Repertorização completa em tela cheia.

REPERTÓRIO
HOMEOPATIA

Pesquisa de textos completos de
medicamentos homeopáticos.

O REPERTÓRIO
QUE VOCÊ
ENCONTRA O
REMÉDIO!

DIGITAL

E mais...
Cadastro de pacientes.
Localização instantânea de sintomas.
Repertorização com soma de
rubricas ilimitada.
Seleção de sintomas em apenas dois
cliques.
Possibilidade de inclusão de notas e
observações.

Localização do medicamento

FUNCIONALIDADES DA NOVA VERSÃO

Seleção de rubrica diretora

Novos medicamentos e fontes
bibliográficas.

Absolutamente tudo em
uma única tela.
Fácil visualização e
funcionalidades acessíveis.
Comandos simplificados.

Repertorizações
simultâneas

Edição de
rubricas e
medicamentos

Exibição de tela com
visualização de capítulos,
rubricas, medicamentos,
pesquisa de palavras
e apresentação da
repertorização na tela
de entrada!

Biblioteca de
Matéria Médica

Ordenação dos
medicamentos
por cobertura,
pontuação e
alfabética

Medicamentos
das rubricas

Biblioteca de Matéria Médica:
Biblioteca completa com
obras homeopáticas
relacionadas (Português,
Inglês e Espanhol).
Pesquisa de palavras na
biblioteca de matérias
médicas.

Campo de pesquisa de palavras

Árvore
repertorial

Milhares de referências analógicas
e termos populares facilitando a
localização do sintoma desejado.

Resultado
da pesquisa

Rubricas Temáticas.
Matéria Médica Repertorial (sintomas
repertoriais dos medicamentos) – simples e
comparada.

Rubricas Clínicas.
Nosódios bem representados.
Base bibliográfica do Repertório
de Homeopatia de Ariovaldo
Ribeiro Filho. Co-participação de
Zalman Bronfman, notável médico
homeopata da geração que conviveu
em contato direto com Tomas Pablo
Paschero, Francisco X. Eizayaga e
Bernardo Vijnovsky.

Você mesmo pode atualizar a base de dados Possibilidade de edição de rubricas e inclusão
de medicamentos pelo próprio usuário.

Patogenesias coordenadas por
Matheus Marim, Jeremy Sherr,
David Flores Toledo, Othon A. Julian.
Trabalhos originais e inclusões
repertoriais de: Elias Zoby, Juan
Schaffer, Jacques Lamothe, Benoit
Mure, Nash, Foubister, Nilo Cairo e
outros homeopatas de renome.

CONFIGURAÇÃO MÍNIMA

Windows 8, 7, Vista ou XP
HD - espaço mínimo de 2GB
Caixas de
repertorização
ilimitadas

Sintomas da repertorização

2GB de Memória RAM

Visualização
da repertorização
completa

INFORMAÇÕES

Seleção de
sintoma
diretor

Múltiplas
somas de
sintomas

Criação de campos
de soma de rubricas
Reordenação das
rubricas repertoriais

Visualização
automática da
repertorização
expressa na tela
de entrada

Tel.: (11) 5539-2904
E-mail: homeosoft@terra.com.br
Obs: Este software destina-se exclusivamente a profissionais homeopatas
(médicos, veterinários, cirurgiões dentistas e farmacêuticos).

