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Primal Pictures: Yeni Özelliklere BakışPrimal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış

ÜGeliştirilmiş Yeni Ürün arayüzü  
Yeni Paketler  

Sistematik Anatomi
Dişçilik AnatomisiDişçilik Anatomisi
Bölgesel Radyoloji Anatomisi – Göğüs kafesi

Yeni Ürün Spor&TerapiYeni Ürün – Spor&Terapi
Pilates Anatomisi
Egzersiz Anatomisi



Temel Özellik ve Faydaları

3 Boyutlu İnsan Vücudu Anatomi 
görüntülerine erişim         
Çeşitli tiplerde yayın içeriklerine erişim
Öğrenilmesi ve kullanımı kolay arayüzğ y y
Primal Pictures’dan alınan görüntüler ve 
animasyonlar, Word ve Powerpoint gibi diğer y , p g ğ
programlara da rahatlıkla aktarılabilmektedir.



Anatomi Seçimi



Anatomi Seçim EkranıAnatomi Seçim Ekranı



Bölgesel Anatomi & Sistemik Anatomi        
Karşılaştırma

FarklılıklarFarklılıklar
Bölgesel anatomi insan vücüdunun 
belirli kısımlarını kapsamaktadır 
(diz omuz vb )(diz,omuz vb.)  
Sistemik anatomi, vücuttaki genel 
sistemleri incelemektedir (kas ve 
sinir sitemi vb.)sinir sitemi vb.)

Tıbbi ve akademik okulların çoğunda 
sistematik anatomi öğretilmektedir –
bazı eğitim kurumlarında farklı ğ
programlarda sistemik ve bölgesel 
anatomi eğitimlerinin ikiside 
verilmektedir. 
Farklı arayüz Sistemik anatomi yeniFarklı arayüz – Sistemik anatomi yeni 
ve geliştirilmiş arayüz ve 
programlamaya sahiptir



Bölgesel Anatomi
Omuz



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi

Sistemik Anatomi’yi 
seçmek için tıklayınız



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi

Görüntüleme 
‘View’ butonunu 
seçiniz



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi

Lenf 
i t i ilsistemi ile 

ilgili daha 
detaylı 
bilgi içinbilgi için 
Lymphatic 
System 
linkinelinkine 
tıklayınız 



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi



Sistematik AnatomiSistematik Anatomi



Sistematik AnatomiSistematik Anatomi



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi



Sistemik AnatomiSistemik Anatomi

Baş – boyun linf bezleri

Görüntüyü 
kaydetmek ve 
kopyalamak için 
disk ikonuna 
tıklayınız 



Resim kaydetme/kopyalamaResim kaydetme/kopyalama



Resim kaydetme/kopyalamaResim kaydetme/kopyalama 



Resim kaydetme/kopyalama –
powerpoint 



Resim kaydetme/kopyalama –
powerpoint



DişçilikDişçilik
100’den fazla 3 boyutlu görüntü100 den fazla 3 boyutlu görüntü  
içeriği: 

•Baş
•Boyun
•Yüz
•Ağız – burun boşlukları
•Diş yapısı
•3 boyutlu bölgesel diş resim 
örnekleri
•Sinirler, boğaz ve gırtlak, 
sinüsler, göz, beyin ve daha 
fazlası!



DişçilikDişçilik
Di ilik l k l d ki bbiDişçilik uzmanlık alanındaki tıbbi  
kapsam içeriği: 

*Alt çene hareketleri ve horlama 
implamentasyonlarının tedavisinde 
kullanışlı bir araçtır.   ş ç

*Ağız içinde bulunan sinirlere ait 3 
boyutlu interaktif görüntüler detaylıboyutlu interaktif görüntüler detaylı 
şekilde sunulmaktadır.

*Diş çürümesi ve dişeti iltihaplarıDiş çürümesi ve dişeti iltihapları 
gibi ilerleyen diş hastalıkları 
kademeli olarak 3 boyutlu gösterime 

l kt dsunulmaktadır.



DişçilikDişçilik



DişçilikDişçilik

Yeni SekmelerYeni Sekmeler
Search:Metin 
belgesi aratma 
fonksiyonu her 

i izaman erişim 
kapsamında

Structures sekmesi 
ile Model Listesine 

Save Layer seçimi Model döndürme

erişim sağlanır

(Kaydet)



DişçilikDişçilik



DişçilikDişçilik



DişçilikDişçilik



DişçilikDişçilik

pterygoidpterygoid



DişçilikDişçilik



DişçilikDişçilik

Hareketin 
büyüklüğünü seçin..

.. Ve play tuşuna basın



Animasyon dosyası 
kaydetme/kopyalama

Bu animasyonu 
kaydetmek ve Powerpoint 
gibi programlarda 
kullanmak için bu ikona 
tıklayınız



Animasyon dosyası 
kaydetme/kopyalama



Animasyon dosyası 
kaydetme/kopyalama



Animasyon dosyası  
kaydetme/kopyalama

Animasyon boyutu  
çerçeve kenarlarından 
çekilerek istenilen 
büyüklükte 
ayarlanmaktadır



DişçilikDişçilik 

Slides butonuna tıklayın..

.. Daha sonra, Dissection dosyasını 
seçerek slaytları bölümler halinde 
i l bili i iinceleyebilirsiniz



DişçilikDişçilik

Slayt içinde incelemek 
istediğiniz bölgeyi 
resim üzerinde 
tıklayarak ya da ilgilitıklayarak ya da ilgili 
link aracılığı ile 
görüntüleyebilirsiniz



Radyolojik Bölgesel Anatomi – Göğüs 
Kafesi

Bölgesel anatomi içeriği, yüksek kalitede 
görüntüleme sağlayan CT(bilgisayarlı 
tomografi) ve MRI(magnetik rezonans g ) ( g
görüntüleme) taramalarına linkler 
aracılığıyla bağlantılıdır.  
Sunumlar ve derslerde kullanılmak üzereSunumlar ve derslerde kullanılmak üzere 
binlerce 3 boyutlu görüntü içeriğine hızlı ve 
isabetli şekilde erişim sağlanmaktadır.
Kullanıcılar interaktif fonksiyonlar aracılığıKullanıcılar, interaktif fonksiyonlar aracılığı 
ile ilgili yapılara erişim sağlamaktadırlar.               
Arayüz, radyolojik taramaların klinik 
ortamda incelenmesine olanak verecekortamda incelenmesine olanak verecek 
şekilde düzenlenmiştir.     



Radyolojik Bölgesel Anatomi - Göğüs 
Kafesi

Bölgesel anatomi ve radyoloji bölümü Gelişmiş fonksiyonlarBölgesel anatomi ve radyoloji bölümü Gelişmiş fonksiyonlar 
kullanılarak bölüm-şekil seçme ve karşılaştırma yapma 
seçenekleri elde edilmektedir.       

Sınıflandırılmış bölgesel anatomi bölümlerine erişimSınıflandırılmış, bölgesel anatomi bölümlerine erişim 
sağlanmaktadır. 

Multidetector CT (bilgisayarlı tomografi)
Tü öğü k ö d k l k iği CT tTüm göğüs, karın, gövde, kalça kemiği CT tarama 
görüntülerine 1.5 mm’lik parçalar halinde erişim 
sağlanmaktadır. 300’den fazla yapı içeriğini kapsamaktadır.

MRI (M tik ö ü tül )MRI (Manyetik rezonans görüntüleme)
Dişi leğen kemiği MR görüntülerine 5 mm’lik 
kesitler halinde erişimş
Erkek leğen kemiği MR görüntülerine 5 mm’lik 
kesitler halinde erişim   



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

S il böl ü i t klSeçilen bölge üzerine tıklayınız 



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

Hareket seviyesini ekranın 
altındaki okları kullanarak ya da 
ortada bulunan noktayı y
sürükleyerek ayarlayabilirsiniz



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

Bu sekmeleri kullanarak farklı 
görüntüler elde edebilirsinizgörüntüler elde edebilirsiniz



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

Soldaki görüntüde 
Serratus anterior 
üzerine tıklandığı 
zaman yandaki 
taratılmış görüntüde 
de otomatik olarak 
görüntülenmektedir 



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

CT-Bones 
içerisinde 
10. 
kaburgayı g y
(10. rib) 
seçiniz



Radyolojik Bölgesel AnatomiRadyolojik Bölgesel Anatomi

SeçiminiziSeçiminizi 
Listeden 
görüntülemek 
için tıklayınıziçin tıklayınız       



Diğer yeni ürünlerDiğer yeni ürünler

Pilates Anatomisi
Egzersiz Anatomisig



Egzersiz AnatomisiEgzersiz Anatomisi
İ j i ikl i i k l bi i d i k 3İmaj içeriklerine seri ve kolay biçimde erişerek 3 
boyutlu görüntüler elde edilmektedir.
3 boyutlu dinamik kas hareketlerinin3 boyutlu dinamik kas hareketlerinin 
görüntülenmesi ile egzersiz hareketlerinin daha 
iyi anlaşılması sağlanmaktadır.      
İmaj görüntüleri Powerpoint gibi programlara 
aktarılabilmektedir.  
Kullanıcılara etkin ve seri bir şekilde eğitimKullanıcılara etkin ve seri bir şekilde eğitim 
verilmesine yardımcı bir yazılımdır. 



Pilates AnatomisiPilates Anatomisi
Pilates eğitmenleri için hazırlanmış detaylı eğitim vePilates eğitmenleri için hazırlanmış, detaylı eğitim ve 
referans kaynağıdır. 
İskelet kas ve solunum sistemleri üzerine 
yoğunlaşmıştır. Egzersizler kapsamında tüm 
anatomik yapıları içeren 3 boyutlu görüntüleri 
içermektedir.  ç
3 boyutlu anatomi bölümü; 3 boyutlu kas haritası ve 
ilgili kas fonksiyonlarına ilişkin animasyonları da 
içermektediriçermektedir.  


