
 INNOWACYJNE SZKOLENIA STUDENTÓW
3DHistologyTour™ to doskonałe narzędzie wspierające naukę studentów. Dzięki wprowadzeniu adeptów medycyny, biologii 
i chemii w wirtualny świat nanostruktur student lepiej poznaje budowę i zasady działania podstawowych elementów biologicznych. 
Interaktywne wycieczki po komórkach w świecie 3D wzbudzają pasję odkrywania. Takie podejście tworzy dobry grunt do prac 
naukowych. 

 WSPARCIE NAUK MEDYCZNYCH
3DHistologyTour™ jest opracowywane przy współpracy z profesorami uniwersytetów medycznych.  
Na bazie zdjęć o dużej rozdzielczości z mikroskopów elektronowych i opinii naukowców z zakresu chemii, biologii 
i medycyny, tworzymy dokładne modele trójwymiarowe mikroskopijnych obiektów. Na niektórych etapach 
sięgamy do skali pojedynczych molekuł i tworzymy modele obiektów, które jeszcze nie zostały uwiecznione 
na zdjęciach mikroskopowych oraz odwzorowujemy procesy komórkowe oraz międzykomórkowe.

To nowoczesna platforma pozwalająca zagłębić się w tajniki ludzkiego organizmu. 3DHistologyTour™ oparta 
jest o technologię okularów do rzeczywistości wirtualnej Oculus Rift i pozwala za ich pomocą przenieść się 
do wnętrza mikroskopowych struktur komórkowych opracowywanych w oparciu o zdjęcia z mikroskopów 
elektronowych i wiedzę doświadczonych profesorów z dziedziny histologii. Podróże po komórkach w okularach 
3D uczą studentów oraz wspierają badania naukowe.
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• Podróże po podstawowych 
strukturach komórkowych 
w wirtualnej kapsule.

• Obserwowanie procesów 
zachodzących na poziomie 
atomowym i komórkowym. 

• Możliwość wyświetlania opisów 
obiektów.

• Wirtualna wycieczka po elementach 
komórki z narracją lektora. 

• Mini gry edukacyjne.

• Możliwość sterowania za pomocą 
zewnętrznych kontrolerów.

WSPARCIE W PROCESACH DYDAKTYCZNYCH
Daje możliwość łatwego i jasnego zaprezentowania przez wykładowców 
skomplikowanej wiedzy a tym samym lepsze przyswajanie i zrozumienie 
przez studentów dzięki wizualizacji normalnie niewidocznych dla oka 

procesów i struktur.  W rezultacie polepsza jakość nauczania. 

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIE
Pozwala na dostosowanie do wymogów klienta obrazowania obiektów 
oraz podróży wirtualnej: od pojedynczych molekułow po złożone 
organelle, komórki oraz całe organy. Dodatkowo jest możliwe szybkie 

przechodzenie z mniejszych struktur do większych i na odwrót. 

WSPARCIE PRAC BADAWCZYCH
Wizualizacja obiektów na poziomie nanostruktur umożliwia lepsze 
poznawanie i zrozumienie badanych procesów komórkowych. 
Wizualizacje pozwalają na lepsze udokumentowanie wyników prac 
naukowych oraz wyobrażeń podstawowych elementów biologicznych.

ODBIORCY
Odbiorcami 3DHistologyTour™ są głównie uniwersytety i placówki 
naukowo-badawcze z dziedziny medycyny, chemii i biologii. Użytkownicy 
oprogramowania to nauczyciele akademiccy, naukowcy i studenci 

uczelni medycznych oraz uniwersytetów. 

ROZWÓJ NAUK MEDYCZNYCH
Dzięki pokazom nanostruktur oraz animacjom mechanizmów 
na poziomie komórkowym, łatwiejsze jest rozumienie procesów 

biologicznych. To wspomaga rozwój nauk histologicznych.
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