tomeu Martí
presenta 'La revolta
dels enllaçats' a
l'Espai VilaWeb
22:00 18.02.2013
Detinguts quatre
detectius de
l'empresa Método 3
per l'espionatge
polític a Catalunya
21:25 18.02.2013
L'Hospital de
Viladecans
desmenteix que el
pare de l'actriu
Candela Peña rebés
un tracte inadequat
19:51 18.02.2013
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