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BIOLOGIE
Výukové sady a experimenty

Biologické výukové sady
5001.5630 - Rostliny
Sada umožňuje provedení 33 pokusů
Klasifikace kořenů
Kořeny: osmóza
Kořeny: kořenové vlášení
Orientace kořenů
Klasifikace stonků
Stonek: morfologie
Podzemní stonky
Stonek: kapilarita
List: chlorofyl
List: fotosyntéza
List: vylučování tekutin
List: škrobení

Květ: morfologie
Květ: reprodukční orgány
Plevel
Kapradiny – bodláky – lišejníky
Houby – plísně – kvasnice
Morfologie semínka
Klasifikace semínek
Klasifikace plodů
Plody: dužina
Tvorba oxidu uhličitého
Látky obsažené v zelenině
Klasifikace zeleniny

5001.P71 - Zkoumání rostlin
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Úvod 
Morfologie semene
Klíčení semene
Osmóza
Kořeny
Vlásky kořenů
Schopnost orientace kořenů
Stvol
Vnitřní struktura stvolu
Podzemní část stvolu
Absorpce mízy

Kapilarita
Proč jsou listy v létě zelené?
Proč jsou listy na podzim žluté?
Fotosyntéza
Transpirace
Škrob
Morfologie květu
Plod
Vývoj oxidu uhličitého v rostlinách
Jak vytvořit herbář

5001.5675 - Zkoumání živočišné říše
Sada umožňuje provedení 22 pokusů
Červi
Měkkýši
Mušle měkkýšů
Hmyz
Vývoj hmyzu
Stopy savců
Trávení škrobů

Trávení tuků
Trávení bílkovin
Enzymy
Chuťové pohárky
Dýchání
PH a organická reakce

5001.5631 - Zvířata a lidé
Sada umožňuje provedení 35 pokusů
Prvoci
Červi
Korýši
Mušle měkkýšů
Hmyz
Vývoj hmyzu
Mraveniště
Anatomie ryb
Životní podmínky v určitých 
lokalitách
Živočišné buňky
Žláznatá vlákna

Svalová vlákna
Trávení škrobů
Trávení tuků
Trávení bílkovin
Enzymy
Krev
Osmotický tlak
Dýchání
Kostra
Struktury kůže ryb a plazů
Tepelná izolace: ptáci a savci
Hodnota pH a organické reakce

5001.5719 - Objevování našich smyslů
Sada umožňuje provedení 70 pokusů
Smyslové orgány jsou nástroje, díky kterým může tělo přijímat a 
zpracovávat podněty přicházející zvenčí. S dodávanými pomůckami 
v tomto setu mohou vyučující obohatit jejich hodiny ukázkou modelů 
smyslových orgánů a prováděním významných pokusů na fyzikálních 
a chemických podnětech. Se sadou je možné provádět 70 pokusů se 
zrakem, čichem, sluchem, hmatem a chutí.
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Výukové sady a experimenty

Biologické výukové sady
5001.P72 - Základní biologie
Sada umožňuje provedení 20 pokusů
Co je to biologie?
Buňka
Voda
Vodné roztoky
Osmóza
Minerální soli
Kořeny
Absorpce minerálních solí do 
půdy
Stvol
Kapilarita
Formy života a jejich výživa
Fotosyntéza

Buněčné dýchání rostlin
Škrob: zásoby rostlin
Potravní řetězec
Potrava pro život
Škrob v jídlech
Trávení škrobu
Rozeznání tuku
Trávení tuku
Rozeznání bílkovin
Trávení bílkovin
Energie a život živočichů
Hoření
Dýchání živočichů

5001.P73 - Prostředí pro život
Sada umožňuje provedení 23 pokusů
Půda jako domov
Minerální frakce půdy
Organická frakce půdy
Půda obsahuje vzduch
Půda obsahuje vodu
Nácvik použití indikátoru 
kyselosti
Kyselost půdy
Typy uhličitanů v půdě 
Propustnost půdy
Úrodnost půdy
Předměty schopné rozkladu a 
půda

Voda pro život
Koloběho vody
Odpařování a kondenzace vody
Déšť
Mořská voda
Pitná voda a její odbyt
Znečištění vody
Zkoumání amoniaku
Zkoumání dusičitanu
Zkoumání sulfátu
Zkoumání tenzidu
Co je to atmosféra?
a další

5001.P75 - Hmat, čich a chuť
Sada umožňuje provedení 25 pokusů
HMAT
Kůže
Citlivost kůže
Podnět doteku
Podnět tlaku
Podnět bolesti
Teplota a teplo
Teplota těla
Vnímání tepla
Vidět pomocí hmatu
Otisk prstu
Čistota kůže

ČICH
Z čeho se skládá látka?

Stádia skupenství látky
Změna skupenství
Nos: čichový orgán
Jak cítíme pachy?
Jak můžeme rozeznat pachy?
Návyk na určitý pach
Čistota nosu

CHUŤ
Jazyk: chuťový orgán
Jak cítíme chuť?
Čtyři základní chuti
Chuť a čich
Chuť a zrak
Dobré a špatné chuti

5001.7016 - Sada pro pokusy s trávením
Sada je vhodná především pro ZŠ.

5001.7023 - Sada pro pokusy s trávením
Sada je vhodná pro SŠ.

5001.7017 - Sada pro pokusy s dýcháním
Sada umožňuje simulovat funkci plic během dvou fází dýchání a od-
halení přítomnosti oxidu uhličitého ve vydechnutém vzduchu.

5001.7223 - Válec pro měření kapacity plic
Přes brčko vydechujete do válce, píst se zvedá a na stupnici snad-
no odečtete objem vydechnutého vzduchu. Dodáváno s průvodcem.

5001.7016

5001.7223

5001.7023

5001.7017
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BIOLOGIE
Anatomie

Lidský trup

Podpořte Váš výklad při hodinách anatomie pomocí těchto 33 bri-
lantních promítacích folií s dostatečně detailními barevnými obrázky 
jednotlivých částí lidského trupu.

4004.1000184 - B02 - 3B torzo sada

Součástí tohoto torza reprezentujícího jak mužské, tak ženské poh-
laví jsou tyto odnímatelné části:
2-dílná hlava, 2-dílné srdce, 2 plíce, žaludek, játra se žlučníkem 
2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny.

4004.1000186 - B09 - Klasické torzo, 12 částí

Součástí tohoto torza reprezentujícího jak mužské, tak ženské poh-
laví jsou tyto odnímatelné části:
3-dílná hlava, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, játra se žlučníkem, 
2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny, přední polovina močo-
vého měchýře.

4004.1000190 - B13 - Klasické torzo, 14 částí

B19 je klasické lidské torso s věrnými, ručně malovanými detai-
ly. Jeho výroba probíhá v Německu a  je vyrobeno z vysoce kva-
litního plastu. Tento unisex model lidského trupu má jedinečnou 
vlastnost otevřené krční a bederní části od mozečku až ke kostr-
či a skládá se z 18-ti odnímatelných částí. Obratle, meziobrat-
lové ploténky, mícha, míšní nervy, vertebrální tepny, atd. jsou 
na této barevné replice lidské anatomie detailně a znázorněny. 
 
Model obsahuje následující odnímatelné části a orgány:

• 7. hrudní obratel
• 6 částí hlavy
• 2 plíce
• srdce (2 části)
• žaludek
• játra se žlučníkem 
• 2dílný trakt 
• přední polovina ledviny a močového měchýře

Toto torso je skvělou pomůckou při výuce lidské anatomie a s jeho 
pomocí se žáci snadno naučí správné umístění vnitřních orgánů 
v lidském těle.

4004.1000193 - B19 - Klasické torso s otevřeným krkem a otevřenými zády, unisex, 18 částí

4004.1000184

4004.1000186

4004.1000190

Součástí tohoto mezi studenty oblíbeného torza reprezentujícího jak 
mužské, tak ženské pohlaví jsou tyto odnímatelné části:
3-dílná hlava, 2 plíce s hrudní kostí a připojením žeber, 2-dílné srd-
ce, žaludek, játra se žlučníkem, 4-dílný střevní trakt, přední polovina 
ledviny, přední polovina močového měchýře.

4004.1000188 - B11 - Klasické torzo, 16 částí

Celosvětově ojedinělý prvek na tomto modelu reprezentujícího žen-
ské i mužské pohlaví je odnímatelná 6-dílná ruka se svaly. Vysoce 
kvalitní model proto tedy plně představuje anatomii kompletní hor-
ní části těla člověka. Pravá polovina znázorňuje kůži, levá polovina 
zase povrchové a hlubší svaly s nervy, cévami a kostními struktu-
rami.

4004.1000205 - B42 - Deluxe torzo, 33 částí

Toto torzo nabízí všechno. Vyměnitelné mužské a ženské genitálie, 
otevřený krk a zadní část pro studii obratlů, meziobratlových ploté-
nek, míchy, míšních nervů, obratlových tepen atd., hlavu deluxe s 
4-dílným mozkem a mnoho dalšího. Podrobné torzo pro pokročilé 
předvádění.

4004.1000196 - B35 - Deluxe torzo, 28 částí

4004.1000188

4004.1000205 4004.1000196
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S tímto jedinečným torzem s vyměnitelným pohlavím máte to nejlepší 
v oboru anatomie. Obsahuje 31 částí a zobrazuje jak svaly povrcho-
vé, tak svaly hluboké. Dva hlavní svaly, deltový sval a velký hýžďový 
sval, mohou být odejmuty pro bližší studie. Můžete také studovat 
obratle, míchu, míšní nervy a obratlové tepny. Vyměňujte mužské a 
ženské genitálie, prozkoumejte vnitřní struktury mozku atd.

4004.1000203 - B40 - Deluxe torso se svaly

Toto torzo reprezentující jak ženské, tak mužské pohlaví obsahuje 
následující odnímatelné části:
2-dílná hlava, Ženská hrudní stěna, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, 
játra se žlučníkem, 2-dílný střevní trakt, přední polovina ledviny, 
4-dílné mužské genitálie, 3-dílně ženské genitálie s embryem.

4004.1000197 - B32 - Deluxe torso, 20 částí

Toto torzo reprezentující obě pohlaví, které se skládá z 21 částí, je 
založeno na modelu B11 a je vybaveno otevřeným krkem a zadní 
částí v rozsahu od mozečku po kostrč. Obratle, meziobratlové plo-
ténky, mícha, míšní nervy, obratlové tepny a mnoho dalších prvků je 
podrobně zobrazeno.
Tato verze obsahuje navíc oproti modelu B11 následující součásti:
odnímatelný 7. hrudní obratel, 6-dílná hlava, 2-dílný žaludek.

4004.1000192 - B17 - Klasické torzo, otevřená záda

Toto torzo měří přibližně polovinu životní velikosti a je snadno a rych-
le rozložitelné. Odnímatelné části:
2 poloviny hlavy, polovina mozku, 2 plíce, 2-dílné srdce, žaludek, 
játra se žlučníkem, 2-dílný střevní trakt.

4004.1000195 - B22 - Mini torso, 12 částí

Anatomie

Lidský trup

4004.10002034004.1000197

4004.1000192 4004.1000195

Svalstvo

Tato figura má neobyčejně detailní struktury a malování. Na jedné 
straně znázorňuje povrchové svaly a na straně druhé svaly hlubo-
ké. Obě paže jsou odnímatelné. Znázorněny jsou také důležité po-
vrchové cévy. Perfektní, jako pomůcka pro osvětu pacientům, také 
pro sportovní a fitness studia a pro fyzioterapeuty. Model je vysoce 
kvalitní.

4003.B90 - Postava se svaly, 1/3 životní velikosti

4003.B90
Tento zcela nový model s dvojím pohlavím v životní velikosti usnad-
ňuje porozumění lidské anatomii, jako žádný jiný anatomický model 
na světe. Rozebíratelný model obsahuje lidské torzo, které má na 
jedné polovině odstraněnou kůži pro zobrazení spodního svalstva 
hrudníku, zad, břicha, hlavy a krku. Přední stěnu torza lze odejmout 
pro detailní zobrazení vnitřních struktur a orgánů. Model se skládá 
ze 41 odnímatelných částí. Tato postava je dodávána na dřevěném 
podstavci.

4004.1000209 - B53 - Postava se svaly

4004.1000209

Model znázorňuje část kosterního svalového vlákna a jeho neuro-
muskulární ploténku zvětšenou zhruba 10 000 krát. Svalové vlákno 
je základním prvkem příčně pruhovaných kosterních svalů.

4004.1000213 - B60 - Model svalového vlákna

Přitažlivost tohoto mini svalového modelu (57 cm) spočívá v poměru 
jeho kvality a ceny. Všechno povrchové svalstvo člověka je přesně a 
detailně reprodukováno v živoucích barvách, navíc v praktické stolní 
verzi. Hrudníková deska je odnímatelná pro odhalení vnitřních orgá-
nů. Na pravé straně jsou obsaženy ženské prsní žlázy. Více než 125 
očíslovaných a určených struktur.

4004.1000212 - B59 - 1/3 postava se svaly

Celá lidská anatomie v příhodné velikosti bez vnitřních orgánů nebo 
mužských genitálií, hodící se tam, kde může být prostor problémem. 
Skládá se z 21 částí

4004.1000211 - B56 - Ženská postava se svaly

Kompletní lidská anatomie s mužským i ženským pohlavím v příhod-
né velikosti, výška 84 cm. Pro dokonalé znázornění svalstva člověka 
a vnitřních orgánů. Hodí se pro místa, kde by mohl být problém s 
prostorem. Model obsahuje 33 odnímatelných částí.

4004.1000210 - B50 - Svaly a vnitřní orgány

4004.1000213 4004.1000212

4004.1000211 4004.1000210
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Svalstvo

Svalové torzo v životní velikosti pro obzvláště náročné studium 
podrobně znázorňující hluboké a povrchové svaly. S mimořádnou 
přesností a pečlivou výrobou je toto mistrovské dílo jedinečnou po-
můckou pro anatomické znázornění i ve velkých posluchárnách.

4004.1001236 - VA16 - Svaly trupu, 27 částí

Tento propracovaný model v životní velikosti ukazuje hluboké a po-
vrchové svalstvo ve skvělém detailu. Obsahuje 37 částí. Vynikající 
přesnost dělá z tohoto mistrovského díla jedinečný nástroj pro výuku 
i ve velkých posluchárnách.

4004.1001235 - VA01 - Mužská postava se svaly

Model horní končetiny se svaly se skládá z 6 částí. Obsahuje tyto 
odnímatelné části: deltový sval, dvouhlavý sval pažní, trojhlavý sval 
pažní, dlouhý sval pažní s radiálním ohybačem zápěstí, vřetenní sval 
s radiálním natahovačem zápěstí.

4004.1000347 - M11 - Horní končetina se svaly

Tento model znázorňuje jak povrchové, tak hlubší svaly, z nichž 5 
je odnímatelných. Šlachy, cévy, nervy a kostní součásti levé ruky a 
ramene jsou podrobně vyvedeny. Části jsou přesně očíslované.

4004.1000015 - M10 - Horní končetina se svaly

Tento model v životní velikosti může být rozložen na stehno a bérec. 
Skládá se ze 7 částí. Následující svaly mohou být odejmuty:
Sval krejčovský, velký hýžďový sval, přímý sval stehenní, dlouhý 
dvouhlavý sval stehenní s pološlachovitým svalem, lýtkový sval.

4004.1000352 - M21 - Dolní končetina se svaly

Tento model, který se skládá z 9 částí, znázorňuje jak povrchové 
tak hluboké svaly, z nichž 8 je odnímatelných. Šlachy, cévy, nervy 
a kostní složky levé nohy a chodidla jsou podrobně vyvedeny. Části 
jsou očíslovány.

4004.1000351 - M20 - Dolní končetina se svaly

Tento model se skládá z 5 částí a znázorňuje povrchové svalstvo i 
hluboké svaly, nervy a cévy. Rozložitelná na temeno lebky a 3-dílný 
mozek.

4004.1000214 - C05 - Svalstvo hlavy a krku

Tento model v životní velikosti detailně zobrazuje svaly lidské paže. 
Zobrazuje povrchové a hluboké svalové struktury, cévy, nervy a vazy. 
Model obsahuje ruku, spodní a horní část paže a ramenní pletenec.

4003.M211 - Svaly lidské paže, 7 částí

Tento model v životní velikosti detailně zobrazuje svaly lidské nohy. 
Zobrazuje povrchové a hluboké svalové struktury, cévy, nervy a šla-
chy. Obsahuje chodidlo, spodní a horní část nohy a polovinu pánve.

4003.M220 - Svaly lidské nohy, 13 částí

Tento model v životní velikosti může být vodorovně oddělen v kolen-
ním kloubu za účelem prohlédnutí si kloubní struktury. Lýtkový sval 
může být odejmut. Model se skládá ze 3 částí.

4004.1000353 - M22 - Bérec a koleno se svaly

4004.1001236 4004.1001235

4004.1000347 4004.1000353

4004.1000015 4004.1000352

4004.1000351 4004.1000214

4003.M211 4003.M220



100 více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BI
OL

OG
IE

Jednoduchý model jazyka znázorňuje oblasti pro chutě hořkost, 
sladkost, kyselost a slanost. Na stojanu s naučnou tabulkou.

4003.C67 - Model jazyka

Vyobrazení hlavy (barevně rozlišené), mediálně rozdělené. Kůže a 
obličejové svaly pravé vnější poloviny jsou odstraněny pro znázor-
nění hlubších struktur. Oční bulva, kostní kryt dutiny čelistní a pravá 
polovina jazyka jsou odnímatelné

4004.1005536 - W42512 - Hlava a krk, 5 částí

Nejpodrobnější model hlavy! Tato 6-ti dílná hlava v životní velikos-
ti je namontována na podstavci a obsahuje odnímatelnou 4-dílnou 
polovinu mozku s tepnami. Oční bulva se zrakovým nervem je také 
odnímatelná. Jedna strana ukazuje nos, ústní dutinu, hltan, týl a bázi 
lební.

4004.1000217 - C09/1 - Model hlavy, 6 částí

Model lidské hlavy rozdělitelné na 4 části v životní velikosti. Levá 
strana obličeje je rozdělená sagitálním a vodorovným řezem a zde 
můžete pozorovat mnoho vlastností lebky a mozku a oronazální du-
tiny.

4003.C250 - Model hlavy, 4 části

Levá polovina modelu v životní velikosti ve střední sagitální rovině 
ukazuje svaly, nervy, cévy a kostní struktury a obsahuje odstrani-
telnou polovinu mozku. Hlava je přichycená na odstranitelnou krční 
část, která je rozdělená jak horizontálně tak vertikálně. Dodáváno na 
podstavci.

4004.1000216 - C07 - Hlava a krk

Model obsahuje řez střední a přední částí hlavy na podstavci.
4004.1000220 - C13 - Průřezový model hlavy

Tento obrysový model ukazuje všechny významné struktury v per-
fektních detailech. Na základně, nerozdělitelné.

4004.1000219 - C12 - Středový průřez hlavy

Tento model lidského mozku je tvarovaný a odlitý ze skutečného 
vzorku. Na míru zformovaná pryskyřice a výrobní postup nám umož-
ňuje představit přesnost a detaily důležité pro výuku anatomie.

4003.C715 - Lidský mozek, skutečný odlitek

Znázornění vnějších povrchových svalů a vnitřních (střední část) 
struktur hlavy a krku. Dodáváno na odnímatelném stojanu.

4004.1000221 - C14 - Polovina hlavy se svalstvem

Anatomie

Hlava a její části

Mozek a jeho části

4003.C67 4004.1005536

4004.1000221 4004.1000217

4003.C250 4004.1000216

4004.1000220 4004.1000219

4004.C715

Čelní průřezy lidského mozku nabízejí inovativní způsob studie 
struktury mozku. Díky trojrozměrné charakteristice dospělého moz-
ku se pohled na hrubé nervové struktury liší v závislosti na povrchu 
průřezu.

4003.C720 - Čelní průřezy lidského mozku

Část hlavy v životní velikosti obsahuje detailní mozek s krevními cé-
vami, včetně bazilární tepny a Willisova oběhu, lebečních nervů a 
rozložitelného mozkového kmene. Celý mozek lze vyjmout z lebeční 
klenby a rozložit na 7 částí.

4003.C320 - Hlava s mozkem, 7 částí

Část hlavy v životní velikosti obsahuje detailní mozek s krevními cé-
vami, včetně bazilární tepny a Willisova oběhu, lebečních nervů a 
rozložitelného mozkového kmene. Celý mozek lze vyjmout z lebeční 
klenby a rozložit na 7 částí.

4004.1000223 - C15/1 - Model mozku, 2 části

4003.C720

4003.C320 4004.1000223
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Tento středově sagitálně rozdělený model je originálním anatomic-
kým odlitkem skutečného lidského mozku.
Části levé poloviny mozku jsou:
Čelní a lebeční lalok, spánkový a týlní lalok, mozkový kmen, moze-
ček.

4004.1000226 - C18 - Klasický mozek, 5 částí

Model se skládá ze 4 částí. Tento oblíbený model mozku je napo-
dobeninou mozku praváka. Využívá kontrastní barvy a ručně psané 
texty pro určení a rozpoznání motorických a smyslových funkčních 
center uvnitř mozku.

4004.1005555 - Zvětšený model mozkového centra

Tento model ukazuje 3. a 4. komoru, obě strany komor a mozkový 
mokovod (Sylvius).

4004.1001262 - VH410 - Mozková komora

Tento 2,5 krát zvětšený model mozku obsahuje 14 částí. Komplexní 
model mozku může být velmi užitečnou pomůckou při učení, zejmé-
na pro velké skupiny studentů. Viditelné jsou všechny struktury moz-
ku a mozkových komor.

4004.1001261 - VH409 - Zvětšený model mozku

Zvětšený, detailní řez pravou polovinou mozku, zobrazující cévna-
tou, mozkovou a tvrdou plenu. Na modelu jsou identifikovatelná mís-
ta kde proudí mozkomíšní mok, směr proudění je vyznačen šipkami. 
Kolorováno tak, aby byly důležité rysy jednoduše rozlišitelné. Dodá-
vána na stojanu s kartou popisků. Velikost 25 x 18 x 12 cm.

4005.ZKH268B - Cirkulace mozkomíšního moku

Zvětšený, detailní řez pravou polovinou mozku s částí lebky. Cévnatá 
plena je odnímatelná. Model je dvoustraný, jemně kolorovaný. Jeden 
řez je v mediální rovině, včetně řezu falx cerebri. Sagitální řez na dru-
hé straně zobrazuje laterální dutinu. Na modelu je 49 vyznačených 
míst, popsaných na přiložené kartě. Velikost 25 x 18 x 12 cm.

4005.ZKH266N - Řez mozkem

Středově rozdělený mozek, perfektní pro začátečnické studium díky 
jeho cenové dostupnosti. Struktury jsou namalované. Dodáváno na 
podstavci.

4004.1000222 - C15 - Model mozku

Všechny struktury tohoto středně rozděleného mozku jsou ručně ma-
lovány, číslovány a určeny. Dodáváno na podstavci.
Pravá polovina může být rozložena na: čelní a temenní laloky, 
mozkový kmen se spánkovými a týlními laloky, polovinu mozečku

4004.1000224 - C16 - Model mozku

Velmi detailní model lidského mozku, který je středově rozdělen. Do-
dáván na stojanu.
Obě poloviny mohou být rozděleny na: čelní a temenní laloky, spán-
kové a týlní laloky, polovinu mozkového kmene, polovinu mozečku.

4004.1000225 - C17 - Model mozku

Tento středově rozdělený luxusní mozkový model ukazuje mozkové 
tepny stejně tak jako odstranitelné bazilární tepny. Dodáváno na od-
stranitelném podstavci.
Obě poloviny mohou být rozděleny na: čelní a temenní laloky, spán-
kové a týlní laloky, polovinu mozkového kmene, polovinu mozečku.

4004.1000227 - C20 - Mozek s tepnami

Tento realistický model je vyroben z jemné tkaniny pro co nejlepší 
přiblížení k realitě. Může být rozdělen na 8 částí: čelní a temenní 
laloky, spánkové a týlní laloky, mozkový kmen, mozeček.

4003.C85 - Měkký mozek

Model lidského mozku v životní velikosti může být rozdělen ve stře-
dové rovině podél podélného švu. Skládá se z 9 částí: čelního a te-
menního laloku, spánkového a týlního laloku, mozkového kmene, 
mozečku a bazilární tepny. Model také detailně zobrazuje přísun krve 
tepnami a důležité anatomické struktury. Na podstavci.

4003.C220 - Model mozku s tepnami, 9 částí

4004.10002264004.1005555

4004.10012624004.1001261

4005.ZKH268B4005.ZKH266N

4004.10002224004.1000224

4004.10002254004.1000227

4003.C854003.C220
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Tento luxusní model mozku je středově rozdělen. Na pravé půlce 
naleznete barevné, systematicky seskupené představení mozkové-
ho laloku.

4003.C22 - Neuro-anatomický model mozku

Tento 2× zvětšený model mozku je středově rozdělen a rozložitelný 
na 4 části. Čelní laloky a mozkový kmen jsou odstranitelné. Model 
Vám umožňuje zřetelně pozorovat motorická, senzorická a funkční 
centra, která jsou zobrazena v různých barvách. Dodáváno na od-
stranitelném stojanu.

4003.C75 - Neuro-anatomický model mozku

Následující laloky a oblasti tohoto 2× zvětšeného modelu moz-
ku jsou představovány v různých barvách a označeny v angličti-
ně: čelní lalok, temenní lalok, spánkový lalok, týlní lalok, motorický 
cortex,somatosensorický cortex, limbický cortex, mozeček, mozková 
kůra. 12 mozkových nervů a další vlasnosti jsou číslovány. Dodává-
no s podstavcem.

4003.R10122 - Části mozku

Pečlivě malovaný model mozku v životní velikosti lze rozdělit na pra-
vou a levou polovinu. Levou polovinu lze rozložit na 4 části, a to na 
čelní a temenní lalok, spánkový a týlní lalok a polovinu mozkového 
kmene a polovinu mozečku. Na pravé polovině jsou barevně zobra-
zeny oblasti mozku, na levé polovině jsou barevně zobrazeny funkč-
ní části mozku. S průvodcem.

4003.C222 - Oblasti a funkce mozku, 5 částí

Tato lebka skládající se ze tří částí ukazuje hlavní lebeční nervy a 
tepny. Mozek má 8 částí a je vyroben z jemného materiálu podob-
ného tkáni.

4003.4610 - Neurovaskulární model lebky

Tento luxusní model mozku je dodáván s otevřenou hlavou k poskyt-
nutí detailního studia umístění mozku v lebce. Hlava je horizontálně 
rozdělená mimo podklad lebky. Středově rozdělený mozek ukazuje 
mozkové tepny stejně jako odstranitelné bazilární tepny.

4004.1000229 - Mozek s tepnami v hlavě

Tento luxusní model mozku je dodáván s otevřenou hlavou k poskyt-
nutí detailního studia umístění mozku v lebce. Hlava je horizontálně 
rozdělená mimo podklad lebky. Středově rozdělený mozek ukazuje 
mozkové tepny stejně jako odstranitelné bazilární tepny.

4003.C45 - Neuron s roztroušenou sklerózou

Tento model motorického neuronu je zvětšen více než 2500 krát. 
Model znázorňuje plně trojrozměrnou reprodukci motorické nervové 
buňky nacházející se v prostředí ovlivňujících se neuronů a koster-
ního svalového vlákna. Blánovitý obal byl oddělen od neuronu pro 
zobrazení cytologické ultrastruktury, organel a obsahů uvnitř těl bu-
něk. Na modelu jsou viditelné větvící se dendrity, synapse a nervový 
výběžek obalený myelinem s Ranvierovými zářezy. Řez nervovým 
výběžkem je možno odklopit od modelu motorického neuronu pro 
odhalení těsně ovinutých vrstev obalujících myelinovou pochvu a 
Schwannou pochvu, která vrstvy vytvořila. Model je připevněn na 
dřevěném podstavci.

4004.1005553 - Model motorického neuronu

Tento profilový model zobrazuje schematické znázornění centrálního 
a okrajového nervového systému. Vynikající model pro studii struk-
tury nervového systému člověka. Dodáváno na podkladové desce.

4004.1000231 - Model motorického neuronu

Tato zbrusu nová sada pěti modelů je unikátní na celém světě. Za-
měnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách. Set obsa-
huje 5 sekcí (dostupných i samostatně).

4004.1000232 - C40 - Sada „Fyziologie nervů“

4003.C22 4003.C75

4003.R10122 4003.C222

4003.4610 4004.1000229

4003.C45 4004.1005553

4004.1000231 4004.1000232
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Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000233 - C40/1 - Tělo neuronové buňky

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000234 - C40/2 - Myelinová pochva CNS

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000236 - C40/4 - Motorické zakončení

Zaměnitelné části mohou být sestaveny k zobrazení vlastností typic-
kých neuronů nacházejících se u obratlovců. Všechny části mohou 
být magneticky přichyceny na součásti v živých barvách.

4004.1000237 - C40/5 - Synapse

Střední ucho je složeno ze tří drobných kůstek. Jsou to kladívko, ko-
vadlinka a třmínek. Tyto kůstky zvyšují a přenášejí amplitudu zvuku z 
bubínku do vnitřního ucha. Jsou uloženy v bubínkové dutině spánko-
vé kosti. Kůstky jsou dodávány uvnitř speciální pěnové vložky uvnitř 
průhledné Petriho misky. Kůstky lze snadno odejmout.

4003.E300 - Sada ušních kůstek

Model lidského ucha v životní velikosti je průhledný pro zlepšený po-
hled na zvukovod, bubínek, kladívko, kovadlinku, třmínek a hlemýžď 
ve vnitřním uchu.

4003.E133 - Průhledný model ucha, životní velikost

Tento excelentní model zobrazuje vnější a vnitřní strukturu ucha od 
vnějšího ucha až k bubínku. Tento víceúčelový model může být vyu-
žit pro osvětu pacientům, nebo pro zdravotní výuku. Ohebný materiál 
umožňuje používat tento model také jako nácvikovou pomůcku pro 
vložení fonendoskopu.

4003.LM02 - Průhledný model ucha

Tento mírně zvětšený model lidského ucha s detailním znázorněním 
všech anatomických detailů zobrazuje zvukovod, bubínek, kladívko, 
kovadlinku, třmínek a hlemýžď. Dále je zde viditelná kostní konstruk-
ce, svalová a chrupavčitá vlákna.

4003.E220 - Model ucha, 1,5× zvětšený

Tento model je vhodný pro předvádění optických funkcí oka, např. 
znázornění objektu na sítnici, přizpůsobení (změna zakřivení čočky), 
krátkozrakost a dalekozrakost.

4004.1003806 - W11851 - Fyzikální model oka

Model k ukázkám fungování lidského oka, včetně převráceného 
zobrazení obrazu na sítnici. Zakřivení silikonových čoček lze změnit 
prostřednictvím vodního tlaku, takže můžeme demonstrovat proces 
přizpůsobení. Držák slouží k umístění opravných skleněných čoček 
před čočku oka.

5401.1005047 - Funkční model oka - malá verze

4004.10002334004.1000234

4004.10002364004.1000237

4003.E3004003.E133

4003.LM024003.E220

4004.10038065401.1005047
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Tato verze je 3× zvětšená a rozkládá se na: obě poloviny očního 
bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s ro-
hovkou a sítnicí, čočky, sklivec umístěný v kostnatém očním důlku 
(dno a středová stěna).

4004.1000258 - F13 - Oko v očním důlku

S tímto modelem je vyučování funkcí lidského oka velmi efektivní. 
Pohybem sítnice může být tvar oka změněn. Čočka a řasnaté tělísko 
jsou vyrobeny ze silikonu pro umožnění změny podoby a tloušťky 
čočky.

4004.1005046 - W16002 - Funkční oční model

Tento model je rozložitelný na: obě poloviny očního bělma s rohov-
kou a připojením očního svalu, obě poloviny cévnatky s duhovkou a 
sítnicí, čočku, sklivec.

4004.1000259 - F15 - Oko, 3× zvětšené, 6 částí

Tento model zobrazuje oko s očními nervy umístěnými v kostním 
očním důlku (dno a středová stěna). Dodatečně přiřazené struktury 
umožňují lepší porozumění vztahu mezi okem, kostí, svaly a vnější 
strukturou oka.

4004.1001264 - VJ500a - Model oka

Tento model se skládá ze 6 částí. Lze odejmout následující části: 
horní polovinu očního bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě 
poloviny cévnatky s duhovkou a sítnicí, čočky, sklivec

4004.1000255 - F10 - Model oka, 5× zvětšený

Založeno na modelu F 10, tento model má navíc kostnatý oční dů-
lek. 5× zvětšeno. Odstranitelné části obsahují: horní polovinu očního 
bělma s rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s du-
hovkou a sítnicí, čočky, sklivec.

4004.1000256 - F11 - Model oka v kostěném důlku

Založeno na modelu F 11, tento model má navíc oční víčko a slzné 
ústrojí. Odstranitelné části obsahují: horní polovinu očního bělma s 
rohovkou a okohybnými svaly, obě poloviny cévnatky s duhovkou a 
sítnicí, čočky, sklivec, oční víčko a slzné ústrojí.

4004.1000257 - F12 - Oko, víčko a slzný systém

Zvětšený model oka zahrnující zaměnitelné čočky, které ukazují 
různé typy příčin zákalu zahrnující subkapsulární, kapsulární, zra-
lé, vnější a jaderné zákaly. Vzdělávací karta také zdůraňuje viditelný 
efekt zeleného zákalu.

4003.F80 - Model očního zákalu

Tento model skládající se ze tří částí ukazuje vnitřní anatomii lidské-
ho oka. Čočky a rohovka jsou odstranitelné. Na stojanu.

4003.F25 - Polovina oka

Tento normální zvětšený model oka obsahuje čtyři zaměnitelné ro-
hovky ukazující různé příčiny zánětu rohovky, Fuchsovy ednotheliál-
ní degenerace, keratoconus a zdravou rohovku.

4003.F85 - Řez oční rohovkou

Tento model zobrazuje mikroskopickou strukturu sítnice s cévnatkou 
a očním bělmem. Levá zábrana, navrstvená strana modelu, ukazu-
je kompletní strukturu sítnice zahrnující cévní vrstvu a části očního 
bělma z mikroskopického pohledu. Pravá polovina modelu je čás-
tečně zvětšená. Ukazuje mikroskopickou strukturu receptorů světla 
a buněk pigmentových vrstev. Levá část 850× zvětšená – pravá část 
3 800× zvěšená.

4004.1000260 - F16 - Model sítnice

Utvořeno z vnější rohovky a velké nadledvinky, svalového ústrojí, 
zrakového nervu a krevních cest. Ke studování vnitřních částí (du-
hovka / rohovka) mohou být části odstraněny stejně jako funkční net-
říštivé sklo, které zvětšuje a formuje převrácené obrázky. Odstranění 
sklovitého tělesa odhaluje plášť cévnatky a sítnice spolu se slepým 
místem na sítnici a důlek obsahující žlutou skvrnu. Panenky, čípky a 
další mikrostruktury sítnice jsou detailně graficky zvětšeny v příčném 
řezu. Připevněno na dřevěný podklad. 

4003.R10123 - Oční bulva s funkční čočkou

4004.1000258 4004.1001264

4004.1000255 4004.1000256

4004.1000257 4003.F80

4003.F25 4003.R10123

4003.F85 4004.1000260

4004.1005046 4004.1000259
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Tento model zobrazuje detaily vnějšího, středního a vnitřního ucha 
ve trojnásobném zvětšení. Ušní bubínek s kladívkem, kovadlinkou 
a třmínkem lze odejmout. Další odnímatelné části jsou hlemýžď a 
labyrint s vestibulárními a hlemýžďovými nervy. Jedna polovina hle-
mýždě je odnímatelná. Připevněno na podstavci.

4003.E210 - Ucho, 3× zvětšené, 4 části

Tento model ukazuje, jak bubínek, kůstky, komplexní vnitřní ucho s 
hlemýžděm a kmity bazilární membrány fungují / ovlivňují se. Při-
ložené zrcadlo umožňuje studování různých funkcí ucha z různých 
úhlů současně. Jediný model může být studován několika studenty 
zároveň. Zahrnuje čtyřbarevné vysvětlující tabulky.

4004.1005052 - W16010 - Funkční model ucha

Tento model se skládá z 8 částí a představuje vnější, střední a vnitř-
ní ucho. Obsahuje tyto odnímatelné části: vnější ucho, kost skalní, 
bradavkový výběžek, bubínek a sluchové kůstky, labyrint, hlemýžď 
a VIII. hlavový nerv (3 části). Transparentní polokruhovité kanálky 
jsou vyplněny tekutinou, každý s jednou bublinou pro ukázku jejich 
vyvažovací funkce.

4004.1005538 - W42514 - Model ucha, 5× zvětšený

Tento model, který se skládá ze 3 částí, se díky svojí velikosti (5 krát 
zvětšený) snadno prohlíží z jakéhokoliv místa v učebně. Představuje 
vnější, střední a vnitřní ucho. Obsahuje odnímatelné sluchové kůstky 
a labyrint s hlemýžděm a VIII. hlavovým nervem.

4004.1008553 - VJ513 - 5× zvětšený model ucha

Tento 15 krát zvětšený, 3-dílný model ucha, který se skládá ze 3 čás-
tí, je vhodný pro muzea a speciální sbírky stejně tak, jako pro velké 
posluchárny a konference. Znázorňuje vnější, střední a vnitřní ucho. 
Sluchové kůstky a labyrint s hlemýžděm a VIII. hlavovým nervem 
mohou být odejmuty a studovány podrobně.

4004.1001266 - VJ510 - 15× zvětšený model ucha

Představení vnějšího, středního a vnitřního ucha. Obsahuje odstrani-
telný bubínek, kladívko a kovadlinku, a také dvoudílný labyrint, třmí-
nek, hlemýžď a sluchový/rovnovážný nerv. Na podkladu.

4004.1000250 - E10 - Model ucha

Představení vnějšího, středního a vnitřního ucha. Obsahuje odstra-
nitelný bubínek, kladívko a kovadlinku stejně jako dvoudílný labyrint, 
třmínek, hlemýžď a sluchový / rovnovážný nerv. Dodatečně se dvě-
ma vyměnitelnými kostěnými sekcemi k uzavření středního a vnitřní-
ho ucha. Na podkladu.

4004.1000251 - E11 - Model ucha

Tento model zobrazuje vnější, střední a vnitřní ucho v reálné velikosti 
a umístění. Ukazuje bubínek, kladívko a kovadlinku stejně jako laby-
rint, třmínek a hlemýžď. Na stojanu.

4003.E20 - Model ucha v životní velikosti

1,5 násobná zvětšenina dětského ucha. Zobrazuje polokruhové ka-
nálky a hlemýžď vnitřního ucha;  sluchové kůstky, zánět středního 
ucha (zánět a umělá tekutina ve středním uchu); ušní bubínek a 
temporální a bubínkové svaly; model také představuje horizontální 
Eustachovu trubici typickou pro dítě.

4003.E25 - Dětské ucho

Sluchové kůstky člověka v životní velikosti jednotlivě i ve spojení v 
přirozené pozici. V průhledném plastovém obalu.

4004.1000253 - E13 - Sluchové kůstky

S nesrovnatelnou přesností, díky mikro CT technologii, která pracuje 
na podobném principu jako velké počítačové tomografy, tento  20 
krát zvětšený trojrozměrný model ukazuje lidské sluchové kůstky v 
jejich normálním stavu.

4111.1009697 - A100 - Sluchové kůstky

Představuje vnější, střední a vnitřní ucho. Na podstavci.
4004.1000252 - E12 - Model ucha, 1,5× zvětšený

4003.E2104004.1000252

4004.10050524004.1005538

4004.10085534004.1001266

4004.10002504004.1000251

4003.E204003.E25

4004.10002534111.1009697
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Smyslové orgány

Dýchací ústrojí

Model ukazuje trojrozměrný řez Cortiho orgánem, který je místem 
sluchu ve vnitřním uchu u lidí. Zvláštní pozornost byla věnována 
podrobnému zastoupení jednotlivých buněčných složek a membrán. 
Model v popředí také ukazuje přesnou polohu orgánu v hlemýždi.

4111.1010005 - E14 - Cortiho orgán

Tento zkrácený model zobrazuje bližší středovou část nosu a nosní 
cesty. Detaily zahrnují nosní dutinu, měkké a tvrdé patro, čípek a 
pharingeální mandle. Na zadní straně se nacházejí čichová a čelistní 
dutina.

4003.C80 - Model nosu a nosní dutiny

Obě poloviny nosu jsou mediálně rozděleny od spodiny lebeční po 
dáseň. Tento model ukazuje nosní přepážku s cévami a nervy (pravá 
strana), všechny struktury dutiny nosní, vedlejší dutinu nosní a část 
Eustachovy trubice (levá strana). Části jsou očíslovány a popsány na 
vnější straně. Model je 4× zvětšený.

4004.1005531 - W42506 - Nosní a čichové orgány

„3B MICROanatomy jazyk“ je fascinující, protože kombinuje zvětšení 
různých částí jazyka v jednom modelu. Skládá se z makroskopické-
ho pohledu na jazyk v životní velikosti (vrchní část) a mikroskopické-
ho pohledu na různé jazykové papily (10-20× zvětšená životní veli-
kost) a chuťové pohárky (přibližně 450× zvětšená životní velikost).

4004.1000247 - D17 - „3B MICROanatomy“ jazyk

Tento 2,5× zvětšený model ukazuje pravé podjazykové a podčelistní 
žlázy. Na odnímatelném podstavci.

4004.1002502 - T12010 - Model jazyka, 4 části

Unikátní model specificky navržený pro porozumění funkci pěti 
smyslů – zrak, čich, chuť, sluch a hmat – pomocí nervů. Část lebky v 
řezu umožňuje znázornění všech důležitých nervů. 

4005.ZKH400G - Model pěti smyslů

Model koncového průduškového ústrojí plic. Mnohokrát zvětšený 
model vyrobený z pevného nerozbitného materiálu.

4003.G430 - Průdušínky

Tento model zobrazuje přibližně 20× zvětšený průřez plícemi. Spolu 
s plicními a průduškovými krevními cévami jsou zde zobrazeny prů-
duška, průdušinky a plicní sklípky.

4003.G420 - Plicní lalok

Průřezový model průdušky zobrazuje změny tkáně během astmatu a 
chronické bronchitidy. 4 stádia: normální průduška, nadměrná sekre-
ce sliznice, otok s hromaděním mízy, křeč hladkého svalu.
Model obsahuje: chrupavku, sliznice, spirálové hladké svaly a fibro-
elastickou pojivovou tkáň a epitelové vrstvy průdušky. Všechny části 
otočné pomocí kloubu.

4003.G33 - Průdušky s fázemi onemocnění

Oboustranný model dvou oddělených plic v životní velikosti se 4 vý-
řezy zobrazující normální anatomii a dále dopady COPD (chronická 
obstrukční plicní nemoc), rakoviny a astmatu.

4003.G52 - Sada plic s patologickými nálezy

Oboustranný model dvou oddělených plic v životní velikosti se 4 vý-
řezy zobrazující normální anatomii a dále dopady COPD (chronická 
obstrukční plicní nemoc), rakoviny a astmatu.

4003.G252 - Sada plic s patologickými nálezy

Model pravé plíce v životní velikosti s průduškou, tepnami a žílami. 
Na stojanu.

4003.G253 - Polovina plíce, životní velikost

4111.1010005 4003.C80

4004.1005531 4004.1000247

4004.1002502 4005.ZKH400G

4003.G430 4003.G420

4003.G33 4003.G52

4003.G252 4003.G253
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Model znázorňuje lidské dýchací ústrojí přibližně v poloviční velikos-
ti. Plíce, průdušnice a horní dýchací trakt jsou detailně zobrazeny. 
Model je dodáván na odnímatelném stojanu.

4003.G216 - Lidské dýchací ústrojí

Tento model v životní velikosti je středově rozdělen a může být rozlo-
žen na 2 části pro ukázku anatomie lidského hrtanu a s ním spojené 
struktury, jako je jazylka, chrupavky, vazy, svaly, cévy, nervy a štítná 
žláza.

4003.G223 - Hrtan v životní velikosti, 2 části

Tento model s 5 částmi je středově rozdělen a zobrazuje všechny 
vnitřní struktury, jako je jazylka, chrupavky, vazy, svaly, cévy, nervy 
a štítná žláza. Odnímatelné součásti jsou na levé straně a patří zde 
polovina jazylky, štítná chrupavka a polovina štítné žlázy. Na pravé 
straně může být odejmut sval prstenčité chrupavky a štítné žlázy. 
Připevněno na stojanu.

4003.G221 - Model hrtanu, 2× zvětšený, 5 částí

Replika lidského hrtanu, jazylky a příklopky hrtanové. Pravá polovi-
na ukazuje chrupavčité struktury, levá polovina je tvořená svalstvem. 
Hlasivky, chrupavka hlasivková a příklopka hrtanová jsou pohyblivé.

4004.1005528 - Funkční model hrtanu, 4× zvětšený

Ukazuje následující prvky: hrtan, průdušnice s průduškovým stro-
mem, 2-dílné srdce (odnímatelné), dutá žíla, aorta, plicní tepna, jí-
cen, 2-dílné plíce (přední poloviny odnímatelné).

4004.1001243 - VC243 - Plíce s hrtanem, 5 částí

Tento model plíce s hrtanem je perfektně zpracován. Vysoce kvalitní 
model obsahuje následující odnímatelné části pro více anatomických 
detailů: hrtan – 2 části, průdušnice s průduškou, srdce – 2 části, tep-
na a žíla pod klíční kostí, dutá žíla, aorta, plicní tepna, jícen, plíce – 2 
části (přední poloviny odnímatelné), bránice.

4004.1000270 - G15 - Plíce s hrtanem, 7 částí

Tento model je 3× zvětšený. Příklopka hrtanová, hlasivky a hlasivko-
vá chrupavka jsou pohyblivé. Na podstavci.

4004.1001242 - VC219 - Funkční model hrtanu

Tento jedinečný model hrtanu s průduškovým stromem a průhledný-
mi plícemi byl vytvořen na základě údajů z CT člověka (muž, přibliž-
ně 40 let). Zvláštní na tomto postupu je, že přírodní prostorové 3D 
vztahy a vzájemná poloha segmentů průdušek může být zachována 
a zobrazena reálně. Hrtan s jazylkou a příklopkou hrtanovou a prů-
dušnice s primárními a lalokovými průduškami jsou zobrazeny v jed-
né barvě. Hrtan je odnímatelný na úrovni druhé tracheální chrupavky 
a rozdělitelný ve střední rovině. Příklopka hrtanová je namontovaná 
flexibilně. Různé segmenty průdušek jsou vyrobeny z elastického 
materiálu a vyvedeny v různých transparentních barvách, takže se 
dají snadno vizuálně rozeznat.

4004.1000275 - G23/1 - Hrtan a průduškový strom

Tento model je vytvořen na základě údajů z CT. Je stejný, jako model 
4004.1000275, ale bez průhledných plic.

4004.1000274 - G23 - Průduškový strom a hrtan

Panel zprůchodnění dýchacích cest umožňuje učiteli efektivně uká-
zat uzavřené a otevřené dýchací cesty. Čelist i hlava jsou pohyblivé a 
dokonale vystihují pohyb hlavy a otevření a zavření dýchacích cest. 
Hlava svou velikostí přiblžně odpovídá normální dospělé hlavě. Vyro-
beno z 6 mm plexiskla. Celkové rozměry 24 × 32 cm.

4107.LF03687 - Panel zprůchodnění dýchacích cest

4003.G2164003.G223

4003.G2214004.1005528

4004.10012434004.1000270

4004.10012424004.1000275

4004.10002744107.LF03687
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Srdce a kardiovaskulární systém

Model v životní velikosti z nerozbitného materiálu, jemně malované 
anatomické detaily. Znázorněna bránice, svaly, šlachy , hlavní tepna 
a jícen. Na aortě jsou počátky pěti břišních arterií. Dále obsahuje tři 
hrudní a tři bederní obratle. Levá plíce je v řezu s průdušinkami a 
plcním krevním systémem. Hrtan je v řezu zobrazujícím jeho detailní 
strukturu. Srdce je dvoudílné, po odejmutí přední části viditelné před-
síně, komory a cévní koronární systém.

4005.ZKJ649D - Dýchací orgány

Tento model obsahuje přirozené plíce z vepře, které jsou chráněny 
speciální technologií pro dlouhou životnost, pro udržení bez zápa-
chu a pružnost. Plíce je připevněná na stojanu, může být nafouknuta 
pumpou. Tento působivý model je velmi blízký lidské anatomii a po-
skytuje neuvěřitelnou možnost pozorovat, jak se reálná plíce nafu-
kuje a vyfukuje. Dodáváno s příčným řezem plíce pro pozorování 
vnitřní struktury.

4003.R10060 - Demonstrativní model plic

Tento působivý model zobrazuje levou polovinu plíce kuřáka. Model 
může být otevřen a zobrazuje šedivobílý nádor a nádor s fibrózní 
charakteristikou. Model pro opravdu výrazné znázornění!

4003.R10062 - Model rakoviny plic

Tyto modely plic dávají pozorovateli šokující grafický pohled na pří-
činy poškození kouřením. Zdravá plíce je růžová a bez veškerých 
abnormalit. Naopak postižená plíce je černá a má na sobě šedivobílý 
nádor a je pokryta pórovitými bublinami způsobenými emfyzémem. 
Jistě zanechá trvalý dojem.

4003.R10063 - Srovnávací model rakoviny plic

Model působivě ukazuje změny v bronchiální tkáni (od zdola naho-
ru): normální stav, abnormální sekrece hlenu, ztluštění bronchiální 
sliznice, trvalé poškození, po podání léku.

4111.1012788 - Model CHOPN

Tento středově rozdělený model zobrazuje: hrdlo, jazylku, průdušni-
ci, vazy, svaly, cévy, nervy, štítnou žlázu. Rozdělitelné na 2 poloviny. 
Štítná chrupavka, 2 svaly a 2 poloviny štítné žlázy jsou odstranitelné. 
Na stojanu.

4004.1000272 - G21 - Model hrtanu

4 průřezy tepen znázorňují arterosklerózu, ve které je zužující se tep-
na díky tvorbě tukové tkáně (cholesterol) a plaku. 4 stádia: normální 
tepna, tukový pruh, fibrózní plak, ucpání.

4003.G65 - Model tepny, 4 části

Podélný řez tepny se zúžením způsobeným pohlcováním plaku. 4 
řezy na stojanu krok za krokem zobrazují tvorbu plaku na stěně tep-
ny.

4003.G240 - Tepna se 4 řezy

Podélný řez tepny se zúžením způsobeným pohlcováním plaku a s 
ucpáním způsobeným trombem.

4003.G241 - Model tepny

Zvětšená tepenní vidlice s výřezem pro ukázku postupné tvorby ná-
nosu cholesterolu.

4003.G60 - Model arterosklerózy, 1 část

4005.ZKJ649D 4003.R10060

4003.R10062 4003.R10063

4111.1012788 4004.1000272

4003.G65 4003.G240

4003.G241 4003.G60
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Celistvý napůl schematický oběhový model srdce, plic, jater, placen-
ty a pupeční šňůry, aorty, duté žíly lidského plodu s barevným rozli-
šením pro ukázku oběhu a směru toku krve.

4003.G29 - Oběhový systém lidského plodu

Přední srdeční stěna může být odejmuta pro detailní ukázku vnitřní 
struktury. Jsou zde všechny důležité struktury, jako jsou srdeční ko-
mory, předsíně, aortální, mitrální, plicní a trikuspidální chlopeň. Sr-
deční sval, tuková tkáň, tepny a žíly jsou detailně namalovány, řídící 
ústrojí je barevně označeno. Model je vyroben z nerozbitného plastu 
a je odnímatelný ze stojanu.

4003.G207 - Model srdce s řídícím ústrojím, 2 části

Tento model představuje anatomii lidského srdce a je vodorovně roz-
členěný na úrovni chlopně. Následující části mohou být odejmuty: 
jícen, průdušnice, horní dutá žíla, aorta, přední srdeční stěna, horní 
polovina srdce.

4004.1008548 - VD253 - Model srdce, 7 částí

Tento podrobný model se skládá z 10 částí, je 3 krát zvětšený a zob-
razuje struktury bránice (= podstavec). Následující části mohou být 
odejmuty: jícen, průdušnice, horní dutá žíla, aorta, plicní kmen, obě 
síňové stěny, obě komorové stěny.

4004.1008547 - VD251 - Model srdce na bránici

Toto srdce bude středem pozornosti na jakékoliv výstavě a je ob-
zvláště vhodné pro posluchárny. Síně a komory jsou otevřené pro 
poskytnutí pohledu do vnitřku a pro ukázku přesně vymodelované 
dvojcípé chlopně a hlavních cév přiléhajících k srdci. Koronární cévy 
jsou také přesně zobrazené.

4004.1001244 - Obří model srdce, 8 krát zvětšený

Model ukazuje středně velké svalové tepny se dvěma vedlejšími ží-
lami z předloketní oblasti s přilehlou tukovou tkání a svalem, zvětše-
nými 14 krát. Model znázorňuje vzájemné anatomické vztahy tepen 
a žil a základní funkční techniku žilních chlopní („funkce chlopně“ a 
„svalová pumpa“).

4004.1000279 - G42 - Model tepny a žíly

S pomocí tohoto modelu, který se skládá ze 2 částí, mohou lékaři 
vysvětlit změny v krevních cévách v důsledku arteriosklerózy. Ho-
rizontálně rozříznutá, rozvětvená tepna je zobrazena s aterosklero-
tickými změnami ve čtyřech různých stádiích, od mírně usazené po 
zcela ucpanou cévu.

4004.1000278 - G40 - Arterioskleróza s průřezem

Model se skládá ze 2 částí a má stejné vlastnosti jako G08. Navíc 
tento jedinečný model ukazuje dlouhodobý vliv zvýšené srdeční čin-
nosti v důsledku vysokého krevního tlaku. Svalová stěna levé srdeč-
ní komory je značně zesílená a špička srdce je viditelně zakulacená.

4004.1000261 - G04 - Srdce s hypertrofií levé kom.

Model se skládá ze 2 částí a má stejné vlastnosti jako G08, ale tento 
transparentní model zobrazuje také kompletní převodní systém, kte-
rý je barevně znázorněn.

4004.1000266 - G08/3 - Srdce a převodní systém

Stejné vlastnosti jako G08, ale navíc obsahuje brzlík.
4004.1000265 - G08/1 - Srdce s brzlíkem, 3 části

4003.G294003.G207

4004.10085484004.1008547

4004.10012444004.1000279

4004.10002784004.1000261

4004.10002664004.1000265
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Velmi detailní 2-dílné srdce. Přední srdeční stěna je odnímatelná pro 
odhalení komor a chlopní uvnitř. Jen o něco málo menší, než je ži-
votní velikost a s vynikajícími detaily.

4004.1000264 - G08 - Model srdce, 2 části

Přední srdeční stěna je odstranitelná pro detailní předvedení vnitř-
ních struktur. Na modelu jsou zobrazeny tyto důležité struktury: sr-
deční komora, síně, srdečnice, mitrální chlopeň, plicní a trikuspidální 
chlopeň. Srdeční svaly, tuková tkáň, artérie a žíly jsou detailně vy-
kresleny. Jednotlivé části jsou zobrazeny na přiložené kartě (v ang-
ličtině a němčině). Model je vyroben z nerozbitného plastu a lze jej 
vyjmout ze stojánku.

4003.G210 - Model srdce v životní velikosti, 2 části

Čtyřdílné srdce v reálné velikosti. Po otevření srdce jsou viditelné 
komory a chlopně a jejich struktury. Vně srdce je bypass do pravé 
koronární artérie, ramus interventricularis z levé koronární artérie a 
ramus circumflexus z levé koronární artérie.

4005.ZKJ640F - Srdce s dvěma bypassy, 4 části

Dvoudílné srdce v reálné velikosti. Po otevření srdce jsou viditelné 
komory a chlopně a jejich struktury. Vně srdce je bypass do pravé 
koronární artérie, ramus interventricularis z levé koronární artérie a 
ramus circumflexus z levé koronární artérie.

4005.ZKJ639C - Srdce s bypassem, 2 části

Anatomický model lidského srdce je předváděn ve vysokých detai-
lech s komorami, atrii, klapkami, žílami a aortou. Přední srdeční stě-
na je odstranitelná k odhalení komor a klapek uvnitř. Tento model 
zobrazuje žilní bypass do pravé věnčité tepny, do přední rasmus in-
terventicularis a do rasmus circumflexus levé věnčité tepny.

4004.1000262 - G05 - Srdce s bypassem

Tento dvojnásobně zvětšený model srdce umožňuje velmi jednodu-
chou identifikaci všech struktur a je skvělým pomocníkem pro hodiny 
ve velkých třídách nebo přednáškových síních. Anatomie lidského 
srdce je zobrazována ve vysokých detailech s komorami, atrii, klap-
kami, žílami a aortou. Přední srdeční stěna je odstranitelná k odha-
lení komor a klapek uvnitř.

4004.1000268 - G12 - Model srdce

Tento dvojnásobně zvětšený model srdce umožňuje velmi jednodu-
chou identifikaci všech struktur a je skvělým pomocníkem pro hodiny 
ve velkých třídách nebo přednáškových síních. Anatomie lidského 
srdce je zobrazována ve vysokých detailech s komorami, atrii, klap-
kami, žílami a aortou.

4004.1000263 - G06 - Model srdce s bypassem

Normální anatomie srdce, model srdce po infarktu ukazující pět 
částečně zhojených, ztenčených a odbarvených míst zasažených 
infarktem.

4003.G70 - Model srdečních onemocnění

Miniatura mozku, oka, srdce, ledvin a modely tepen. Vztahují se k 
modelům v plné velikosti a popisují je. Vzdělávací karta zobrazuje 
příčiny zvýšeného tlaku: zelený zákal, arteroskleróza, cévní plaky, 
selhání ledvin a mrtvice.

4003.G37 - Sada modelů hypertenze

Úžasný funkční model lidského srdce a oběhového systému dá 
Vašim výukám realistický rozměr! Kompletní schematický model 
lidského oběhového systému s krví (obarvená voda), která proudí 
přes průhledné žíly, tepny, vlásečnice a srdeční komory. Speciální 
design tohoto modelu zobrazuje žilní krev, hlubokou červenofialovou 
a tepennou krev, světle červenou barvou pro posílení možnosti po-
zorování okysličení a odkysličení hemoglobinu při procházení vasku-
lárním systémem lidského těla. Funkční srdeční a oběhový systém 
je připevněn na podstavné desce s podpěrnými nohami. Je dodáván 
s příručkou pro vyučující, červeným barvivem a se stříkačkou pro 
naplnění systému.

4004.1005045 - Funkční srdeční a oběhový systém

4004.1000264 4003.G210

4005.ZKJ640F 4005.ZKJ639C

4004.1000262 4004.1000268

4004.1000263 4003.G70

4003.G37 4004.1005045
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Průřezový model lidského střeva rozdělený na 4 části znázorňuje jak 
zdravý orgán, tak orgán s různými onemocněními. Obsahuje: seró-
zu, sval, sliznici, poloměsíčité záhyby, tasemnici, výběžky serózního 
povlaku. Znázorněná onemocnění jsou: polypy, rakovina, divertikuli-
tida, kolitida. Model není rozložitelný, součásti jsou otočitelné na ose.

4003.K87 - Tlusté střevo s onemocněními, 4 části

Tento model žaludku v životní velikosti ukazuje funkci žaludeční ban-
dáže. U tohoto modelu můžete jasně vidět vliv této bandáže, který se 
používá při extrémní obezitě. Model lze rozložit na 2 části pro ukázku 
vnitřní struktury. Na odnímatelném stojanu.

4003.K82 - Model žaludku se žaludečním pásem

Tento zmenšený model ukazuje různá stádia zánětu žaludku od leh-
kého vředu až po proděrování žaludku. Tento průřezový model zob-
razuje spodní část jícnu, žaludek a počátek dvanácterníku.

4003.K217 - Žaludek s vředy

Tento model v životní velikosti je středově rozdělen a může být ote-
vřen pro ukázku vnitřní struktury žaludku, včetně kardie, sliznice a 
vrátníku. Model také zobrazuje krevní cévy. Připevněný na stojanu.

4003.K215 - Žaludek, životní velikost, 2 části

Tento zmenšený model zobrazuje rozdělení jater na 8 částí podle 
C. Couinauda. Vysvětluje rozdělení cévního vyživování jednotlivých 
částí jater. Vrátnice rozděluje játra na příčnou rovinu na horní (krani-
ální) a dolní (kaudální) skupinu.

4003.K79 - Rozložená játra

Tento realistický model znázorňuje játra se žlučníkem. Jsou zde zob-
razeny cévy hilu a také extrahepatální cesty a hlavní vazy. Na odní-
matelném stojanu.

4003.K225 - Model jater se žlučníkem

Model v životní velikosti je přesným znázorněním slinivky a dva-
nácterníku. Slinivka je otevřená pro ukázku celého pankreatického 
vývodu. Dvanácterník je částečně rozložen pro ukázku jeho vnitřní 
struktury. Připevněno na stojanu.

4003.K222 - Slinivka a dvanácterník

Tento vynikající profilový model ukazuje játra s kanálky, žlučníkem, 
slinivkou břišní, dvanácterníkem, cévami, mimojaterními žlučovými 
cestami, hlavním slinivkovým kanálem a jeho vyústěním.

4004.1008550 - Játra, žlučník, slinivka, dvanáctník

Tento model ledvin se zadními orgány horní části dutiny břišní, který 
se skládá ze 3 částí, spojuje modely K22/1 a K22/2. Horní břišní 
orgány jsou připojeny v jejich přirozené poloze a odnímatelné od 
ledvin.

4004.1000310 - K22/3 - Model ledvin

Model znázorňuje strukturu jemné tkáně čtyř charakteristických částí 
trávícího systému: jícen, žaludek, tenké střevo, tlusté střevo.

4004.1000311 - K23 - Model trávicí soustavy

Model ukazuje jednotlivé rozdílné vrstvy žaludeční stěny. Přední po-
lovina žaludku je odnímatelná. Zobrazeny jsou: spodní jícen, cévy, 
nervy.

4004.1000302 - K15 - Model žaludku, 2 části

Průřezový model žaludku v životní velikosti zobrazuje karcinom.
4003.K83 - Model rakoviny žaludku

4003.K874003.K82

4003.K2174003.K83

4003.K2154003.K79

4003.K2254003.K222

4004.10085504004.1000310

4004.10003114004.1000302
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Mnohonásobně zvětšený, dvoudílný model klku s malou částí střeva 
zobrazuje detaily na příčném a podélném řezu. Dodáváno se stoja-
nem.

4005.ZKJ747H - Model klku

Tento model v životní velikosti zobrazuje lidský trávicí trakt od ústní 
dutiny až po konečník. Ústní dutina, hltan a první část jícnu jsou roz-
děleny podél středové sagitální roviny. Játra jsou zobrazena spolu 
se žlučníkem, který je odnímatelný. Odnímatelná slinivka a dvanác-
terník jsou rozděleny pro ukázku jejich vnitřní struktury. Žaludek je 
odnímatelný a lze ho rozdělit na 2 části. Dvanácterník, slepé střevo, 
část tenkého střeva, tlusté střevo a konečník jsou otevřené pro ukáz-
ku vnitřních struktur.

4003.K221 - Lidské trávicí ústrojí, 5 částí

Tento model v životní velikosti zobrazuje průřez játry se žlučníkem, 
slinivkou a dvanácterníkem; obsahuje jaterní vývod a vývod slinivky 
břišní. Připevněno na desce.

4003.K440 - Játra, žlučník, slinivka a dvanácterník

Tento model zobrazuje čtyři jaterní laloky a žlučník s výřezy. Na žluč-
níku jsou žlučové kameny. Na podstavci.

4003.K70 - Játra se žlučníkem v životní velikosti

Model jater v plné velikosti ukazuje okolnosti jako: cirhóza (přepáž-
ková, uzlinatá), žlučové ucpání, žlučové kameny a nádory.

4003.K75 - Játra s onemocněními

Tento dvoudílný model ukazuje vysoce zvětšený schematický pohled 
na části jater. Model zobrazuje strukturu funkční a stavební složky 
jater ve dvou různých zvětšeních. Levá část modelu ukazuje část 
jater, která obsahuje několik jaterních lalůčků. Pravá část je vysoce 
zvětšený pohled na rozčleněné jaterní lalůčky na levé straně.

4004.1000312 - K24 - Model jater

Tento reálný model, navržený pro vzdělávání pacientů, zobrazuje řez 
přední části jícnu v životní velikosti od dolní části jícnu až po horní 
části žaludku.

4004.1000305 - K18 - Onemocnění jícnu

Set čtyř velikostně průměrných štítných žláz a hrtanu. Modely ukazu-
jí normální štítnou žlázu, Hashimotův zánět štítné žlázy (lymfocytický 
zánět štítné žlázy), Gravovu chorobu, papilární karcinom a následu-
jící struktury: jazylka, membrána štítné žlázy, štítná chrupavka, prs-
tencová chrupavka a průdušnice.

4003.G11 - Onemocnění štítné žlázy

Zmenšený model tlustého střeva zobrazující kyčelník, tlusté střevo, 
vzestupný tračník, příčný tračník, sestupný tračník, esovitou kličku 
a konečník. Na tomto modelu jsou znázorněny následující choroby: 
zánět slepého střeva, Kronova choroba, syndrom dráždivého střeva, 
ulcerózní kolitida, pseudomembranózní kolitida, divertikulóza, diver-
tikulitida, karcinom a kolorektální polypy. Na odnímatelném stojanu, 
s průvodcem.

4003.K285 - Model tlustého střeva s chorobami

Orgány jsou částečně otevřené, žlučník a část jater jsou odstranitel-
né. Model zobrazuje: slinivku, dvanácterník, žlučník, slezinu, ledviny, 
nadledvinky, krevní cévy.

4003.W42509 - Vnitřní orgány

Grafický model pro vzdělávání pacientů ukazuje anatomii žlučového 
ústrojí a jeho okolí v polovině přirozené velikosti. Ve stěně žlučníku 
lze rozpoznat akutní zánět (zánět žlučníku) a změny tkání způsobe-
né chronickým zánětem.

4004.1000314 - K26 - Model žlučového kamene

Model lidského konečníku ukazuje vnitřní stavbu a různá onemoc-
nění: vředovitý zánět tlustého střeva, vnitřní a vnější fistule, vnitřní a 
vnější hemoroidy, prstencovitá rakovina, přisedlý polyp, submukozál-
ní hlíza, visící kůže, stopkatý polyp, absces v superlevatorní oblasti, 
absces v ischiorektální oblasti, zánět krypty folikul, divertikl, špičatý 
kondilom, prasklina, condyloma latum.

4003.K90 - Konečník

4005.ZKJ747H 4003.K221

4003.K440 4003.K70

4003.K75 4004.1000312

4004.1000305 4003.G11

4003.K285 4003.W42509

4004.1000314 4003.K90



113více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BIOLOGIE
Anatomie

Močové ústrojí

Kompletní model obsahuje 6 prostat v životní velikosti. Zobrazené 
stavy: normální prostata; prostata o normální velikosti s tvrdou uzli-
nou pod povrchem pravého laloku; prostata se zvětšeným pravým la-
lokem; zvětšená prostata, souměrný povrch, menší středová vráska; 
zvětšená uzlina prostaty pod pravým povrchem; zvětšená prostata 
s tvrdým nepravidelným povrchem a s poruchou semenného váčku.

4003.H23 - Onemocnění prostaty

Tento model v životní velikosti je rozdělen podél přední roviny a zob-
razuje 5 různých patologií mužského močového měchýře na typic-
kém místě: cystitida, močové kameny, benigní hyperplazie prostaty 
(BPH), divertikl a nádor na močovém měchýři ve třech různých stá-
diích.

4003.K243 - Močový měchýř a prostata - choroby

Tento model ženského močového měchýře v životní velikosti zobra-
zuje všechny anatomické struktury v průřezu. Močový měchýř, mo-
čovod a svěrač jsou jasně viditelné. Perfektní pomůcka při osvětě 
pacientům ohledně pánevního dna.

4003.K245 - Ženský močový měchýř

Model v životní velikosti s pánví a pěti bederními obratli s vazy, pá-
nevním dnem, urogenitálními orgány, ledvinami, močovody a břišní 
aortou. Na stojanu.

4003.K33 - Ženské urogenitální orgány

Tento přibližně 2× zvětšený model lidské ledviny zobrazuje ručně 
malované detaily ledvinové pánvičky, dřeně, kalichu, kůry, tepny a 
žíly, močovodu a nadledviny. S průvodcem a se stojanem.

4003.K260 - Model ledviny, 2× zvětšený

Tento model lidské ledviny v přibližně životní velikosti zobrazuje ruč-
ně malované detaily ledvinové pánvičky, dřeně, kalichu, kůry, tepny a 
žíly, močovodu a nadledviny. S průvodcem a se stojanem.

4003.K212 - Model ledviny

Tento model tvořený ze dvou částí zobrazuje lidskou ledvinu v přibliž-
ně dvojnásobném zvětšení. Zobrazuje vnitřní struktury včetně kůry, 
dřeně, ledvinových pyramid, kalichů, ledvinové pánvičky, močovodu 
a počátků ledvinové tepny a žíly. Přední strana modelu je odnímatel-
ná pro vnitřní zkoumání. Připevněno na stojanu.

4003.K213 - Ledvina s nadledvinou, 2× zvětšená

Tento model ukazuje velmi působivě změny prostaty způsobené 
BHP. Jedna strana modelu ukazuje zdravou prostatu s měchýřem a 
na druhé půlce je znázorněna postižená prostata se zúženým močo-
vodem a zbytkovou močí.

4003.1261 - Model prostaty

Tento 3× zvětšený podélný průřez pravou ledvinou zobrazuje všech-
ny důležité struktury.

4004.1000295 - K09 - Základní průřez ledvinou

Podélný průřez pravou ledvinou na podkladové desce.
4004.1000296 - K10 - Průřez ledvinou, 3× zvětšený

Model obsahuje průřez ledvinou, nefrony a ledvinové tělísko. Kom-
pletní sada 3 modelů (K10, K10/1, K10/2) pro podrobnou studii ledvi-
ny a jejích různých struktur.

4004.1000299 - K11 - Průřez ledvinou, nefrony

Tento velmi podrobný model ukazuje značně zvětšené morfologické 
/ funkční ledvinové jednotky. 6 zón modelu znázorňuje následující: 
podélný řez ledvinou, část ledvinové kůry a ledvinové dřeně, klíno-
vitá část ledvinového laloku s grafickým zobrazením tří nefronů s 
Henleho kličkami různých délek a grafické zobrazení cévního záso-
bování, schematické znázornění nefronu s krátkou Henleho kličkou 
a didaktickým / grafickým zobrazením cévního zásobování, schema-
tické znázornění otevřeného ledvinového tělíska s nefronem a mik-
roskopickým příčným řezem proximálních, oslabených a distálních 
částí nefronu, grafické / didaktické znázornění otevřeného ledvino-
vého tělíska.

4004.1000301 - K13 - Model ledviny
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Tento model, který se skládá ze 2 částí, ukazuje ledviny s nadledvin-
kami, vývody močovodů, ledvinové cévy a velké cévy umístěné blíz-
ko ledvin ve skutečné velikosti. Přední polovina pravé ledviny může 
být odejmuta pro odhalení ledvinové pánvičky, ledvinových kalichů, 
ledvinové kůry a ledvinové dřeně.

4004.1000308 - K22/1 - Model ledvin s cévami

Tento model je dobrá pomůcka k informování pacientů o ledvinových 
kamenech (nephrolithiasis) a močových kamenech (urolithiasis). 
Zobrazuje pravou otevřenou ledvinu v přirozené velikosti. Jsou od-
haleny ledvinové kalichy, ledvinové pánvičky a močovod.

4004.1000316 - K29 - Model ledvinového kamene

Tento model „vše v jednom“ ukazuje: stavbu retroperitoneální dutiny, 
velkou a malou pánev s kostmi a svaly, spodní dutou žílu, aortu s 
jejím rozvětvením a s iliackými cévami, horní močový trakt, konečník, 
ledvina s nadledvinkami.

4004.1000317 - K32 - Močové ústrojí

Příčný řez mužských pohlavních orgánů ukazuje zdravou prostatu s 
měchýřem, močovodem, varletem, symfýzou a konečníkem. Zužo-
vání močovodu díky změnám prostaty je jasně zobrazeno pomocí 
čtyř pohledů příčného řezu. Všechny anatomické stavby jsou detail-
ně malovány.

4004.1000319 - K41 - Prostata v poloviční velikosti

Tento zvětšený dvoustranný model ledviny má na jedné straně nor-
mální anatomii výřezu a na druhé straně anatomii výřezu postiže-
né ledviny. Zobrazuje: infekce, zjizvení, atrofii, močové (ledvinové) 
kameny, nádor, chorobu nadbytku červených krvinek a vliv zvýšení 
krevního tlaku.

4003.K62 - Model ledviny

Tento model ve 2/3 velikosti obsahuje tyto části: dolní dutá žíla, led-
vinové žíly, aorta s jejími větvemi, kyčelní cévy, močovod, močový 
měchýř, prostata, nadledvina, konečník, svalstvo. Pravá ledvina je 
otevřená.

4004.1008551 - VF325 - Mužské močové cesty

Odlitek vaskulární koroze  ledviny  vepře, odlitek je v průhledném 
obalu z umělé hmoty. Ledvina z vepře je velmi podobná lidské ledvi-
ně, zejména ve velikosti a struktuře. Model poskytuje detailní trojroz-
měrné zpodobnění cév a jejich rozvětvení díky vstříknutému barev-
nému syntetickému materiálu.

4004.1003642 - Model ledvinových cév

Odlitek koroze  ledviny  vepře, umístěno v průhledných plastových 
obalech. Je to stejný model jako W10600 ale s červenými tepnami a 
se žlutou ledvinovou pánví a močovodem.

4004.1003643 - Model ledvinových cév

Tento přibližně 40×zvětšený model zobrazuje strukturální detaily lid-
ského embrya ve 4. týdnu vývoje.

4003.L215 - Lidské embryo, 4 týdny

Model zdravé dělohy v životní velikosti. Anatomie je detailně zobra-
zená, struktury jsou pečlivě ručně malovány. Děložní čípek, poševní 
kanálek a děložní dutina jsou rozděleny pro ukázku děložní sliznice 
a hladké svaloviny děložní stěny. Také jeden vejcovod a jeden va-
ječník jsou otevřeny a tak můžete vidět míšky. V průvodci můžete 
nalézt umístění anatomických částí. Perfektní pro ukázku zavedení 
nitroděložního tělíska. Nitroděložní tělísko není obsaženo v sadě. Na 
odnímatelném stojanu.

4003.L261 - Model dělohy
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Tento model v životní velikosti je středově sagitálně rozdělený a zob-
razuje ženskou pánev ve 3 částech. Kromě svalů a cév břicha zob-
razuje zejména urogenitální orány. Odnímatelné části jsou: polovina 
dělohy, vagina a močový měchýř a polovina střeva s konečníkem.

4003.H210 - Ženská pánev, životní velikost, 3 části

Tento model v životní velikosti je středově sagitálně rozdělen a zob-
razuje mužskou pánev ve 4 částech. Kromě svalů a cév břicha zob-
razuje zejména urogenitální orgány. Odnímatelné části jsou: polovi-
na kavernózního tělesa, polovina močového měchýře s prostatou a 
polovina střeva s konečníkem.

4003.H211 - Mužská pánev, životní velikost, 4 části

Tento 3,5× zvětšený model zobrazuje středový a sagitální řez lidské-
ho varlete včetně epididymitidy, chámovodu, semenotvorného tubulu 
a rete testis. Navíc model detailně zobrazuje tepennou síť varlete, 
pampiniformní žilní síť, velké nervy a průřez chámovodu. Toto je per-
fektní model pro detailní nauku anatomie varlete. Dodáván na odní-
matelném stojanu a s průvodcem.

4003.L410 - Model varlete s nervy a cévami

Znázornění průřezu ženskou pánví během 40. týdne těhotenství s 
odnímatelným plodem. Model se skládá ze 3 částí a je určený pro 
studii normální polohy dítěte před narozením. Pro větší detail je na 
podstavci namontována děloha s embryem ve 3. měsíci těhotenství.

4004.1000333 - L20 - Model pánve v těhotenství

Tento 2× zvětšený model schematicky znázorňuje, jak vajíčko zraje, 
jak dochází k ovulaci a oplodnění a jak se oplodněné vajíčko vyvíjí do 
stádia, kdy se uloží v děloze, aby začalo růst do embrya. Jednotlivé 
fáze ve vaječníku a vejcovodu jsou uvedené v nadživotní velikosti. 
Ještě více rozšířené ilustrace každé fáze jsou znázorněny na pod-
kladové desce.

4004.1000320 - L01 - Stádia oplodnění, vývoj plodu

Průřez středem mužské pánve. Polovina pohlavních orgánů s močo-
vým měchýřem, konečníkem jsou odnímatelné. Dodáváno na pod-
kladové desce, která nabízí možnost namontování na zeď.

4004.1000282 - H11 - Model mužské pánve, 2 části

Průřez středem ženské pánve. Polovina pohlavních orgánů s močo-
vým měchýřem a konečníkem jsou odnímatelné. Dodáváno na pod-
kladové desce, která nabízí možnost namontování na zeď.

4004.1000281 - H10 - Model ženské pánve, 2 části

Tento průřez mužskými pohlavními orgány v 1/2 životní velikosti uka-
zuje podrobně všechny struktury.

4004.1000283 - H12 - Průřez mužskou pánví

Model příčného řezu v plné velikosti zobrazuje několik nemocí, jako 
jsou: srůst, karcinom na čtyřech běžných místech, cysty, endomet-
rióza, fibróza, stopkatý nádor vzniklý z vláknité tkáně, polypy a sal-
pingitida.

4003.L262 - Model onemocnění dělohy

4003.H2104003.H211

4003.L4104004.1000331

4004.10003334004.1000320

4004.10002824004.1000281

4004.10002834003.L262
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Tento model kůže znázorňuje pohledy jak v životní velikosti, tak i ve 
zvětšení na dysplastické névy, aktinickou keratózu, zhoubný mela-
nom, spinocelulární karcinom a karcinom bazálních buněk. Každý 
kotouč má trojrozměrný povrch pro ukázku stavu kůže. Zadní strana 
obsahuje dodatečné informace o daném tématu.

4003.J56 - Rakovinné a prekancerózní období

Tento zvětšený trenažér byl navržen pro pomoc při osvětě zdravotní-
kům ohledně různých typů rakoviny kůže, a jak mohou vypadat. Zná-
zorňuje normální pigmentovou skvrnu, karcinom bazálních buněk, 
spinocelulární karcinom a zhoubný melanom. Jsou zde znázorněny 
možnosti, jak se mohou projevovat různé typy rakoviny kůže. Balení 
obsahuje trenažér, pevný podstavec, dvoustranného průvodce, sto-
jan a skladovací kufřík.

4003.R11012 - Rozpoznání rakoviny kůže

Oboustranný zvětšený model průřezu kůže. Strana modelu s popá-
leninami znázorňuje popáleniny 1., 2. a 3. stupně. Druhá strana zná-
zorňuje normální anatomii kůže. Dodáváno se stojanem.

4003.J65 - Normální anatomie a popáleniny kůže

Oboustranný zvětšený model průřezu kůže. Strana modelu s akné 
ukazuje 3 případy: bílý vršek, černý vršek a vřídek/cysta. Druhá stra-
na znázorňuje normální anatomii kůže. Dodáváno se stojanem.

4003.J51 - Normální anatomie kůže a akné

4003.J56 4003.R11012

4003.J65 4003.J51

Tento obrysový model kůže ukazuje průřez třemi vrstvami napůl po-
kryté kůže hlavy. Model zobrazuje: znázornění vlasových váčků s 
mazovými žlázami, potní žlázy, receptory, nervy, cévy.

4004.1000289 - J10 - Řez kůží, 70× zvětšeno

Dvě poloviny tohoto profilového modelu znázorňují 3 vrstvy kůže s 
chlupy a bez chlupů tak, aby byl rozdíl jasný. V detailu jsou zobra-
zeny chlupové folikuly, mazové žlázy, potní žlázy, receptory, nervy 
a cévy.

4004.1000290 - J11 - Řez kůží, 40× zvětšeno

Tento jedinečný kvádrový model znázorňuje průřez lidskou pokožkou 
v trojrozměrné formě. Jednotlivé vrstvy kůže jsou rozlišeny a důležité 
struktury jako chlupy, mazové a potní žlázy, receptory, nervy a cévy 
jsou zobrazeny detailně.

4004.1000291 - J13 - Kůže, kvádr, 70× zvětšeno

Tento model zobrazuje mikroskopickou strukturu lidské kůže ve vel-
kém detailu. Pomocí různých průřezů kůže, pokožky bez ochlupení 
(např. dlaň) a pokožky s ochlupením (např. předloktí), můžeme vidět 
různé vrstvy kožní buňky, potní žlázy, receptory hmatu, krevní cévy, 
nervy a chlup s kořínkem. Dále model průřezu nehtem na podstav-
ci ukazuje nehotovou ploténku, nehtové lůžko a kořen nehtu. Tento 
model je kompletním znázorněním vlasového kořínku se všemi jeho 
buněčnými vrstvami.

4004.1000292 - J14 - Kůže, vlas a nehet

Tento patologický model zobrazuje 6 různých stádií zhoubného ná-
doru na přední a zadní straně a je zvětšen 8×.

4004.1000293 - J15 - Model rakoviny kůže

Zvětšený kožní příčný řez. Detail z profilu zobrazuje puchýřovité 
akné na jedné straně a pupínky na zadní straně. Je zde také zobra-
zen epidermis. Detaily škáry a podkožní tkáně na normální pokožce.

4003.J50 - Model kožního akné

Tento model uvádí tři případy rakoviny: NBC (nodular basal cell), MM 
(malignant melanoma), MBC (morpheic basal cell) a tři nerakovinné 
případy: DN (diplastic nevi), KA (keratoakantom) s detaily příčného 
řezu základní a kožní vrstvy.

4003.J55 - Model rakoviny kůže

Tento přibližně 5× zvětšený model konečku typického prstu se sdru-
ženou kostní strukturou zobrazuje tři průřezové pohledy na nehtový 
kořínek a lůžko, klíčivou část a kost. Dodáváno na podkladu.

4003.J60 - Model nehtu

4004.1000289 4004.1000290

4004.1000291 4004.1000292

4004.1000293 4003.J50

4003.J55 4003.J60
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Kosti horních končetin

Zmenšená replika lidské kostry ve zhruba poloviční velikosti. Lebka, 
paže a nohy mohou být odejmuty v kloubu. Lebku lze rozložit na 3 
části.

4003.3032 - Minikostra „Tom“

Tento model s klouby ukazuje možnosti pohybu prstních kostí. Pro 
větší stabilitu modelu jsou zápěstní kůstky znázorněny jako jedna 
část.

4003.6003 - Model pro ukázku pohybu prstů

Model lidského loketního kloubu s předloktím a rukou. Model ukazu-
je dvouhlavý sval pažní, trojhlavý sval ramenní, flexor carpi radialis, 
pronator teres, extensor carpi radialis longus a medianus, ulnaris a 
radialis a radiocarpeum palmare, carpi transversum a ulnocarpeum 
palmare.

4003.4566 - Loketní kloub se svaly

Model je vhodný pro výuku anatomie. Veškeré detaily a struktury 
kostí jsou s přesností reprodukovány. Kostra navíc obsahuje vazy 
připojené na rameni, lokti, kyčli a koleni.

4003.3004 - Kostra „Otto“

Špičková mini kostra. Dokonce i při poloviční velikosti (80 cm) jsou 
zachovány všechny anatomické detaily a struktury. Lebka může být 
odstraněna a rozebrána na tři části (temeno lebky, baze lební, če-
list). Ruce a nohy jsou odnímatelné. Kyčelní klouby jsou speciálně 
namontovány, takže může být znázorňována jejich přirozená rotace.

4004.1000039 - A18 - Mini kostra „Shorty“

Terapeutický model s ohebnou páteří je vhodný nejen k výuce ana-
tomie, ale také pro terapeuty k pochopení nebo k vysvětlení souvis-
lostí mezi pohyby, držením těla a nenormální polohou orgánů. Na 
jedné straně modelu jsou označeny počátky svalů (červeně) a úpony 
(modře).

4003.3015 - Kostra „Peter“

Tento klasický model lidské kostry pojmenovaný Stan je osvěd-
čeným  standardem na základních a středních školách, uni-
verzitách a nemocnicích teměř po celém světě už desítky let. 
Nyní je  dodáván na stabilnějším stojanu s pěti kolečky. 

• v životní velikosti
• vyroben z trvanlivého plastu
• téměř skutečná hmotnost přibližně dvou set kostí
• snímatelná lebka složená ze tří částí
• jednotlivé nasazovací zuby
• rychle a snadno snímatelné končetiny
• stojan a ochranný obal proti prachu
• rozumná cena

• výška: 176,5 cm
• hmotnost: 9,6 kg

Vynikající pomůcka při výkladu o stavbě lidského těla.

4004.1000010 - A10 - Kostra STAN, čtyřnohý pojízdný stojan

4003.3032

4003.3004

4004.1000039

4003.3015

4003.60034003.4566
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Kosti horních končetin

Kosti dolních končetin

Reálný odlitek kostry lidské ruky. Všechny kosti ruky jsou jednotlivě 
pružně připevněny pomocí drátků.

4003.6001S - Kostra ruky

Reálný odlitek kostry lidské ruky. Všechny kosti ruky jsou jednotlivě 
pružně připevněny pomocí drátků. Včetně vřetenní kosti a loketní 
kosti. Lze demonstrovat pohyby kostí předloktí (pronace a supinace) 
a pohyby zápěstí.

4003.6008 - Kostra ruky s předloktím

Pevný odlitek ruky, zápěstí a předloketních kostí v normální velikosti: 
distální, střední a proximální kosti prstů, distální a proximální kosti 
palce, záprstní kůstky, svaly dlaně, dlaňové zápěstní vazivo, středo-
vý nerv, flexor digitorum superficialis a hluboké šlachy, triquetrum, 
pisiform, hamate, hamulus ossis hamati, dlouhá pažní šlacha, mezi-
kostní membrána, kost vřetenní a kost loketní.

4003.6015 - Ruka a syndrom karpálních tunelů

Reálný odlitek kostry lidské paže. Lze demonstrovat pohyby kostí 
předloktí (pronace a supinace) a pohyby zápěstí. Ruka je pružně 
připevněna pomocí drátků.

4003.6016 - Kostra paže s ramenním pletencem

Tento třídílný model ruky znázorňuje anatomické detaily vazů a šlach 
nacházejících se na ruce, zápěstí, a spodní části předloktí. Mezikost-
ní membrána mezi kostí vřetenní a kostí loketní je zobrazena spolu s 
kostmi ruky. Flexor retinaculum je odstranitelný a navíc je tam i odní-
matelná část, která může být namontována na zadní straně modelu. 
Tato část obsahuje klinicky důležité struktury karpálního tunelu jako 
flexor retinaculum, střední nerv a šlachy.

4004.1000357 - Kostra ruky, vazy a karpální tunel

Kosti, svaly, šlachy, vazy, nervy, tepny a žíly, všechno je umístěno 
v tomto vysoce kvalitním čtyřdílném modelu ruky a části předloktí. 
Hřbetní část ukazuje natahovače stejně tak jako části šlach na zá-
pěstí. Plocha dlaně je zobrazena ve třech vrstvách, první dvě jsou 
odnímatelné pro umožnění podrobné studie hlubší anatomické vrst-
vy.

4004.1000358 - Kostra ruky s vazy a svaly

Přirozený odlitek lidského chodidla. Všechny kosti jsou pružně při-
pevněny pomocí drátků.

4003.6050 - Kostra nohy

Přirozený odlitek lidského chodidla pružně připojený pomocí drátků. 
Včetně spojení s holenní a lýtkovou kostí.

4003.6053 - Noha s holenní a lýtkovou kostí

Pevný model kotníku a kostí chodidla v životní velikosti: lýtkové kal-
kaneonavikulární vazivo a lýtkový fascitis. Anatomie kotníku / chodi-
dla dále zahrnuje: kost holenní, lýtkovou a patní, patní šlachu, vaz 
kotníkového kloubu, postranní vaz, lýtkovou plochou šlachu, kost 
klínovou, kosti prstů, kost člunkovitou a metatarzální kosti.

4003.6055 - Noha/kotník

Kostra chodidla pružně spojená drátky. Tento funkční model ukazuje 
důležité vazy chodidla.

4003.6058 - Kostra nohy s vazivem

4003.6001S 4003.6008

4003.6015 4003.6016

4004.1000357 4004.1000358

4003.6050 4003.6053

4003.6055 4003.6058
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4003.6068

Přirozený odlitek lidské nohy. Tento model lze rozložit na kost stehen-
ní, holenní, lýtkovou a chodidlo. S odnímatelnou polovinou pánve.

4003.6068 - Kostra nohy s polovinou pánve

Přirozený odlitek lidské nohy. Tento model lze rozložit na kost stehen-
ní, holenní, lýtkovou a chodidlo. S odnímatelnou polovinou pánve.

4003.6070 - Noha, část pánve a znázornění svalů

Kostra chodidla je velmi volně spojená nylonovým lankem. S tímto 
vysoce kvalitním modelem lidského chodidla je anatomická studie 
lidských kostí velmi snadná.

4004.1000072 - Volná kostra chodidla, pravá

Tento model chodidla je spojen drátkem. Anatomický model má mír-
ně ohebné prsty. Tento vysoce kvalitní model je realistickým mode-
lem lidského chodidla.

4004.1000074 - Kostra chodidla, pravá

Tento model kostry chodidla a kotníku je spojen drátky pro možnost 
ohýbání. Model obsahuje nejnižší části holenní kosti a lýtkové kosti. 
Anatomický model je mírně ohebný v prstech a přirozeně ohebný v 
kotníku. Toto je vysoce kvalitní a realistický anatomický model lid-
ského chodidla.

4004.1000078 - Kostra chodidla a kotníku, pravá

Tato realistická replika lidské stehenní kosti je skvělým doplňkem pro 
biologické učebny. Výuka anatomie s touto pomůckou je pro studenty 
velkou výhodou.

4004.1000080 - Stehenní kost, pravá

Tento model je realistickou replikou lidské čéšky. Plastová čéška je 
skvělou alternativou pro reálnou kost.

4004.1000082 - Čéška, pravá

Tato replika lidské holenní kosti je skvělá pro praktickou studii anato-
mie. Na tomto kvalitním modelu lze pozorovat detaily lidských kostí. 
Tato holeň je skvělou alternativou pro reálnou kost.

4004.1000084 - Holenní kost, pravá

Tento model je realistickou replikou lidské lýtkové kosti. Je skvělou 
alternativou pro reálnou kost.

4004.1000086 - Lýtková kost, pravá

Tato realistická replika lidské kyčelní kosti je skvělým doplňkem pro 
lékařskou kancelář nebo učebnu anatomie. S tímto vysoce kvalitním 
modelem lze snadno studovat anatomii kyčelní kosti.

4004.1000088 - Kyčelní kost, pravá

Tento podrobný model zobrazuje řadu důležitých vazů a šlach včetně 
Achillovy šlachy a šlach dlouhého lýtkového svalu v kotníku. Model 
se skládá z kostí nohy a dolních částí kostí holenní a lýtkové, včetně 
mezikostní membrány nacházející se mezi nimi. Všechny anatomic-
ky důležité vazy a šlachy jsou ukázány, velké i malé.

4004.1000359 - Kostra nohy s vazy

Tento anatomicky podrobný model nohy a bérce může být rozebrán 
na šest částí pro podrobnější studii. Představuje nejen kosti, ale také 
svaly, šlachy, vazy, nervy, tepny a žíly. 
Čelní pohled nabízí extensory, svaly bércové. Je možné sledovat 
průchod šlach pod příčnými a křížovými vazy bérce až do jejich úpo-
nů. Navíc jsou viditelné všechny šlachové pochvy.
Na zadní části modelu je odnímatelný lýtkový sval pro odkrytí hlub-
ších anatomických prvků. Chodidla jsou reprezentována ve třech 
vrstvách. První vrstva zobrazuje krátký ohybač prstů. Tento sval 
může být odejmut a odhalí se čtyřhranný sval chodidlový, šlacha 
dlouhého ohýbače prstů a ohýbač palce. Tato druhá vrstva je zase 
odnímatelná pro zobrazení ještě hlubších anatomických detailů.

4004.1000360 - Kostra nohy s vazy a svaly

4003.6070
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Obratle

Bederní obratle od L1 po L5 jsou spojeny tak, že jsou ohebné. Na-
víc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní nervy a mícha. Lze 
předvést veškeré pohyby v oblasti bederních obratlů. Model se může 
ze stojánku vyjmout.

4003.4036 - Bederní obratle

Model se skládá ze tří bederních obratlů s meziobratlovými plotén-
kami, míchy a vystupujících míšních nervů. Jedna meziobratlová 
ploténka je normální, další jsou s výhřezem – bočním a centrálním. 
Model je možné rozebrat, aby se daly ploténky blíže prozkoumat.

4003.4047 - Bederní obratle s vyhřez. ploténkami

Hrudní obratle od Th1 po Th2 jsou spojeny tak, že jsou ohebné. Na-
víc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní nervy a mícha. Lze 
předvést veškeré pohyby v oblasti hrudních obratlů. Model se může 
ze stojánku vyjmout.

4003.4060 - Hrudní obratle

Model jednoho krčního obratle v řezu zobrazuje míchu, bílou a šedou 
hmotu a míšní nervy.

4003.4067 - Obratel s částí míchy

Krční obratle od C1 po C7 s částí lebeční základny jsou spojeny tak, 
že jsou ohebné. Navíc jsou na modelu zobrazeny vystupující míšní 
nervy a mícha. Lze předvést veškeré pohyby v oblasti krčních obrat-
lů. Model se může ze stojánku vyjmout.

4003.4073 - Krční obratle

Celosvětově jedinečný model obsahuje krční obratel C3, axis C2, 
atlas C1 a část týlové kosti. Model zobrazující pohyby v horní krční 
části páteře přesně odpovídá skutečnosti. Mohou se předvést veš-
keré možné pohyby v atlantookcipitálním a atlantoaxiálním kloubu. 
Model je možné ze stojanu odmontovat.

4003.4080 - Otáčení hlavy, v životní velikosti

Bederní obratle s meziobratlovými ploténkami jsou spojeny tak, aby 
bylo možné s nimi hýbat a jednoduše je oddělit.

4003.4090 - Dva bederní obratle

Hrudní obratle s meziobratlovými ploténkami jsou spojeny tak, aby 
bylo možné s nimi hýbat a jednoduše je oddělit.

4003.4092 - Tři hrudní obratle

Model zobrazuje stupně onemocnění plotének. Jednotlivé modely se 
skládají ze dvou obratlů, plotének a nervů. Model č. 1 představuje 
zdravé ploténky, model č. 2 je s vyhřezlou ploténkou. Na modelu č. 
3 a č. 4 jsou předvedena další poškození obratlů a plotének. Každý 
model lze samostatně vyjmout ze stojanu.

4003.7576 - Model plotének

Model se skládá ze čtyř obratlových párů. První představuje zdravé 
ploténky a další zobrazují tři onemocnění: nepatrné poškození plo-
ténky, výhřez s degenerací kosti a pokročilou kostní a ploténkovou 
degeneraci. Obratle jsou spojeny magneticky na podstavci a dají se 
jednoduše oddělit. Všechny obratle jsou pohyblivé.

4003.7577 - Stupně degenerace plotének

Tato vysoce kvalitní anatomická replika atlasu a axisu s týlní kostí je 
spojená drátkem dohromady na odnímatelném stojanu. Tato replika 
je skvělá pro detailní studii těchto kostí. Výborný doplněk pro lékař-
skou kancelář nebo učebnu anatomie. Vysoká anatomická kvalita za 
přijatelnou cenu!

4004.1000142 - Atlas a axis, s týlní kostí

Skládá se z obratlů Atlas a Axis, dalšího krčního obratle, dvou hrud-
ních obratlů s meziobratlovými ploténkami a jednoho bederního ob-
ratle.

4004.1000147 - 6 montovaných obratlů
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Anatomicky správný model v každém detailu. Flexibilně montované 
s míšními nervy a tvrdou plenou míšní.

4004.1000151 - 3 bederní obratle, ohebné

Model zvětšený v poměru asi 5:1 zobrazuje složení míchy. Vnitřek 
míchy je tvořen šedou hmotou, vnější část míchy hmotou bílou. Na 
podstavci jsou vykresleny různé řezy míchou přes bílou a šedou 
hmotu na krku, trupu a v bederních a křížových částech.

4004.1000238 - Mícha s nervovým zakončením

Model ukazuje část horní hrudní míchy a je postranně a podélně 
rozdělen pro ukázku páteřních nervových kořenů. Je přibližně 6 krát 
zvětšen a je dodáván na podstavné desce.

4004.1005530 - Model míchy

Dva bederní obratle s nervy, dodávané se třemi vyměnitelnými plo-
ténkami. Dvě s výhřezem (laterálním a dorzálním), jedna bez patolo-
gií. Dodáváno se stojanem, skládá se z šesti částí.

4005.ZJZ220D - Oddělitelné bederní obratle

Tento zmenšený model lidské páteře je přibližně v poloviční velikosti 
a znázorňuje všechny kosti, meziobratlové ploténky a páteřní nervy. 
Dále model znázorňuje obratlovou tepnu. Na závěsném stojanu.

4003.4002 - Zmenšená páteř a závěsný stojan

Ohebná páteř v životní velikosti obsahuje část týlní kosti; krční, 
hrudní a bederní obratle; křížovou kost; kostrč; kompletní pánev se 
symfýzou; a odnímatelné horní části stehenních kostí. Model také 
znázorňuje obratlové tepny, páteřní nervové větve a vyhřeznutou 
meziobratlovou ploténku L3-L4. Připevněno na závěsném stojanu.

4003.A251 - Ohebná páteř a části stehenních kostí

Ohebná páteř v životní velikosti obsahuje část týlní kosti; krční, hrud-
ní a bederní obratle; křížovou kost; kostrč; a kompletní pánev. Model 
dále znázorňuje obratlové tepny, páteřní nervové větve a vyhřeznu-
tou meziobratlovou ploténku L3-L4. Upevněno na závěsném stojanu.

4003.A250 - Ohebná páteř

Model lidské páteře v 1/2 skutečné velikosti. Jsou na něm zobrazeny 
jednotlivě veškeré kosti. Model je pohyblivý a představuje obratle, 
spodní část lebky, pánev, meziobratlové ploténky, vertebrální tepny 
a vystupující míšní nervy. Model lze snadno vyjmout ze stojánku.

4003.4001 - Zmenšený model páteře

Velice kvalitní a přirozený odlitek lidské páteře s odnímatelnou pánví 
a se stojánkem. Model je připevněn na pružné kovové pružině, která 
umožňuje její pohyblivost a zároveň stabilitu. Pružné meziobratlo-
vé ploténky fungují jako skutečné. Na modelu jsou zobrazeny také 
míšní nervy a vertebrální tepny.

4003.4009 - Páteř s odnímatelnou pánví

Velice kvalitní a přirozený odlitek lidské páteře s odnímatelnou pánví 
a se stojánkem. Barevně jsou označeny a očíslovány svalové úpony, 
které jsou popsány v přiloženém seznamu. Model je připevněn na 
pružné kovové pružině, která umožňuje jeho pohyblivost a zároveň 
stabilitu. Pružné meziobratlové ploténky fungují jako skutečné. Na 
modelu jsou zobrazeny také míšní nervy a vertebrální tepny. Dodává 
se se stojánkem, na který lze jednoduše model nasadit.

4003.4011 - Páteř s pánví a  naznačenými svaly
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Model v životní velikosti obsahuje mozkový kmen, týlovou kost, atlas 
a axis přes CZ, s výhřezem (hernie) ploténky, T1 a T3. Model má 
jemnou kůru mozečku, úplný nerv s brachiálním pletením na pravé 
straně. Dále model obsahuje tyto svaly: portální, dlouhý sval hlavy 
(longus capitis), levator scapulae, sval šikmý střední, přední a zadní 
(scalenus medius). Na pravé straně modelu jsou zobrazena žebra 
(první a druhé) s chrupavkou.

4003.4035 - 6 montovaných obratlů

5 bederních obratlů s křížovou kostí a odstranitelnou pánví.
4003.4040 - Bederní páteř s pánví

Ohebná páteř s žebry zobrazuje interakce žeber, páteře a souvisejí-
cích struktur. Vysoká odolnost. Model má tyto vlastnosti: úplná pánev 
a týlní štítek, plně flexibilní připevnění, 3. - 4. ploténka vyhřeznutá, 
výstupy míšních nervů, krční vertebrální tepna, mužská pánev.

4004.1000120 - Páteř s žebry a stehenními kostmi

5 různých částí páteře je odlišených různými barvami. Základními 
rysy tohoto didaktického modelu páteře jsou: 7 krčních obratlů, 12 
hrudních obratlů, 5 bederních obratlů, křížová kost, kostrč.

4004.1000128 - Didaktický model páteře, ohebný

Tato replika krční páteře v životní velikosti je vysoce kvalitním mo-
delem. Skládá se z týlní šupiny, 7 krčních obratlů s meziobratlovými 
ploténkami, krčních nervů, obratlových tepen a míchy. Dodáváno na 
ohebném stojanu.

4004.1000144 - Krční páteř

Tato replika hrudní páteře se skládá ze 12 hrudních obratlů s mezi-
obratlovými ploténkami, hrudních nervů a míchy. Tento kvalitní mo-
del je cenově dostupný a anatomicky přesný. Páteř je dodávána na 
ohebném stojanu.

4004.1000145 - Hrudní páteř

Vyhřeznutá dorzolaterální meziobratlová ploténka mezi 3. a 4. beder-
ním obratlem. Na stojánku, odnímatelné.

4004.1000150 - Bederní páteř s vyhřez. ploténkou

Unikátní model znázorňující účinky, které má na páteř špatný po-
stoj při zvedání břemene. Panáček může zvedat závaží ze dvou 
vyznačených pozic. Při správném postoji páteř není deformována. 
Nesprávný postoj zapříčiní viditelnou deformaci páteře. Podstavec 
obsahuje anatomické ilustrace efektů působících na páteř.

4005.ZKJ310K - Demonstrátor zvedání břemene

Tento model pánve je obzvláště vhodný pro osvětu ohledně pánevní-
ho dna. Model obsahuje 2 kyčelní kosti, křížovou kost s kostrčí a 
pánevní dno. Pánevní dno se skládá ze 4 součástí a je vyrobeno z 
pružného syntetického materiálu s namalovanými strukturami. Model 
je v životní velikosti.

4003.4070 - Ženská pánev se svaly pánevního dna

Model ženské pánve s vazy. Tento model nelze rozložit. Znázorňuje 
pozici a funkci vazů u ženské pánve. Životní velikost.

4003.4070L - Ženská pánev s vazy

Model obsahuje 3 části. Skládá se z ženské pánve s pohyblivou 
sponou, kosti kyčelní, kostí křížové, kostrče, 2 bederních obratlů a 
ženských genitálií s konečníkem. Děloha a močový měchýř mohou 
být odejmuty.

4004.1000335 - Ženská pánev s pohlavními orgány

Tento čtyřdílný model ženské pánve s vazy a midsagitálním řezem 
skrze pánevní dno, svaly a orgány zobrazuje podrobné informace o 
topografii kostí, vazů, svalů pánevního dna a ženských pánevních 
orgánů. Model obsahuje 4 části.

4004.1000287 - Kostra ženské pánve s vazy
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Třídílný model představující originální odlitek ženské pánve. Ukazu-
je všechny detaily anatomických struktur. Dvě kosti kyčelní, spona 
stydká, kost křížová, kostrč, pátý bederní obratel s meziobratlovou 
ploténkou.

4004.1000285 - Kostra ženské pánve, 3 části

Kompletní model pánve v reálné velikosti vyrobený z materiálu při-
pomínajícího skutečnou kost a vysoce propracované pánevní dno z 
pružného, detailně barevně ztvárněného materiálu, obsahující pří-
slušné svaly. Při pohledu shora je patrné pánevní dno s příslušnými 
svaly. Model je dělitelný na pět částí.

4005.ZKK267A - Složený model pánve/pánevní dno

Model ženské pánve v reálné velikosti demonstrující vazy a hlavní 
nervy s odnímatelným, dvoudílným pánevním dnem.

4005.ZKK269M - Pánev s nervy, svaly a úpony

Přirozený odlitek dospělé mužské pánve. Křížová kost je odstranitel-
ná a je možné předvést pohyby v iliosakrálním připojení.

4003.4052 - Mužská pánev s křížovou kostí

Odlitek skutečné dětské pánve. Model je vhodný zejména k výuce 
vývoje pánve během růstu dítěte. Jednodílný model, který není po-
hyblivý.

4003.4051 - Pánev pětiletého dítěte

Tato pánev je určena k výuce anatomie mužského pánevního dna. 
Model se skládá ze dvou kyčelních kostí, křížové kosti s kostrčí a pá-
nevního dna. Pánevní dno je vyrobeno z pružného syntetického ma-
teriálu, na kterém jsou namalovány jeho struktury. Model je v životní 
velikosti. Má odstranitelný močový měchýř s prostatou a semenným 
váčkem. Svalové vrstvy se skládají ze dvou částí.

4003.4070M - Mužská pánev, svaly pánevního dna

Tato replika kostry mužské pánve se skládá z kyčelní kosti, křížové 
kosti s kostrčí a dvou bederních obratlů. Tento vysoce kvalitní ana-
tomický model je skvělým doplňkem pro anatomické učebny nebo 
lékařské kanceláře. Kostra je skvělou pomůckou pro detailní anato-
mické studie mužské pánve.

4004.1000133 - Kostra mužské pánve

Tato kostra je skvělou pomůckou pro detailní studie anatomie kosti 
ženské pánve. Vysoce kvalitní model kostry pánve obsahuje kyčelní 
kost, křížovou kost s kostrčí a 2 bederní obratle a pohyblivou sym-
fýzu. Model je skvělou pomůckou pro studie anatomie lidské pánve.

4004.1000134 - Kostra ženské pánve

Model se skládá z 3 částí: spodní části lebky, horní části lebky a 
spodní čelisti. Zuby modelu odpovídají skutečnému uspořádání. 
Spodní čelist je pohyblivě připojená a lze ji odejmout. Horní část leb-
ky je zarovnaná se spodní částí pomocí kovových čepů a jsou drženy 
u sebe pomocí silných magnetů.

4003.4500 - Model lebky, 3 části

Model lebky se může rozložit na klenbu, základnu lebky a dolní čelist. 
Má přesné veškeré anatomické detaily. Zuby odpovídají skutečnému 
chrupu s ohledem na jejich umístění a mezizubní mezery. Dolní če-
list je pohyblivá. Jednotlivé kosti lebky jsou očíslovány a popsány v 
přiloženém seznamu.

4003.4505 - Model lebky, 3 části, číslovaný

Skutečná kopie reálné lidské lebky s řezem lebeční klenbou a odní-
matelnou spodní čelistí. Pro snazší porozumění jsou jednotlivé kosti 
barevně odlišeny.

4003.4508 - Didaktická lebka

Model temporomandibulárního kloubu (TMK) představuje proble-
matické stavy spojené s kloubovým pouzdrem. Ploténku obklopuje 
kostní zánět a zobrazuje také vliv na zuby (praskliny, úlomky, dutiny 
a charakterické skřípání zubů).

4003.4511 - Model temporomandibulárního svalu
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Na lebce jsou zobrazeny pomocí elastických pásků vnější žvýkací 
svaly (žvýkací a spánkový sval, pterygoideus medialis a svaly late-
ralis). Na modelu můžete demonstrovat funkci žvýkacích svalů (za-
vření a otevření čelisti, pohyby čelistí do stran a dopředu). Lebeční 
klenba je odstranitelná. 

4003.4512 - Lebka se žvýkacími svaly

Zuby na horní a dolní čelisti se mohou na tomto modelu vytrhnout a 
opět vložit. Čelist je částečně odkrytá a zobrazuje kořeny, houbovitou 
kostní trámčinu, nervový kanálek a zaklíněný zub moudrosti.

4003.4513 - Dentální lebka, 4 části

Tento model je světovým unikátem a ukazuje umístění hlavních sva-
lů na hlavě. Svaly jsou vyrobeny z flexibilního materiálu, díky čemuž 
lze demonstrovat pohyby temporomandibulárního kloubu. Tato lebka 
je skutečnou kopií lidské lebky. Zuby v horní i dolní čelisti lze vyjmout 
a opět vložit zpět. Dolní čelist je otevřená a ukazuje kořeny, houbo-
vitou kostní trámčinu, nervový kanálek a zaklíněný zub moudrosti.

4003.4514 - Lebka se svaly

Pro tento model byla zvolena kvalitní lidská lebka rozložitelná na 14 
částí: horizontální řez lebkou ukazuje dutinu lebeční, ve které jsou 
barevně vyznačeny průběhy meningeálních cév, žilní dutiny a vnitřní 
krční tepna. Sagitální řez ukazuje strukturu dutiny nosní včetně duti-
ny čelní a klínové. Čelní dutina je dále rozdělena na jedné straně na 
řez kostí a na druhé straně je odříznuta podle své hranice. Spánková 
kost je odnímatelná a rozdělena do dvou částí prezentujících vnitřní 
ucho. Dolní čelist je pohyblivá a lze ji oddělit. Dolní a horní čelist je 
otevřená a na jedné straně jsou reprezentovány kořeny zubů včetně 
zubních žil a nervů rozlišených barvou. Na druhé straně lze horní 
čelist otevřít.

4003.4515 - Demonstrativní lebka

Tento model ukazuje lebku v životní velikosti včetně několika krčních 
obratlů. Na jedné straně lebky jsou znázorněny cévy a na druhé stra-
ně nervy. Po odejmutí lebeční klenby lze vidět hlavní nervy a cévy 
uvnitř lebky. Dále je znázorněno 12 hlavových nervů a jejich větvení.

4003.4516 - Neurovaskulární model lebky

Zmenšenina lidské lebky. S pohyblivou dolní čelistí a odnímatelnou 
horní částí lebky.

4003.4650 - Minilebka, 3 části

Věrná reprodukce reálné lidské lebky skládající se z 22 individuál-
ních kostí. Kosti mohou být lehce složeny pomocí jednoduchých kon-
taktů. Tento model je dostupný v přírodní barvě nebo může mít kaž-
dá kost jinou barvu pro snadnější porozumění. Prezentovány jsou 
všechny struktury kostí, pouze spoje kostí jsou trochu zjednodušeny, 
aby bylo možné lebku složit.

4003.4708 - Model lebky

Prvotřídní odlitek mužské lebky s mimořádně přesnými detaily. Její 
struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od skutečné 
lebky.

4003.4710 - Lebka dospělého, mužská

Prvotřídní odlitek ženské lebky s mimořádně přesnými detaily. Její 
struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od skutečné 
lebky.

4003.4715 - Lebka dospělého, ženská

Prvotřídní odlitek lebky desetileté dívky s mimořádně přesnými detai-
ly. Její struktury jsou pečlivě vymalovány. Je k nerozeznání od sku-
tečné lebky. Dvoudílný model má odkrytou horní a dolní čelist.

4003.4725 - Lebka desetiletého dítěte
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Prvotřídní odlitek lebky pětiletého dítěte s mimořádně přesnými de-
taily. Je k nerozeznání od skutečné lebky.

4003.4730 - Lebka pětiletého dítěte

Prvotřídní odlitek lebky tříletého dítěte s mimořádně přesnými detaily. 
Je k nerozeznání od skutečné lebky.

4003.4740 - Lebka tříletého dítěte

Přirozený odlitek skutečné lebky plodu dítěte s mimořádně přesnými 
detaily.

4003.4745 - Lebka 34týdenního plodu

Přirozený odlitek skutečné lebky plodu dítěte s mimořádně přesnými 
detaily.

4003.4755 - Lebka 31týdenního plodu

Počátky svalů (červená) a úpony svalů (modrá) jsou barevně zobra-
zeny na levé straně lebky. Lebeční kosti a struktury jsou očíslovány 
na pravé straně. Tato lebka znázorňuje více než 140 anatomických 
detailů.

4004.1000055 - Klasická lebka, malovaná, 3 části

Horní část lebky je odnímatelná a základní část lebky je středově 
rozdělená. Model lebky obsahuje čelní dutinu, kolmou destičku a 
radličnou kost, které jsou upevněny pomocí záklopek, které lze ote-
vřít pro ukázku postranní nosní stěny a dutiny klínové. Na levé po-
lovině lze odejmout spánkovou kost v oblasti ušního bubínku. Horní 
a dolní čelist lebky jsou otevřené pro odhalení dásňových nervů. Na 
pravé části lebky je otevřená spánková kost pro odhalení esovité 
dutiny, kanálků obličejových nervů a půlkruhových kanálků. Další 
záklopky na lebce jsou umístěny na dutině horní čelisti a na pravé 
polovině dolní čelisti, takže zubní kořínky premolárů a stoliček dolní 
čelisti mohou být také zobrazeny.

4004.1000059 - Lebka pro ukázku uspořádání zubů

Pravá strana lebky je průhledná pro zobrazení paranazálních dutin 
(čelistní a čichové dutiny, klínová a čelní dutina), které jsou barevně 
rozlišeny. Navíc je barevně také rozlišen přítok krve do lebky (cranial 
sinus), obličejové a krční tepny (společná, vnitřní a zevní krkavice) 
a větve meningeální tepny. Levá polovina lebky zobrazuje struktury 
kostí s odstranitelnou nosní přepážkou. Lebka je připojena na krčním 
obratli. Obě půlky lebeční klenby, levá polovina lebeční základny s 
kompletní čelistí, nosní přepážka a jedna polovina mozku jsou od-
dělitelné.

4004.1000064 - Luxusní členěná lebka

Velice realistický model lebky 38 týdenního plodu. Jednotlivé kosti 
lebky jsou jasně vidět a díky pečlivému vymodelování lze rozlišit ta-
kové detaily jako švy, fontanely a vnější zvukovod.

4005.ZJY416D - Výuková lebka plodu

Sada 4 modelů kyčle (poloviční velikost) zobrazuje: degenerativní 
onemocnění kloubu (osteoartritida); porušení kloubní chrupavky; 
postup degenerativního onemocnění kloubu; osteofyty na povrchu 
kloubů.

4003.4567 - Kyčle se 4 stádii osteoartritidy

Tento model detailně zobrazuje svaly, vazy a kosti ramene. Pomocí 
různých částí svalů lze pozorovat hlubokou svalovinu až ke kosti. 
Celistvý model je v životní velikosti.

4003.4569 - Model ramene s hlubokým svalem

4003.47304003.4740

4003.47454003.4755

4004.10000554004.1000059

4004.10000644005.ZJY416D

4003.45674003.4569
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Sada 4 modelů ramene zmenšené velikosti znázorňuje degenerativ-
ní onemocnění (osteoartritidu) glenohumerálního kloubu: porušení 
kloubní chrupavky, postup degenerativního onemocnění, tvorba os-
teofytů na povrchu kloubu a zploštění hlavy pažní kosti. Normální 
stádium obsahuje celou lopatku. Pokročilé stádium zobrazuje osteo-
artritidu akromioklavikulárního kloubu. U všech stádií jsou zobrazeny 
vazy.

4003.M227 - Rameno se 4 stádii osteoartritidy

Model pravého kolene v životní velikosti ukazuje běžná roztržení 
menisku. Obsahuje tyto stavy: horizontální roztržení, odchlípnutí, 
roztržení ve tvaru ucha, degenerativní roztržení, radiální roztržení, 
podélné roztržení.

4003.4580 - Modely roztržení menisku

Sada 4 důležitých kloubů o přibližně poloviční velikosti. Modely kole-
ne, kyčle, ramene a lokte ukazují kosti, šlachy a svaly.

4003.4660 - Minisada kloubů se svaly

Model pravé kyčle s proximální částí stehenní kosti a s bederními ob-
ratli obsahuje: sedací nerv, střední sval hýžďový, malý sval hýžďový, 
kyčel, horní a dolní zdvojený sval, vnitřní výplň, hruškovitý a bederní 
sval, vazy kloubního pouzdra, L4-L5 s křížovou kostí.

4003.4049 - Kyčel se svaly a sedacím nervem

Model znázorňuje pravý mužský kyčelní kloub s jednotlivými svaly a 
také svalové úpony na stehenní a kyčelní kost. Pro účely výuky jsou 
svalové úpony vyvýšeny a barevně odlišeny. Kyčelní sval je připev-
něn na odpovídajícím místě dle skutečných úponů a je odnímatelný.

4004.1000177 - Kyčelní kloub

Tento dvanáctidílný model ukazuje různé odnímatelné svaly a svalo-
vé části v oblasti kolene. Barevně odlišené a vyvýšené části označují 
počátky svalů a úpony na kost stehenní, holenní a lýtkovou. Navíc 
jsou zobrazeny i části vedlejších holenních a lýtkových vazů. Všech-
ny svaly nohy jsou snadno odnímatelné pro umožnění studie hlub-
ších anatomických vrstev.

4004.1000178 - Kolenní kloub, 12 částí

Tento model znázorňuje pravý mužský loket s jednotlivými svaly, 
počátky svalů a svalové úpony na kost pažní, kost vřetenní a kost 
loketní. Z didaktických důvodů, jsou oblasti svalových počátků a úpo-
nů barevně označeny (počátky = červená, úpony = modrá). Svaly 
mohou být připojeny nebo odejmuty.

4004.1000179 - Loketní kloub, 8 částí

Skládá se z lopatky, klíční kosti, části kosti pažní a kloubních vazů.
4004.1000159 - Funkční model ramenního kloubu

Skládá se z části kosti stehenní, kosti kyčelní a kloubních vazů.
4004.1000161 - Funkční model kyčelního kloubu

Skládá se z části kosti stehenní, kosti holenní a části kosti lýtkové. 
Obsahuje také meniskus, čéšku se šlachou čtyřhlavého svalu ste-
henního a kloubní vazy.

4004.1000163 - Funkční model kolenního kloubu

Skládá se z části kosti pažní, kompletní kosti loketní, části kosti vře-
tenní a z kloubních vazů.

4004.1000165 - Funkční model loketního kloubu

Skládá se z části kosti pažní, kompletní kosti loketní, části kosti vře-
tenní a z kloubních vazů.

4004.1000165 - Funkční model loketního kloubu

Přirozený odlitek lidského ramenního kloubu. Ramenní pletenec (lo-
patka a klíční kost) s pahýlem horní končetiny. Základní vazy, jako 
například korakoakrominální vaz, korakohumerální vaz a transver-
zální vaz lopatky, jsou reprezentovány spolu s řezem kloubního 
pouzdra. Na tomto modelu lze demonstrovat základní pohyby ra-
menního kloubu, jako například antverze, retroverze, vnější a vnitřní 
rotace a abdukce.

4003.4550 - Ramenní kloub s vazivem

4003.M227 4003.4580

4003.4660 4003.4049

4004.1000177 4004.1000178

4004.1000179 4004.1000159

4004.1000161 4004.1000163

4004.1000165 4003.4550
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Přirozený odlitek lidského kolenního kloubu. Včetně pahýlů stehen-
ní, lýtkové a holenní kosti. Šlachy přímého stehenního svalu, čéška 
s patelární šlachou, postranní vazy, meniskus a křížové vazy jsou 
vyrobeny z elastického syntetického materiálu.  Na tomto modelu lze 
demonstrovat základní pohyby kolena jako například flexe a extenze 
a vnější a vnitřní rotaci.

4003.4552 - Kolenní kloub s vazivem

Přirozený odlitek lidského kyčelního kloubu. Pahýl stehenní kosti je 
držen v kyčelním kloubu vazivovým aparátem. Vazivový aparát s ili-
ofemorálním vazem, ischiofemorálním vazem a pubofemorálním va-
zem umožňuje demonstrovat pohyby kyčelního kloubu: flexe a retro-
verze, abdukce a addukce a samozřejmě také vnější a vnitřní rotace.

4003.4553 - Kyčelní kloub s vazivem

Přirozený odlitek lidského loketního kloubu. Pahýl horní končetiny, 
kost vřetenní a kost loketní.  Vazivový aparát a mezikostní mem-
brána jsou vyrobeny z elastického materiálu. Model umožňuje de-
monstrovat pohyby loketního kloubu, jako například flexe a extenze, 
společně s pohybem kostí předloktí během pronace a supinace.

4003.4556 - Loketní kloub s vazivem

Tyto modely kloubů zhruba v poloviční velikosti ukazují jak struktury 
kloubů, tak i hlavní vazy. Vnitřní strukturu lze vysvětlit pomocí příčné-
ho řezu umístěného na základně modelu.

4003.4522 - Miniatury kloubů s příčným řezem

Tyto modely kloubů zhruba v poloviční velikosti ukazují jak struktury 
kloubů, tak i hlavní vazy. Vnitřní strukturu lze vysvětlit pomocí příčné-
ho řezu umístěného na základně modelu.

4003.4520 - Miniatury kloubů s příčným řezem

Tento model se skládá z horní poloviny kosti pažní, klíční kosti a 
lopatky. Zobrazeny jsou svaly kloubu a jejich úpony jsou barevně 
zvýrazněny. Odejmutím jednotlivých svalů lze vykonat veškeré pohy-
by ramenního kloubu. Připevněno na stojanu.

4004.1000176 - Ramenní kloub s otočnou manžetou

Model ramena ve skutečné velikosti reprezentující vazivový aparát a 
podtrnový sval, teres minor, teres major, podlopatkový sval a supras-
pinatus.

4003.4661 - Model ramene s vazivem a svaly

Model kolena v životní velikosti reprezentující vazivový aparát a zá-
kladní svaly (meniskus, postranní a křížové svaly, patelární šlachy s 
úpony čtyřhlavého stehenního svalu).

4003.4662 - Model kolena s vazivem a svaly

Model kyčle ve skutečné velikosti reprezentující vazivový aparát a 
svaly obturator externus, gluten medius, gemellus inferior a superior 
a kyčelní sval s částí bederního svalu.

4003.4663 - Model kyčle s vazivem a svaly

Tento model kyčelního kloubu v životní velikosti ukazuje „Birmingham 
Hip“. Implantát lze vyjmout, aby mohl lékař vysvětlit problém pacien-
tovi. Model lze lehce sundat ze stojánku a rozložit. Dodáváno na 
stojánku z plexiskla.

4003.1118 - Kyčelní kloub s implantátem

4003.45524003.4553

4003.45564003.4522

4003.45204004.1000176

4003.46614003.4662

4003.46634003.1118
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Končetiny

Tento model pravého chodidla v životní velikosti zobrazuje všechny 
důležité nervy jak na dorzálním, tak na plantárním povrchu. Chodi-
dlo lze odejmout ze stojanu a poté znovu upevnit v pozici vzhůru 
nohama, pro snazší pozorování plantárního povrchu. Dodáváno se 
stojanem a průvodcem.

4003.M28 - Model chodidla s nervy

Model pravého chodidla v životní velikosti se všemi důležitými céva-
mi a tepnami. Oběhový systém je zobrazen jak na dorzálním, tak na 
plantárním povrchu. Chodidlo může být odejmuto ze stojanu a poté 
znovu připevněno v pozici vzhůru nohama pro usnadnění zobrazení 
plantárního povrchu. Model dodáván se stojanem.

4003.6082 - Model chodidla s cévami

Model pravé ruky v životní velikosti s výřezy pro odhalení vlivů rev-
matoidní artritidy na šlachy, ohýbače a natahovače, svaly, chrupav-
ku, kosti, synoviální membránu a kloubní spoje. Průřez metakarpofa-
langeálních kloubních pouzder ukazuje průběh onemocnění, včetně 
kloubního otoku, eroze a degenerace. Na druhém a třetím článku 
prstu jsou v tomto pořadí zobrazeny deformace typu „labutí krk“ a 
typu „boutonniere“. Šlachy ohýbače mohou být zvednuty pro lepší 
zobrazení karpálních tunelů.

4003.M26 - Model ruky s revmatoidní artritidou

Model pravé ruky v životní velikosti s výřezy pro odhalení vlivů osteo-
artritidy obsahuje: osteofyty, Heberdenovu a Bouchardovu uzlinu a 
deformaci palce typu „labutí krk“. Znázorňuje další anatomické části 
ovlivněné osteoartritidou: vazy, šlachy, svaly a chrupavku. Pro porov-
nání je znázorněna i anatomie za normálního stavu.

4003.M25 - Model ruky s osteoartritidou

Tento model lidské ruky v životní velikosti zobrazuje detailně její ana-
tomii. Znázorňuje všechny důležité struktury jako svaly, šlachy, vazy, 
kosti a nervy. Model nelze rozložit, ale může být odejmut ze stojanu.

4003.M260 - Model anatomické struktury ruky

Zobrazeny jsou jak povrchové struktury, tak i vnitřní kosti, svaly, vazy 
a nervy.

4004.1000356 - Vyklenutá noha

Zobrazeny jsou povrchové struktury stejně tak jako vnitřní kosti, sva-
ly, vazy a nervy.

4004.1000355 - Plochá noha

V tomto modelu jsou zobrazeny povrchové struktury, stejně tak vnitř-
ní kosti, svaly, vazy a nervy.

4004.1000354 - Normální noha

4003.M28 4003.6082

4003.M26 4003.M25

4003.M260 4004.1000356

4004.1000355 4004.1000354

Model názorně zobrazuje rozdíl mezi normální stehenní kostí a kostí 
s osteoporózou. Na kosti s osteoporózou můžete sledovat značně 
poškozenou strukturu a zlomeninu kosti. Horní poloviny obou ste-
henních kostí jsou v životní velikosti. Model není možné ze stojanu 
vyjmout.

4003.4030 - Osteoporóza stehenní kosti

Model znázorňuje ženskou pánev v reálné velikosti s úpony a s leb-
kou lidského plodu upevněnou na pružné tyči pro demonstraci me-
chanismu porodu. Připevněno na stojan.

4005.ZKK268R - Pánev a lebka plodu

4003.4030 4005.ZKK268R
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Tento model, který se skládá ze 6 částí, představuje levou polovinu 
dolní čelisti mladého člověka. Jedna část kosti je odnímatelná pro 
odhalení zubních kořenů, spongiózy, cév a nervů. Špičák a první sto-
lička jsou odnímatelné a podélně oddělené.

4004.1000249 - Polovina dolní čelisti, 3× zvětšená

S 16 odnímatelnými zuby dospělého člověka, 2 krát zvětšenými. 
Jedna polovina modelu ukazuje 8 zdravých zubů a zdravých dásní. 
Druhá polovina modelu znázorňuje následující zubní onemocnění: 
zubní plak, zubní kámen, parodontitida, zánět kořene, prasklina, 
aproximální a hladký povrch zubního kazu. Jedna část předního dílu 
kosti může být odejmuta pro prohlédnutí si kořenů, cév a nervů. Dvě 
stoličky jsou podélně rozříznuty pro ukázku vnitřku zubu.

4004.1000016 - Zubní onemocnění, 2× zvětšené

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje dolní dvoukořenovou 
stoličku napadenou zubním kazem.

4004.1000243 - Dolní dvoukořenová stolička a kaz

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje strukturu dolního špi-
čáku.

4004.1000241 - Dolní špičák, 2 části

Tento model zobrazuje strukturu dolního jednokořenového třenové-
ho zubu.

4004.1000242 - Dolní jednokořenový třenový zub

Odlitek z přírodního preparátu. Tyto čtyři modely čelisti ukazují čtyři 
různá stádia vývoje: novorozenec, 5leté dítě, 9leté dítě, mladistvý.

4004.1000248 - Vývoj chrupu

Představuje dolní čelist s nemocnými zuby (od trojky po sedmičku) a 
jejich ošetření. Zobrazuje odbarvený zub, zubní kaz, apikální infek-
ci, zubní kámen, degeneraci tkáně ozubice, devitální zub (trojka a 
pětka). Na modelu je dále zobrazeno ošetření zubů: fazety, nalepení 
keramické korunky, nasazení čepu, keramická výplň a zlatá vložka. 
Anatomické struktury jsou přesně zobrazeny: čelistní kost, nervy, 
žíly, vazy, sklovina, zubovina a dřeň.

4003.D250 - Onemocnění zubů

Tento model se skládá ze 2 částí a zobrazuje strukturu dolního ře-
záku.

4004.1000240 - Dolní řezák, 2 části

Spodní stolička s kazem, zánětem zubní dřeně a apikální infekcí a 
také se zubním kamenem a zánětem dásní. Je zde také zobraze-
na normální anatomie, jako například čelistní kost, nervy, žíly, vazy, 
sklovina, zubovina a zubní dřeň.

4003.D214 - 10× zvětšený model zubního kazu

Model je 2,5× zvětšený. Dolní čelist obsahuje všechny zuby a ana-
tomické vlastnosti, žlázy, tepny, žíly a nervy. Špičák je rozpůlen pro 
ukázku vnitřní struktury zdravého zubu. Horní čelist obsahuje všech-
ny zuby, maxilární nerv a jeho rozdělení do zubů a maxilární dutinu a 
její vztah s nervy. Na stojanu. Obsahuje průvodce.

4003.D325 - Model horní a spodní čelisti

4003.D214 4003.D325

4004.10002494004.1000240

4004.10000164004.1000243

4004.10002414004.1000242

4004.10002484003.D250
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Následující produkty znázorňují běžné obojživelníky a plazy v jejich přirozené velikosti a představují skvělé pomůcky pro hodiny biologie. 
Každý je vytvořen a propracován do detailů tak, jako kdyby se pohyboval ve svém přirozeném prostředí. Věrné detaily v tvarování a zbarvení 
umožňují studentům rozpoznávat charakteristické vlastnosti jednotlivých druhů. Pokud není uvedeno jinak, všechny modely jsou upevněny 
na přirozeně vypadající základně.

5402.1001272 - Skokan ostronosý (Rana arvalis)

5402.1001284 - Kuňka obecná (Bombina bombina)

5402.1001277 - Ropucha obecná, samec (Bufo bufo)

5402.1001278 - Ropucha obecná, samice (Bufo bufo)

5402.1001268 - Rosnička zelená, samec (Hyla arborea)

5402.1001269 - Rosnička zelená, samice (Hyla arborea)

5402.1001273 - Skokan zelený, samec (Rana esculenta)

5402.1001274 - Skokan zelený, samice (Rana esculenta)

5402.1001275 - Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans)

5402.1001276 - Skokan štíhlý (Rana dalmatina)

5402.1001270 - Skokan hnědý, samec (Rana temporaria)

5402.1001271 - Skokan hnědý, samice (Rana temporaria)

Stavba těla zvířat

Obojživelnící a plazi

5402.1001268 5402.1001269

5402.1001270 5402.1001271

5402.1001272 5402.1001284

5402.1001273 5402.1001274

5402.1001275 5402.1001276

5402.1001277 5402.1001278
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5402.1001279 - Blanice skvrnitá, samec (Pelobates fuscus)

5402.1001280 - Blanice skvrnitá, samice (Pelobates fuscus)

5402.1001283 - Ropucha krátkonohá (Bufo calamita)

5402.1001267 - Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

5402.1001286 - Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara)

5402.1001287 - Ještěrka obecná, samec (Lacerta agilis)

5402.1001288 - Ještěrka obecná, samice (Lacerta agilis)

5402.1001285 - Slepýš křehký (Anguis fragilis)

5402.1001292 - Užovka hladká (Coronella austriaca)

5402.1001289 - Užovka obojková (Natrix natrix)

5402.1001291 - Užovka podplamatá (Natrix tesselata)

5402.1001290 - Zmije obecná (Vipera berus)

5402.1001281 - Ropucha zelená, samec (Bufo viridis)

5402.1001282 - Ropucha zelená, samice (Bufo viridis)

Stavba těla zvířat

5402.1001279 5402.1001280

5402.1001281 5402.1001282

5402.1001283 5402.1001267

5402.1001286 5402.1001287

5402.1001288 5402.1001285

5402.1001292 5402.1001289

5402.1001291 5402.1001290
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Savci - kostry

Pokud není uvedeno jinak, jsou kostry sestaveny z pravých kostí a umístěny ve vitríně. Jednotlivé kosti jsou pevně připevněné a odolné. 
Některé zvířecí kostry mají nastavitelně upevněné klouby, tudíž na nich lze demonstrovat všechny přirozené pozice těla. 

Všechny kostry byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce..

Pokud není uvedeno jinak, jsou kostry sestaveny z pravých kostí. Jednotlivé kosti jsou pevně připevněné a odolné. Některé zvířecí kostry mají 
nastavitelně upevněné klouby, tudíž na nich lze demonstrovat všechny přirozené pozice těla. 

Všechny kostry byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce.

5402.1002534 - Kostra kuřete (Gallus Gallup)

5402.1002558 - Kostra kachny divoké (Anas platyrhonchos)

5402.1002565 - Kostra myši a vycpaná myš

5402.1002538 - Kostra krysy (Rattus rattus)

5402.1002535 - Kostra holuba hřivnáče (Columba palumbus)

5402.1002566 - Kostra huluba hřivnáče a vycpaný holub 
hřivnáč (Columba palumbus)

5402.1002557 - Křídlo a peří holuba hřivnáče 
(Columba palumbus)

5402.1002563 - Husa velká (Anser anser)

5402.1002562 - Kostra bažanta obecného 
(Phasianus colchinus)

Pozn.: popisky v angličtině

Pozn.: Pohyblivě upevněná na dřevěné základně

Stavba těla zvířat

Ptáci

5402.1002534 5402.1002558

5402.1002535 5402.1002566

5402.1002557

5402.1002562 5402.1002563

5402.1002565 5402.1002538
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5402.1002560 - Kostra kočky domácí (Felis catus)

5402.1002537 - Kostra psa domácího (Canis domesticus)

5402.1002559 - Kostra ovce domácí (Ovis aries)

5402.1002539 - Kostra krávy (Bos taurus)

5402.1002541 - Kostra koně (Equus caballus)

5402.1002536 - Kostra zajíce polního (Lepus europaeus)

5402.1002540 - Kostra prasete divokého (Sus scrofa)

5402.1002554 - Druhy zvířecích zubů

5402.1002556 - Psí noha (Canis domesticus)

5402.1002551 - Nohy savců

5402.1002550 - Koňské kopyto (Equus caballus)

5402.1002555 - Kravské kopyto (Bos taurus)

5402.1002549 - Prasečí kopýtko (Sus scrofa)

Stavba těla zvířat

5402.1002560 5402.1002537

5402.1002559 5402.1002539

5402.1002541 5402.1002536

5402.1002540 5402.1002554

5402.1002556 5402.1002551

5402.1002550 5402.1002555

5402.1002549
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Pokud není uvedeno jinak, jedná se o pravé lebky. 

Všechny lebky byly získány legálně a občas mohou vyžadovat delší doručovací dobu, v závislosti na nabídce a poptávce..

5402.1002547 - Lebka kočky domácí (Felis catus)

5402.1002543 - Lebka prasete divokého (Sus scrofa)

5402.1002548 - Lebka psa domácího (Canis domesticus)

5402.1005402 - Lebka psa domácího - odlitek 
(Canis domesticus)

5402.1002544 - Lebka koně (Equus caballus)

5402.1002542 - Lebka krávy (Bos taurus)

5402.1002545 - Lebka ovce domácí (Ovis aries)

5402.1005105 - Lebka ovce domácí - odlitek 
(Ovis aries) 

5402.1001299 - Lebka šimpanze učenlivého - samice 
(Pan troglodytes) 

5402.1001300 - Lebka orangutana bornejského - samec 
(Pongo pygmaeus)

Odlitek psí lebky střední velikosti s odnímatelnou dolní 
čelistí. Lebka je vyrobena z odolného plastu. 

Odlitek plně vyvinuté ovčí lebky s odnímatelnou dolní 
čelistí. Lebka je vyrobena z odolného plastu. 

Odlitek dle repliky původní lebky patřící Seckenbergovu vý-
zkumnému institutu a Muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Odlitek dle originálu patřícího do sbírky Institutu antropologie 
a lidské genetiky, který je součástí univerzity J. W. Goetheho 
ve Frankfurtu nad Mohanem.

Stavba těla zvířat

Savci - lebky

5402.1002552 - Lebka krysy obecné (Rattus rattus) 

5402.1002546 - Lebka zajíce polního (Lepus europaeus)

5402.1002552 5402.1002546

5402.1002547 5402.1002543

5402.1005402 5402.1002548

5402.1005105 5402.1002545

5402.1002544 5402.1002542

5402.1001299 5402.1001300
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Ryby - kostry
5402.1002533 - Kapr (Cyprinus carpio)

5402.1002564 - Keříčkovec červenolemý (Claris lazera)

5402.1005970 - Kufr s 27 různými vloženými exempláři

5402.1005971 - Život včely medonosné (Apis cerana)

5402.1000525 - Klíště obecné (Ixodes ricinus)
Přesná detailní replika klíštěte obecného  
v poměru 25 : 1.  

Rozměry: 12 × 12 × 2 cm

5402.1005381 - Koňské kopyto

PLASTINOVANÉ PLÁTKY

5402.1005382 - Prasečí kopýtko

5402.1005383 - Kuře

5402.1005384 - Ryba

5402.1005385 - Krysa

Průřez reálných vzorků

5001.7007 -      

5001.7006 -      

5001.7217 -      

Vhodná pro chytání malých rybek a hmyzu. 
Délka: 32 cm

Síťka na chytání hmyzu

Lapač hmyzu
Skládá se z průhledné plastové nádržky s krytem 
vybaveným dvěma průhlednými ohebnými trubicemi.

Zařízení pro získávání mikrobů ze vzorků půdy. 
Lampa postupně vysuší půdu a živočichové v ní se 
sesouvají dolů a poté propadnou podpěrnou síťkou do  
lihového roztoku, který je zakonzervuje.

Berleseho extraktor

Deska na pitvání
Skládá se z kovového tácu potaženého omyvatelnou 
vrstvou. 
Velikost: 28 × 20 [cm]

5001.7008 -      

Zoologie

Stavba těla zvířat / Zoologie

5402.1002533 5402.1002564

5402.1005970 5402.1005971

5402.1000525

5001.7006 5001.7007

5001.7008 5001.7217
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Jednoděložné rostliny
5402.1002511 - Pšenice setá (Triticum aestivum)

5402.1002512 - Tulipán zahradní (Tulipa gesneriana)

Model jehličky zvětšené  15× s odstranitelným 
a rozdělitelným květem.
• výška 51 cm

3× zvětšeno, odnímatelný díl s tyčinkou a pestíkem. 
• výška 51 cm

Dvouděložné rostliny
5402.1005541 - Dvouděložný květ

Model ideálního květu s prstencem, semeníkem 
a čnělkou. Dva prašníky a semeník jsou částečně 
rozříznuty, aby bylo vidět vnitřní uspořádání.

5402.1000532 - Smetánka lékařská (Taraxum officinale)
Obsahuje 10× zvětšené květenství, nažku (semínko 
schopné letu), samostatný květ.

5402.1002515 - Slunečnice roční (Helianthus annuus)
Model znázorňuje 10× zvětšené vnitřní trubicovité 
okvětí a 3× zvětšený vnější paprskovitý květ. Trubico-
vité okvětí může být rozděleno na poloviny.

5402.1000533 - Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla)
10× zvětšený model květenství se samostatným trubi-
covitým kvítkem cca 50× zvětšeným.

5402.1000534 - Šalvěj luční (Salvia pratensis)
Cca 15× zvětšený model znázorňuje detailní stavbu 
květu s opylovacím mechanismem. Model lze rozložit 
na čtyři části.

5402.1000535 - Hrách setý (Pisum sativum)
Cca 8× zvětšený model znázorňuje detailní stavbu 
květu s opylovacím mechanismem. Dvanáct částí.

5402.1002518 - Orsej jarní (Ficaria verna)
10× zvětšený model.

5402.1000531 - Řepka olejná (Brassica napus ssp. oleifera)
12× zvětšený model detailně znázorňuje typickou stavbu 
brukve a 3× zvětšený příčný řez zralou tobolkou.

5402.1002514 - Hořčice polní (Sinapis arvenis)
12× zvětšený model. Oblast pestíku je dvoudílná a lze 
ji výjmout k bližšímu prostudování.

5402.1002510 - Prvosenka jarní (Primula veris)
Model zobrazuje celou rostlinu a její podélný řez.

Stavba těla rostlin

5402.1002511 5402.1002512

5402.1005541 5402.1000532

5402.1002515 5402.1000533

5402.1000534 5402.1000535

5402.1002518 5402.1000531

5402.1002514 5402.1002510
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5402.1000530 - Květ třešně s plodem (Prunus Avium)

5402.1002517 - Květ jabloně (Malus pumila)

Model znázorňuje 7× zvětšený květ třešně (3 části) 
a 3× zvětšený plod třešně. Květ může být rozdělen 
na poloviny, aby byl vidět odnímatelný semeník s čněl-
kou a bliznou.

5× zvětšený model zobrazuje kališní lístky, okvětní 
lístky, pestík a tyčinku.

5001.MBT004 - Květ broskve

5402.1002516 - Lilek brambor (Solanum tuberosum)

Model znázorňuje základní strukturu květu broskve 
(lůžko, kalich, okvětí, stonek, pestík)

8× zvětšený model. Část s okvětními lístky a tyčinkou 
lze odejmout a získat tak detailní pohled na pestík.

5402.1005129 - Obrysový model struktury listu
500× zvětšená tkáňová struktura listu (Ligustrum)

5402.1002504 - Blokový model struktury listu
Detailní model znázorňující bifaciální, opadávající list 
Čemeřice černé (Helleborus niger) 1500× zvětšený.

5402.1002506 - Dvouděložné rostliny - příčný řez stonkem

5001.MBT005 - MBT005 - Stonek dvouděložné rostliny

Příčný řez stonkem pryskyřičníku plazivého se sou-
běžnými otevřenými cévními svazky. Model znázorňu-
je typickou stavbu stonku dvouděložné rostliny
(250× zvětšeno).

Model zobrazuje histologické struktury stonku dvoudě-
ložné rostliny v příčném a podélném řezu.

5402.1005130 - Struktura tkáně stonku slunečnice roční 
                      (Helianthus annuus)

Detailní podélný a boční pohled na 200× zvětšenou 
tkáň.

5402.1000524 - Rostlinná buňka
                      (zvětšená 500 000 - 1 000 000×)

Dvoudílný model představuje stavbu typické rostlinné 
buňky s cytoplasmou a buněčnými organelami tak, jak 
bychom ji pozorovali přes elektronový mikroskop. Pro 
lepší ilustraci jsou všechny důležité organely vystoup-
lé a barevně zvýrazněné.

5402.1002505 - Absorpční zóna kořene

5402.1005131 - Struktura tkáně kořene pryskyřičníku 
                     (Ranunculus)

Model zobrazuje absorpční zónu dvouděložné rostliny. 
Ukázkou je hořčice bílá (Sinapis alba).

Podélný a boční pohled na 400× zvětšenou tkáň.

Rostlinná a živočišná buňka

Stavba těla rostlin / Buněčná biologie

5402.1000530 5402.1002517

5001.MBT004 5402.1002516

5402.1005129 5402.1002504

5402.1002506 5001.MBT005

5402.1002505 5402.1005131

5402.1005130 5402.1000524



138 více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BI
OL

OG
IE

Rostlinná a živočišná buňka

Lidská buňka

Buněčné dělení

5402.1000523 - Živočišná buňka

5402.1005124 - Porovnávací modely živočišné 
                      a rostl. buňky

Dvoudílný model zobrazuje tvar a strukturu typické ži-
vočišné buňky tak, jak bychom ji pozorovali přes elek-
tronový mikroskop. Pro lepší ilustraci jsou všechny dů-
ležité organely vystouplé a barevně zvýrazněné.

Zvětšené modely živočišné a rostlinné buňky předsta-
vují vizuální pomůcku při výkladu o jejich strukturách, 
podobnostech a rozdílech. 

5402.1000521 - Model mitózy

5402.1000522 - Model meiózy

Série modelů zobrazující 9 fází mitózy typické buňky 
savce. Cca 10 000× zvětšeno.

Série modelů zobrazující 10 stádií meiózy typické pro  
buňky savce. Cca 10 000× zvětšeno. 

5402.1005125 - Mitóza, 8 modelů

5402.1000522 - Model meiózy

Sada osmi zvětšených modelů pomáhá vysvětlit stup-
ně mitózy.
Dodáváno s poznámkami pro učitele (v angličtině).

S pomocí těchto deseti modelů lze vysvětlit stupně mei-
ózy. Dodáváno s poznámkami pro učitele (v angličtině). 

4004.1008554 - Sklenéná buňka, 40 000× zvětšená

Tento světově ojedinělý model představuje 40 000× 
zvětšenou nediferencovanou lidskou buňku. Nabízí 
tak možnost studovat strukturu nejmenší stavební jed-
notky kteréhokoli živého tvora schopného nezávislého 
života tak, jako bychom ji pozorovali skrz elektronový 
mikroskop. Model zobrazuje nejvýznamnější buněčné 
organely, které mají nějakou funkci. Jejich uspořádá-
ní v modelu je momentálním zachycením dynamické 
rovnováhy v buňce. Buněčné jádro, několik mito-
chondrií a lysozomy jsou zobrazeny v řezu, aby bylo 
vidět jejich vnitřní stavbu. Skleněná buňka na sebe 
strhává pozornost na výstavách a obdržela několik 
vyznamenání, jako „World Didac Gold Award 1990“.  

Upevněna na tyčovém stojanu.

• Rozměry: 60 × 46 × 46 cm
• Hmotnost 13 kg

Buněčná biologie / Genetika

5402.1000523 5402.1005124

5402.1000521 5402.1000522

5402.1005125 5402.1000522
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Struktura a funkce DNA
5402.1005559 - Velký model DNA

      5001.7300 - Model dvoušroubovice DNA

Se svými 90 cm na výšku je tato molekula DNA ide-
ální do školních tříd. Magnetické spoje, představu-
jící vodíkové vazby, umožňují kompletní oddělení 
obou vláken dvojité šroubovice, čímž lze simulovat 
replikaci DNA a syntézu RNA (genetický přenos). 
Oddělitelné nukleotidy umožňují studentům ...

Jednoduchý rozebiratelný model DNA.

      5001.7237 - Jak využít DNA při policejním vyšetřování
Jedna z metod, kterou využívají policisté při 
vyšetřvání vraždy, je zkoumání DNA otisku prstu 
nalezeného na místě činu. 
Studenti zkoumají základy DNA skrze otisky prstů. 
Dodáváno s příručkou.

5402.1005299 - Pokročilá mini DNA sada 12 bází RNA
Tuto sadu lze v kombinaci s „Pokročilou mini DNA“ 
použít k vytvoření RNA pomocí transkripce DNA. 

5402.1005128 - Dvojitá šroubovice DNA

5402.1005300 - Model struktury dvojité šroubovice DNA

Tři spirály dvojité šroubovice DNA, která se skládá 
z nukleových kyselin, slouží k demonstraci párování 
bází. Nahoře je upevněno vlákno RNA, s jehož po-
mocí lze demonstrovat transkripci DNA.

Pomocí modelu mohou studenti snáze pochopit 
základní strukturu DNA.

5001.MKS1222 - MKS - 122/2 - Sada pro model DNA

5402.1005127 - Stavební díly - Nukleové kyseliny

Sada pro vzdělávací aktivity obsahuje atomy uhlíku, 
dusíku, kyslíku a vodíku v různých barvách, s růz-
nými otvory a s příslušnými spoji pro vytvoření mo-
lekulárních struktur nukleotidů, které tvoří šroubovici 
DNA.

Barevné části (představující kyselinu fosforečnou, 
puriny a pirimidiny) k sestavování šroubovic DNA, 
tRNA a RNA. Vhodné k vysvětlování replikace 
a transkripce DNA..

5402.1005295 - Molekulární model mini DNA (12 úrovní)

5402.1005296 - Molekulární model mini DNA (22 úrovní)

Systém miniDNA v sobě zahrnuje barevně rozlišené 
dílky abstraktních tvarů, které reprezentují dusíkaté 
báze a pentózy, a pyramidovité dílky znázorňující 
fosfáty. To vše je potřebné k sestavení modelu dvo-
jité šroubovice DNA.

5402.1005298 - Pokročilá mini DNA (12 úrovní)

5402.1005297 - Pokročilá mini DNA (22 úrovní)
• Propojeno dvěma vodíkovými vazbami pro 

thymin / adein a třemi vodíkovými vazbami pro 
cytosin / guanin.

• Jasně znázorněné větší a menší rýhy
• Pyrimidiny jsou velikostně odlišeny od purinů

Genetika

5402.1005559 5001.7300

5402.1005128 5402.1005300

5001.MKS1222 5402.1005127

5402.1005295 5402.1005296

5402.1005298 5402.1005297

5402.1005299 5001.7237
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4004.1001256 - Embryonální vývoj, 12 stádií

5402.1002501 - Vývoj embrya, 12 stádií

Zvětšený model představující následující stádia záro-
dečného vývoje: vajíčko krátce po oplodnění, dvoubu-
něčné, čtyřbuněčné a sedmibuněčné stádium, morula, 
blastocysta s trofoblastem a embryoblastem ...

Demonstrováno na skokanu hnědém (Rana tempora-
ria), různá stádia vývoje embrya jsou 30× zvětšena. 

4004.1003645 - Placenta

4004.1001259 - Model fází porodu

Detailní prostorové zobrazení větvení a růstu cév 
a klků placenty.

Pět fází samostatně upevněných na podstavci.

Prozkoumejte lidské tělo vrstvu po vrstvě odlupováním transpa-
rentních fólií. Předveďte na „Průhledném muži“ stavbu celé kostry 
a nervového systému. Přes 200 rysů je pojmenováno a registrováno 
na tomto fascinujícím plakátu. Vrstvy Průhledného muže představují 
následující systémy:

SB 23900 - The thin man: Sekvenční program lidské anatomie

•	 1.	vrstva - svalstvo hlavy, krku, hrudi a břicha
•	 2.	vrstva - mozek, štítná žláza, slinné žlázy, oči, jazyk, zuby,         

srdce a hlavní cévy, plíce, žaludek, játra, střeva
•	 3.	vrstva - dutiny, nos, septum, jazyk, průdušnice, srdce, 

komory, cévy, slinivka, slezina a tlusté střevo
•	 4.	vrstva - jícen, pohrudnice, aorta, inferiorní žíly, mezižeberní 

cévy a nervy, autonomní nervstvo trupu, ledviny a nadledviny
•	 5.	vrstva (kompletní postava) - mozek, hltan, páteř, hrudní 

koš, svaly horních a dolních končetin, pánevní orgány a svaly

Studijní kartičky

Sekvenční program

Studijní kartičky mají jasné a efektivní rozvržení a díky tomu jsou vý-
bornou učební pomůckou, kterou můžete mít kdykoliv při ruce. Kar-
tičky jsou tištěny na tuhém papíru formátu A7 a baleny v praktické 
kartotéční krabičce.

Svalový systém
• Každý sval je znázorněn samostatně
• Poznávání začátku svalu, úponu, síly svalu, funkce synergic-

kých a anatomických svalů
• 303 studijních kartiček s 315 ilustracemi

4004.1003742 - Kosterní soustava (v němčině)
4004.1003743 - Kosterní soustava (v angličtině)   

Kosterní soustava
• Každá kost je zobrazena samostatně
• Poznávání všech kosterních struktur
• 303 studijních kartiček s 358 ilustracemi

4004.1003740 - Svalový systém (v němčině)
4004.1003741 - Svalový systém (v angličtině)   

Reprodukce a vývoj

Reprodukce a vývoj / Vzdělávací systémy

4004.1001256 5402.1002501

4004.1003645 4004.1001259
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Fosílie kostí zvířat

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce gorily nížinné.
4007.BC001 - Lebka samce gorily nížinné

Tento model zobrazuje strukturu lebky šimpanzího mláděte ve věku 
11 - 12 měsíců.

4007.BC207 - Lebka šimpanzího mláděte

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce pumy.
4007.BC015 - Lebka samce pumy

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce geparda.
4007.BC079 - Lebka samce geparda

Tento model zobrazuje strukturu lebky hyeny.
4007.BC032 - Lebka hyeny

Tento model zobrazuje strukturu lebky běžné domácí kočky.
4007.BC131 - Lebka kočky domácí

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce medvěda Grizzlyho.
4007.BC021 - Lebka samce medvěda Grizzlyho

Tento model zobrazuje strukturu lebky pandy velké.
4007.BC025 - Lebka pandy velké

Tento model zobrazuje strukturu lebky orla skalního.
4007.BC073 - Lebka orla skalního

Tento model zobrazuje strukturu lebky sovy pálené.
4007.BC153 - Lebka sovy pálené

Tento model zobrazuje strukturu lebky aligátora.
4007.BC262 - Lebka aligátora

Tento model zobrazuje strukturu lebky samce bengálského tygra.
4007.BC289 - Lebka samce bengálského tygra

Tento model zobrazuje strukturu lebky kojota.
4007.BC143E - Lebka kojota

Tento model zobrazuje strukturu lebky želvy galapážské.
4007.BC317 - Lebka želvy galapážské

4007.BC-0014007.BC207

4007.BC0154007.BC079

4007.BC0324007.BC131

4007.BC0214007.BC025

4007.BC0734007.BC153

4007.BC2624007.BC289

4007.BC143E4007.BC317
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5001.5661 - Sada pro ukázku dýchání rostlin
Pro ukázku absorpce kyslíku během buněčného dý-
chání.

5001.5663 - Sada pro ukázku dýchání klíčících semínek
Pro ukázku absorpce kyslíku v období klíčení semínek.

Sada pro ukázku vypouštění CO2 a vytvá-
ření tepla v klíčících semínkách
Pro studii dvou dalších jevů fáze klíčení semínek.

5001.5664 -      

Sada pro ukázku transpirace rostlin
Pro ukázku, že během buněčného dýchání rostliny ab-
sorbují kyslík a pro kvantifikaci jevů v různých podmín-
kách prostředí s různými rostlinami.

5001.5665 -      

Sada pro ukázku tlaku v kořenech rostlin
Pro ukázku existence tlaku v kořenech rostlin.

5001.5666 -      

Sada pro ukázku dýchání vodních rostlin
Pro ukázku jak rostliny během fotosyntézy vypouštějí 
molekulární kyslík.

5001.5667 -      

Pro ukázku rozdílu ve vývoji mezi rostlinami živenými 
minerálními solemi a rostlinami, které živeny nejsou.

Sada pro ukázku absorpce minerálních 
solí v rostlinách

5001.5669 -      

Duchterovo zařízení pro měření vnitřní 
osmózy pro ukázku osmotického tlaku
Pro ukázku existence tlaku v kořenech rostlin.

5001.5668 -      

V obrysovém modelu jsou zdůrazněny hlavní části ko-
řenu, stonku a listu. Dodáváno s provodcem a barevný-
mi průhhlednými listy.

Řez kořenem, stonkem a listem5001.HS2840 -      

Sada semínek a zelených rostlin
Sada obsahuje vše nezbytné pro studenty, aby se moh-
li pokusit o rašení rostlin a zaznamenání jejich změn 
v určitém časovém úseku. Dodáváno s průvodcem.

5001.7235 -      

10 pokusů 
dýchání v klíčících semínkách, vytváření tepla v klí-
čících semínkách, absorpce kyslíku v rostlinách, tlak 
v kořenech rostlin ...

Fyziologie rostlin5001.5660 -      

Průřez květem
V obrysovém modelu jsou zdůrazněny tyto hlavní části: 
stonek, okvětní lístky a pestíky. Dodáváno s průvod-
cem a barevnými průhlednými listy.

5001.HS2830 -      

Model krytosemenné rostliny ukazuje proces duálního 
opylení.

Proces opylení5001.MBT022 -      

Kořen
Model ukazuje morfologii kořene v příčném a podél-
ném řezu. Obsahuje také vnitřní strukturu.

5001.MBT006 -      

Botanika

5001.5661 5001.5663

5001.5664 5001.5665

5001.5666 5001.5667

5001.5668 5001.5669

5001.7235 5001.HS2840

5001.HS2830 5001.5660

5001.MBT006 5001.MBT022



143více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

BIOLOGIE
Mikroskopy

Školní mikroskopy

Laboratorní mikroskopy

Otočná hlavice o 360° , sklon 45°; okulár WF10x/18mm; 3poloho-
vá revolverová hlavice pro 3 objektivy; koaxiální hrubé a jemné za-
ostřování na obou stranách; stůl na vzorky 120x110mm; kondenzor 
0,65N.A; LED osvětlení s regulací; monokulár, achromatické objek-
tivy 4x, 10x, 40x.

0501.B50 - B-50 - Monokulární mikroskop

Otočná hlavice o 360°, sklon 45°; okulár WF 10× / 16 mm; 3 polo-
hová revolverová hlavice pro 3 objektivy; hrubé a jemné zaostřování
Stůl na vzorky Ø90 mm; LED osvětlení s regulací.

0501.B20 - B-20 - Monokulární biolog. mikroskop

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry WF10× / 18 mm; nasta-
vitelný rozestup okulárů 48-75mm, dioptrická korekce; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaost-
řování na obou stranách; Abbého kondenzor 0,65N.A; stůl na vzorky 
pevný; LED osvětlení s regulací.

0501.B151 - B-151 - Mikroskop školní monokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry WF10× / 18 mm; nasta-
vitelný rozestup okulárů 48 - 75 mm, dioptrická korekce; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaost-
řování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,2N.A.; stůl na vzorky 
posuvný ve dvou osách 125 × 116 mm posuv 76 × 30 mm; LED 
osvětlení s regulací.

0501.B159 - B-159 - Mikroskop školní binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 18 mm; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(125 × 115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70 × 30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací.

0501.B191 - B-191 - Mikroskop biolog. monokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 18 mm; 4polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(125 × 115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70 × 30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací.

0501.B192 - B-192 - Mikroskop biolog. binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (55-75mm), dioptrická korekce; 5polohová revol-
verová hlavice pro 5 objektivů; koaxiální hrubé a jemné zaostřová-
ní na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl na vzorky 
(160x140mm) posuv 78x54mm, v ose X posuv řemenem; X-LED3 
osvětlení s regulací; ALC (Automatické ovládání osvětlení): úroveň 
světla je nastavena mikroskopem s cílem udržet na stejné úrovni jak 
ho uživatel zvolil, bez ohledu na změny clony, objektivu nebo prů-
hlednosti vzorku.

0501.B382PLALC - Mikroskop lab. binokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem; 
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B292 - B-292 - Mikroskop biolog. binokulární

0501.B500501.B20

0501.B1510501.B159

0501.B1910501.B192

0501.B382PLALC0501.B292
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Laboratorní mikroskopy

Digitální mikroskopy

Stereomikroskopy

Mikroskopy

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B293 - B-293 - Mikroskop biolog. trinokulární

Otočná hlavice o 360°, sklon 30°; okuláry 10× / 20 mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okuláru; 
4polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jem-
né zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25N.A.; stůl 
na vzorky (150x133mm) posuv 70x50mm, v ose X posuv řemenem; 
X-LED3 osvětlení s regulací.

0501.B292PLi - B-292PLi - Mikroskop binokulární

Otočná hlavice o 360° , sklon 30°; okuláry 10×/20mm; nastavitelný 
rozestup okulárů (48 - 75 mm) a dioptrická korekce v levém okulá-
ru; 4-polohová revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a 
jemné zaostřování na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25 N.A.; 
stůl na vzorky (150x133 mm) posuv 70x50 mm, v ose X posuv řeme-
nem; X-LED3 osvětlení s regulací; kamera 3,14MPx; tablet 8“ Win-
dows 8.1; software Optika Vision Lite.

0501.B290TB - B-290TB - Digitální mikroskop

Otočná hlavice o 360° , sklon 30°; okuláry 10×/18mm; 4-polohová 
revolverová hlavice pro 4 objektivy; koaxiální hrubé a jemné zaostřo-
vání na obou stranách; Abbého kondenzor 1,25 N.A.; stůl na vzorky 
(125x115 mm) posuvný ve dvou osách posuv 70x30 mm; X-LED2 
osvětlení s regulací; kamera 3,14MPx; tablet 8“ Windows 8.1; soft-
ware Optika Vision Lite.

0501.B190TB - B-190TB - Digitální mikroskop

Digitální mikroskop vybavený rozhraním USB; systém osvětlení: 8 
bílých LED žárovek s regulací jasu; pozorování preparátů přímo na 
monitoru počítače; pořizování fotografií a videozáznamů; měření 
délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů studovaných preparátů; 
široké možnosti uplatnění; snadné použití; kompatibilní se systémy 
Windows XP/Vista/7/8, Mac 10.6-10.10.

0509.61020 - DTX 30 - Digitální mikroskop

Barevný 3,5“ LCD displej; podpora pro karty microSD o kapacitě až 
32 GB; připojení k PC pomocí rozhraní USB 2.0; výstup AV pro připo-
jení k televizoru nebo projektoru; pořizování fotografií a videozázna-
mů; automatické nastavení expozice a vyvážení bílé; 8 vestavěných 
bílých LED žárovek s plynulou regulací jasu; digitální zoom 4×; Li-ion 
dobíjecí baterie; měření délkových rozměrů, ploch, úhlů a poloměrů 
studovaných preparátů; kompatibilní se systémy Windows XP/Vis-
ta/7/8, Mac 10.6-10.10.

0509.61024 - DTX 500 - LCD digitální mikroskop

Stereomikroskop se zoomem zvětšení 7× až 45×; okulár WF10× / 
20 mm s nastavením rozestupu okulárů a dioptrickou korekcí; hlavi-
ce otočná o 360°, úhel sklonu okuláru 45°; objektivy 0,7× až 4,5× pa-
rafokální achromatický zoom (6,428:1 zoomfaktor); pracovní vzdá-
lenost 95 mm; stativ průměr 30 mm, výška 25 cm; zaostřování na 
obou stranách; černá nebo bílá podložka pro vzorky; horní i spodní 
osvětlení 12 V / 15 W; uchycení preparátu pružnými držáky.

0502.SZM1 - SZM1 - Stereomikroskop binokulární

Stereomikroskop se zoomem zvětšení 7× až 45×; okulár WF10× / 
20 mm s nastavením rozestupu okulárů a dioptrickou korekcí; hlavi-
ce otočná o 360°, úhel sklonu okuláru 45°; objektivy 0,7× až 4,5× pa-
rafokální achromatický zoom (6,428:1 zoomfaktor); pracovní vzdá-
lenost 100 mm; stativ průměr 30 mm, výška 21 cm; zaostřování na 
obou stranách; černá nebo bílá podložka pro vzorky; horní i spodní 
osvětlení 12 V / 15 W; uchycení preparátu pružnými držáky.

0502.SZM2 - SZM2 - Stereomikroskop trinokulární

0501.B293 0501.B292PLi

0501.B290TB 0501.B190TB

0509.61020 0509.61024

0502.SZM1 0502.SZM2


