
Tornar a visita ao dentista numa 
experiência agradável!
No verão de 2014, o Dr. Stromeyer, o Dr. Scheytt e consultório Parceiro 
deslocaram as suas instalações para um edifício moderno em Ulm, no sul da 
Alemanha. Esta mudança permitiu aos seus pacientes desfrutar das vistas 
magníficas da antiga vila de Ulm, enquanto escutavam música relaxante 
por todo o consultório.

Uma vez que a música contribui significativamente para criar a atmosfera 
de descontração que os dentistas idealizaram para as suas novas 
instalações, cada sala de tratamento está equipada com Altifalantes 
Invisíveis Amina Technologies, aliados a amplificadores Bluetooth.

No total, cinco salas de tratamento, uma sala de cirurgia, quatro salas de 
higienização, a sala de espera e a área de receção foram equipadas com 
Amina iQ3 nas paredes ou tetos. Cada sala, graças aos amplificadores 
Bluetooth, pode ter controlo de volume e seleção independente de música. 
Os pacientes podem escolher entre escutar música da base de dados do 
consultório ou utilizar os seus próprios dispositivos como fonte musical, 
durante o tratamento.

Os altifalantes iQ3 da série Amina “Developer” foram a escolha perfeita para 
o consultório dentista, tendo uma relação qualidade/preço adequada a 
aplicações na área da saúde. Os altifalantes produzem o som graças à sua 
tecnologia de painel vibrante (VPT), de forma semelhante como 
instrumentos musicais acústicos produzem som, como o violino . Os seus 
paineis planos estão desenhados para serem instalados em paredes ou 
tetos e tornam-se invisíveis através da aplicação de uma cobertura de 2mm 
de gesso. A tecnologia VPT cria um som puro que preenche a sala, como se 
de um instrumento musical se tratasse, garantindo uma distribuição 
homogénea do som, permitindo também uma comunicação confortável 
entre o dentista e o paciente.

Adicionalmente, para aplicações na área da saúde, os altifalantes VPT com 
cobertura de gesso têm a vantagem de não disporem de grelhas onde 
facilmente se formam germes e permitem uma fácil higienização.

Dr. Stromeyer: “A música tem um papel crucial no tratamento dos pacientes, 
criando uma atmosfera positiva e agradável para o nosso ramo.” Quando 
confrontados com a possibilidade de reproduzir música com altifalantes 
invisíveis, os Drs Scheytt e Stromeyer ficaram entusiasmados com a 
oportunidade de enaltecer a experiência dos seus pacientes, através da sua 
própria escolha de música relaxante, mantendo um impacto nulo na 
estética das suas novas instalações.

“A música tem um papel crucial nos nossos pacientes”
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