
Prevence



„Základní neodkladná resuscitace 
               a automatizovaná externí defibrilace“

Ve spolupráci s neziskovou 
organizací „Záchranný kruh“ 
a za podpory společnosti 
„Prestan“, jsme pro Vás  
připravili plákát určený pro 
osvětu v oblasti poskytování 
základní první pomoci s vyu-
žitím automatického externího 
defibrilátoru

informace o probíhajících akcích, prezentacích a novinkách najdete též na našem

HELAGO-SK, s.r.o.
HELAGO-CZ, s.r.o. Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, tel: 495 220 229, fax: 495 220 154, e-mail: info@helago-cz.cz, www.helago-cz.cz 

Kosodrevinová 2, 821 07 Bratislava, Slovensko tel. +421 905 273 740, info@helago-cz.sk, www.helago-cz.cz 

Objednejte si ho i Vy!

Vybavte i Vaše školní chodby 
či učebny tímto osvětovým 
plakátem a přispějte k vyšší 
vzdělanosti žáků v oblasti
záchrany lidského života!
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Díky RealCare Baby III můžete trénovat péči o kojence 24 hodin 
denně, sedm dní v týdnu.

• Simulátor kojence pláče a vyžaduje péči ve dne, v noci.
Pečovatel musí přijít na to, co dítě potřebuje (nakrmit, odříhnout, 
kolébat, přebalit).

• Pečovatel má na sobě jedinečné bezdrátové ID, díky nemuž je 
vždy jasné, kdo a jak se o kojence postaral.

• Počítač RealCare Baby sleduje, jak bylo o kojence pečováno a 
jestli s ním bylo bezpečně zacházeno.

• Sbírají se informace i o převlékání kojence a o tom, jaké kusy 
oblečení na sobě během dne vystřídá.

• Kojenec zaznamenává teplotu svého okolí a hlásí, když se liší 
od bezpečné teploty.

• Kojenec zaznamenává a hlásí, jak dlouho zůstalo bez dozoru v 
autosedačce (autosedačka se prodává zvlášť).

 
RealCare Baby III simuluje kojence od narození do tří měsíců věku. 
Hlavička a krk dítěte vyžadují trvalou a řádnou podporu stejně, jako ji 
vyžaduje hlavička a krk živého kojence.
Vyrábí se jako příslušník sedmi etnik, a to jak chlapec, tak děvče. 

Simulátory novorozenců

4102.1025622C - RealCare Baby III

Model je vhodný pro předporodní kurzy. Toto dítě nikdy neztratí svoji trpělivost. Budoucí rodiče nebo účastníci kurzu pro péči o dítě mohou 
provádět simulační koupání, přebalování, oblékání a krmení tak dlouho, dokud tyto techniky neovládnou.

4111.1000506 - P31 - Model pro péči o dítě, chlapeček

Toto roztomilé miminko je ideální 
pomůcka pro nácvik péče o 
dítě. Využití najde ve školách 
a v přípravných kurzech pro 
mladé rodiče. Model umožňuje 
oblékání, svlékání, přebalování,  
mytí a spoustu dalších procedur. 
Vzhledem k reálné velikosti 
novorozence můžete používat 
běžné dětské oblečení. Model 
má pohyblivé klouby a oči jsou 
mírně otevřené.

• Výška: 48 cm
• Hmotnost: 1,0 kg

Unisex panenka má pohyblivé 
končetiny a flexibilní hlavu a 
pas. Lze s ní proto snadno 
praktikovat dětská tělesná a 
fyzioterapeutická cvičení.

4111.1005089 - W17001 - Model holčičky 4111.1005094 - W17006 - „Fyzio“ panenka

Budoucí rodiče
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Unikátní simulátor z dílny Realityworks, který slouží pro názorné 
předvedení, k čemu dochází v hlavičce novorozence při třesení s 
ním. Jde o simulaci tzv. „shaken baby syndromu“ (SBS). Při třesení 
dochází v hlavičce dítěte k přetížení, které velmi snadno může 
přesáhnout bezpečnou mez a způsobit nevratné poškození mozku.  
Stačí jen pár vteřin a může dojít ke krvácení do mozku, bezvědomí a 
v krajním případě, ale bohužel ne ojediněle, i ke smrti.
Mnoho úmrtí kojenců a novorozenců je mnohdy zaviněno čirou 
nevědomostí a často se toho bohužel dopouštějí sami rodiče. 
Typickým příkladem jsou hry, při kterých s dítětem hodně a často 
třesou nebo ho vyhazují do vzduchu.

• Shaken Baby je elektronický simulátor v životní velikosti s 
akcelerometry, které měří tlak na mozek během třesení a díky 
průhledné hlavičce a světelným kontrolkám, okamžitě vidíte 
poškozená místa v mozku.

• Simulátor vydává realistický křik dítěte, který náhle ustane, 
když pokračujete v třesení, kterým dochází k dalšímu poranění 
mozku.

• Součástí je i komplexní informační učební plán, který pomáhá 
studentům pochopit SBS a stanovit postup při zvládání 
stresujících okamžiků, aby nedošlo ke vzniku frustrace.

 
Shaken baby simulátor slouží po celém světě k osvětě syndromu 
třeseného dítěte ať už na kurzech pro budoucí rodiče, tak i při školní 
výuce.

Vesta vytváří dojem třetího čtvrt-
letí těhotenství. Obsahuje svě-
rač žeber pro simulaci zhorše-
ného dýchání a tlačení plodu a 
vak naplněný vodou se zavěše-
ným závažím, který představuje 
mírné pohyby plodu.   
Při použití ve třídě se studenti 
učí o fyzických změnách každé 
budoucí matky.  V předporod-
ních kurzech vesta poskytu-
je otcům proniknutí do toho, 
čím prochází jejich partnerka. 

Díky této vestě si lze vyzkoušet 
pocity těhotné ženy. Model slou-
ží k výuce porodních asistentek 
a je rovněž vhodný pro nastáva-
jící rodiče.
Nastavitelné pásy umožňují 
snadné přizpůsobení této vesty 
různým výškám uživatelů.
Hmotnost vesty lze přizpůsobit  
a simulovat tak různá stádia tě-
hotenství. Plod a plodová voda 
jsou simulovány silikonovým 
gelem. 

Simulátor syndromu „Shaken Baby“

4102.10510100 - Shaken Baby Simulator

Drug-Affected demonstrator je 
simulátor novorozence vystave-
ného účinkům užívání drog mat-
kou během těhotenství.  
Tento elektronický model dro-
gami ovlivněného kojence s 
usedavým pláčem a třesením 
má realistický detailní vzhled 
s mrzutým výrazem v obličeji  
a hubenými končetinami. Vlivem 
drog má malou porodní váhu 
(pouze 1,6 kg) a je malý (přibliž-
ně 47 cm).

Šokující příklad toho, proč by 
neměl být požíván alkohol bě-
hem těhotenství. Model FAS je 
založen na dětech ovlivněných 
alkoholem a byl navržen s po-
mocí zdravotních sester a po-
radců specializovaných na FAS 
vzdělání. Typické vady zahrnují 
mikrocefalus, malá oční víčka, 
plochý obličej, nezřetelnou pro-
hlubeninu horního rtu, úzký hor-
ní ret, nízký nosní můstek, obrá-
cený nos a menší ušní odchylky.

Simulátory mateřství

Simulátory novorozenců postižených užíváním drog nebo alko-
holu matkou během těhotenství

4102.10310100L - Drug-Affected Demonstrator 
(drogy)

4102.10410100L - FAS Manikin (alkohol)

4102.10610100 - Těhotenská vesta 4003.LM65 - Těhotenská vesta LM65

Hmotnost po naplnění vodou 
cca 11,3 kg.

Hmotnost modelu je 7.2 kg.

Budoucí rodiče
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• Embryo v 1. měsíci těhotenství
• Embryo ve 2. měsíci těhotenství
• Embryo ve 3. měsíci těhotenství
• Plod ve 4. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v poloze koncem pánevním)
• Plod v 5. měsíci těhotenství 

(v nakloněné poloze)
• Dvojčata v 5. měsíci těhotenství 

(v normální poloze)
• Plod v 7. měsíci těhotenství

Sada devíti modelů fáze vývoje 
plodu

• Embryo v 1. měsíci těhotenství
• Embryo ve 2. měsíci těhotenství
• Embryo ve 3. měsíci těhotenství
• Plod ve 4. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v poloze koncem pánevním)
• Plod v 5. měsíci těhotenství  

(v nakloněné poloze)
• Dvojčata v 5. měsíci těhotenství 

(v normální poloze)
• Plod v 7. měsíci těhotenství
• Model embrya, 25× zvětšenéPoznámka: Modely ze sad „L10“ a „L11“ lze zakoupit i jednotlivě

Porod a vývoj

Model znázorňuje vývoj lidských zá-
rodečných buněk od oplodnění až po 
druhý měsíc těhotenství ve 12 stádi-
ích. Každé stádium může být oddě-
leno od stojanu jako jednotlivá část 
a tak lze prakticky využít pro nauku  
a testy v oblasti embryologie.

5 stádií jednotlivě namontovaných 
na podstavci:

• Plod v děloze, pochva zavřená
• Plod v děloze, pochva otevřená
• Plod v děloze, začátek průchodu 

hlavy
• Plod v děloze a pánvi, dokončení 

průchodu hlavy
• Placenta v děloze

Obrázky v životní velikosti zobrazují 
celý průběh těhotenství od plánová-
ní rodičovství až do šestinedělí po 
porodu.

Sada devíti velmi realistických 
modelů plodu ukazujících stádia 
lidského vývoje. Sada obsahuje 4 
modely brzkého stádia embrya a 5 
modelů vyvíjejícího se plodu. Nabízí 
přímé a komplexní porozumění 
lidskému rozmnožování od oplod-
nění až po narození. Doprovázející 
text a učební průvodce poskytují 
informace a studijní otázky spolu s 
13 diapozitivy a 12 obrázky. Součástí 
je také DVD „Zázrak života“.

4004.1001257 - VG391 - Model vývoje embrya ve 12 4111.1001258 - VG392 - Modely porodního procesu, 
stádiích 5 stádií

4203.PH43319 - Těhotenství (v životní velikosti) 4107.WA25812 - Rozmnožování člověka a sada 

Na měkkých realistických modelech 
mohou budoucí matky snadno 
pozorovat rychlé změny, které se 
odehrávají během těhotenství. 
Odolné modely z materiálu BIOLIKE 
2 představují průměrně velký 12 
týdenní, 16 týdenní, 22 týdenní a 30 
týdenní plod.

Model simuluje průměrný donošený 
plod. Je zhotovený z měkké odolné 
tkaniny. Tělo je flexibilní, aby mohly 
být znázorněny všechny typy poloh.

Rozměry: 41 × 23 × 12 cm
Hmotnost: 400 g

4004.1005571 - W43038 - Model plodu 5001.HS200 - Sada modelů plodu - 4 ks

vývoje plodu s DVD

4111.1000321 - L10 - vývojová stádia lidského
          embrya - 8 dílů

4111.1000330 - L11 - Vývojová stádia lidského 
embrya - 9 dílů

Budoucí rodiče
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Model znázorňuje ve velice 
zjednodušené formě pysky
a vagínu až k děložnímu hrdlu 
a slouží k demonstraci a výuce 
zavádění ženského kondomu. 

Pozn.: Model dodáván bez 
kondomů

Model představuje dělohu obrá- 
cenou dopředu v simulované pá-
nevní dutině s měkkou vulvou, 
vagínou a jemným plastovým 
břichem. Dokonalá pomůcka  
pro názorné předvedení použi- 
tí ženského kondomu a cervikál- 
ního kloboučku.

Pozn.: Dodáváno s úložnou 
brašnou

Speciálně navržený model žen-
ských pohlavních orgánů urče-
ný pro nácvik zavádění pesaru 
a antikoncepčních prostředků. 
Děloha může být rozložena na 
dvě části, což je velmi užitečné 
při výuce správného vkládání a 
umístění intrauterinních tělísek 
a kroužků.

Anatomicky přesný model před-
stavuje řez dělohou, vaječníky 
a tkání dělohy. Děloha je krytá 
čirým plastovým okénkem, které 
umožňuje pozorovat vložení a 
umístění nitroděložního tělíska.

Pozn.: Bez nitroděložního 
tělíska

Jednoduchý přenosný trenažér  
pro nácvik vložení a správného 
umístění antikoncepčního tělís-
ka (UID) do dělohy.

Simulátor je určen k ukázce za-
vedení a vyjmutí nitroděložního 
tělíska (UID), diafragmy (po-
ševní pesar) a antikoncepčního 
tamponu. Navíc lze na simulá-
toru předvézt normální a abnor-
mální polohy dělohy.

Ekonomická sada skládájící se 
z dvaceti polystyrénových mo- 
delů penisu, která je vhodná 
pro procvičování správného 
nasazování (použití) kondomů, 
a to i ve větších skupinách. 
Tyto opakovaně použitelné 
modely lze snadno připevnit 
lepicí páskou na desku sto-
lu, takže jsou obě ruce volné 
k manipulaci s kondomem.  
 
Pozn.: Dodáváno bez kondomů

Demonstrujte správné použití 
kondomů s tímto realistickým 
modelem, který se skládá  ze 
ztopořeného penisu, dvanácti 
kondomů, stříkačky a umělého 
spermatu (UV-fluorescenční ka- 
palina) k napodobení ejakulace.
Model je upevněn na stojanu s 
příchytkami.

Pozn.: Dodáváno s úložnou 
brašnou

Modely o antikoncepci

Navlékadla kondomů

4003.LM30 - Model ženských orgánů

5402.1000338 - L41 - Model k zavádění ženského 
kondomu

5402.1005826 - W45154 - Model k zavádění 
ženského kondomu

5402.1005825 - Trenažér zavádění nitroděložního 
tělíska

4108.S507.100 - Trenažér UID 4108.S502 - Pomůcka pro plánované rodičovství

4004.1005115 - Sada modelů k navlékání kondomů 5402.1005560 - Model k navlékání kondomů

Osvěta



179více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

PREVENCE

Skutečná životní replika ženských prsou s patologickými změnami 
(bouličky, metastáze mízních uzlin a prsu, změny kůže). Model je 
velice realistický na pohled i na dotek. Je vhodný nejen k výuce stu-
dentů a lékařů, ale slouží také jako pomůcka pro pacienty k předve-
dení samovyšetření.

1. Nepravidelný nádor, rakovina, 2. Měkký, plochý nádor, benigní tumour, 3. Nepravidelný nádor, rakovina,4. Metastáze lymfatické uzliny, 
axilární, 5. Metastáze lymfatické uzliny, krční, 6. Vpáčená bradavka (jako příznak nádorového onemocnění), 7. Pagetova choroba, 8. Vtisk 
(způsobený nádorovým onemocněním), 9. Edém kůže, „pomerančová kůra“ kůže, 10. Mastitidy s erytémem.

Model pro nácvik vyšetření pro-
staty rektální palpací a vyšetření 
varlat.
Na modelu je možné nasta-
vit pět různých stavů prostaty  
a umožňují tak vyšetřujícímu  
jejich diagnostiku:
1 - normální prostatická žláza
2 - počínající karcinom
3 - pokročilý karcinom
4 - adenom prostaty
5 - překrvení prostaty

Dále lze provádět vyšetření 
varlat.  Lze nahmatat nadvarle 
a chámovod a na jednom z var-
lat lze nahmatat karcinom.

Model šourku s varlaty v život-
ní velikosti  s velmi přirozeným 
vzhledem, je vhodnou pomůc-
kou pro výuku  a nácvik vyšetře-
ní varlat. Šourek obsahuje dvě 
pohyblivá varlata, nadvarlata a 
semenné provazce, které lze 
nahmatat. V levém varleti lze 
nahmatat dva patologické nále-
zy. Model je dodáván s detailní-
mi instrukcemi pro vlastní vyšet-
ření a s přenosným pouzdrem.

Sedm vyměnitelných prsou 
představuje chronickou masti-
tidu, benigní nádor, karcinom a 
efekt tzv. pomerančové kůže, 
rozsáhlý zhoubný nádor, scir-
hus, lymfatický drenážní systém 
a pohyblivou prsní žlázu na plo-
še velkého prsního svalu. Měk-
ký vinylový trenažér je namonto-
ván na stojan.

Pozn.: Dodáváno s úložným 
vakem

Mateřský simulátor je díky pou-
žití moderních materiálů velice 
realistický. Skládá se z hrudních 
žeber, kůže a podkožního tuku 
vyrobeného ze speciální prysky-
řice. Tuk uvnitř prsu se pohybuje 
podle pohybu ruky  a prsty lze 
tlačit až na spodek prsu. 
Model umožňuje nácvik puerpe-
rální péče o prsy a díky jemným 
bradavkám je model vhodný 
také pro nácvik masáže prsu 
krátce po porodu.

Vyšetření prsů

Testikulární vyšetření

4003.LM18 - LM18 - Výcvikové torso ke zjištění 
rakoviny prsu

4108.S230.41 - Trenažér pro vyšetření prsů 4109.M114-1 - Mateřský simulátor

4101.AC6 - AC6 Urologický trenažér 4004.1000346 - L60 Model varlat

Osvěta
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Panenka s Downovým syndromem byla vytvořena, aby podpořila se-
bepřijetí a sebepoznání dětí s Downovým Syndromem. 

Panenky jsou k dostání buď s otevřenou, nebo zavřenou pusou. Pa-
nenka se zavřenými ústy bude učit děti, aby drželi svůj jazyk v puse.
 
Panenka je výchovně prospěšná i jako hračka pro děti bez zdravot-
ního postižení. Učení ze hry a zhodnocování okolí člověka přispívá k 
lepšímu pochopení a přijetí lidí s postižením.

4111.1003662

Vrozené vady a postižení

Mimořádné a vrozené vady novorozence mohou být ohrožující na 
životě a jsou těžkými úkoly pro poskytovatelé lékařské pomoci každé 
úrovně. Tento model byl pečlivě vytvořen na základě studií běžných 
případů, stejně jako na základě lékařských a ošetřovatelských kritérií, 
pro poskytnutí důležitých vizuálních a hmatových náznaků, které 
pomohou připravit studenty k provádění těchto složitých případů 
péče o pacienta.
 
Model znázorňuje: 

• Rozštěp patra
• Gastroschízu
• Myelomeningoceles (velký a malý)
• Omfalokélu
• Dlouhou a krátkou pupeční šňůru 
 
Pozn.: Dodáváno s úložným kufrem

4104.SR-NAP - SR - NAP - Anomálie novorozence

4111.1003661 - Betty - panenka představující Downův syndrom

Simulace věku

Nejlepší výuková pomůcka pro simulaci stáří! 

Jedná se o kompaktní oblek, který se snadno obléká a při jeho no-
šení si vyzkoušíte různé tělesné stavy starších lidí a snadno se tak 
vcítíte do jejich pocitů při běžných každodeních činnostech. Pomocí 
nastavitelných pásů můžete simulovat ohnutí zad a vyzkoušet si 
různé polohy držení těla. Budete tak stejně jako staří lidé limitováni 
omezeným pohybem.
Nespornou výhodou tohoto obleku je také jeho snadné čištění, kdy 
po vyjmutí závaží můžete oblek snadno vyprat. 
 
Výhody: 

• Snadné oblékání, kompaktnost
• Možnost vyzkoušet si různé role (umožňuje obsáhlou výuku)
• Snadné čištění

Součástí balení jsou: 

• Ucpávky uší - speciálně vyrobené s hladinou slyšitelnosti 
zvuku od 44% umožňují zážít pocit poškozeného sluchu.  

• Speciální brýle s třemi vloženými čočkami - umožňují 
vyzkoušet si změnu vnímání barev, užší zorné pole a zastřený 
obraz podle typu šedého zákalu (lze je nasadit na dioptrické 
brýle) 

• Tenké tkané rukavice, které dobře padnou - kůže u starších lidí 
je méně citlivá a věci se mohou snadno z rukou vysmeknout 

4109.M176-2 - M 176-2 - Souprava simulace stáří

Osvěta



181více produktů a detailnější popisy hledejte na www.helago-cz.cz

PREVENCE

Souprava simulace hemiplegie je vyrobena za účelem pomoci zdra-
votním sestrám a zdravotníkům vcítit se do stavu pacienta a na 
základě vlastní zkušenosti projevit při výkonu svého povolání větší 
ohleduplnost a empatii k pacientům s hemiplegií po mozkové mrtvici, 
vnitřním zranění mozku, nádoru na mozku apod.

Pomocí soupravy si můžete hemiplegii vyzkoušet na levé i pravé po-
lovině těla. Všechna příslušenství ke kloubům jsou fixní, aby si figu-
rant vyzkoušel podobný stav ztuhlých kloubů, jaký mají tito pacienti. 
Pomocí gumových pásů lze nastavit napětí šlach. Hůlka napomáhá 
při různých pohybech a uvědomíte si nutnost jejího používání. Boty 
jsou vyrobeny a určeny pro staršího a chromého člověka. Jsou lehké 
a s protiskluzovou podrážkou.

Souprava se dodává s pevnou taškou.

4109.M165-2 - Souprava simulace hemiplegie

Děti, dospívající i dospělí díky 
poutavému 3D modelu porozu-
mí tomu, že zubní kaz a one-
mocnění nemusí být nevyhnu-
telná. Ukazuje kontrast mezi 
„čistou“ stranou úst se zdravými 
zuby a dásněmi a „znečištěnou“ 
stranou se zubním kamenem, 
kazy, zánětem dásní a para-
dontózou. Se seznamem kroků, 
pomocí kterých si lze uchovat 
zdravý chrup.

Tento model, dost velký na to, 
aby na něj bylo vidět i ze zadní 
části třídy, ukazuje horní a dolní 
polovinu chrupu dospělého 
člověka. Flexibilní spojení mezi 
čelistmi umožňuje snadný 
pohyb. Naučte děti správnou 
techniku čištění zubů pomocí 
velkého zubního kartáčku 
obsaženého v tomto modelu.

Rozměry: 18 × 23 × 12 cm
Hmotnost: 1,5 kg

Hygiena

Bakteriální pudry jsou šokující 
učební pomůckou, pomocí které 
lze snadno demonstrovat, že 
se baktérie dokáží schovat v 
rýhách a štěrbinách pokožky. 
Jedná se o výbornou pomůcku 
při výuce a kontrole dodržování 
správného postupu mytí rukou 
pro dosažení maximální hygieny 
Krok 1: Poprašte pudrem ruce nebo běžné předměty, jako kliky dveří, kohoutky, plochy stolů, atd.
Krok 2: Důkladně ruce nebo povrchy umyjte.
Krok 3: Použijte UV světlo a pozorujte simulované „bakterie“ zářící ve tmě.

4203.PH79760 - Bakteriální pudr a sáček „bakterií“

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

Demonstrátor zvedání břemene

4203.PH79650 - Čistá / znečištěná ústa 4004.1000246 - Velký model pro péči o chrup      
3× zvětšený

Osvěta / Hygiena
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Alkohol

Brýle D. W. Eyes simulují stav opilosti. Jejich nositelé zažívají zkres-
lené vidění, ztrátu rovnováhy a špatnou koordinaci pohybů. Všechny 
tyto faktory dělají opilé řidiče a vyznavače tzv. „binge drinking“ v re-
álném životě tak nebezpečné. Díky této pomůcce si mohou studenti 
na vlastní kůži vyzkoušet tyto stavy a osobně se přesvědčit o nebez-
pečnosti řízení pod vlivem alkoholu a užívání alkoholu vůbec. Brýlí je 
využíváno při hraní her, aby byly důsledky řízení pod vlivem alkoholu 
a „binge drinking“ realističtější. Herní sada zahrnuje dva páry brýlí, 
instruktážní DVD, hru „Zničte si život“, návod pro učitele s rozmnoži-
telnými materiály a 25 šestnáctistránkových brožur.

4203.PH79198 - D. W. Eyes - Herní sada s brýlemi

4203.PH79297 - Noční brýle „opilý a zmatený“

Alkohol

Tato učební pomůcka dodá 
každému výukovému programu 
prevence proti alkoholu nový 
rozměr, a to tím, že umožní vy-
učujícímu předat své poselství 
jasně a rychle. Použití brýlí „opi-
lý a nebezpečný“ simuluje stav 
po nadměrném pití alkoholu.

4203.PH79190A - Brýle „opilý a nebezpečný“

Nositelé brýlí D. W. Eyes zaží-
vají deformaci vidění, ztrátu rov-
nováhy a nedostatek ovládání, 
které dělá opilé řidiče a vyzna-
vače tzv. „binge drinking“ tak ne-
bezpečné. Není určena žádná 
přesná hodnota alkoholu v krvi. 
Brýlí je využíváno při hraní her, 
aby byly důsledky řízení pod vli-
vem alkoholu a „binge drinking“ 
realističtější.

4203.PH79197 - Pracovní brýle D.W. Eyes

Herní sada obsahuje dvoje pra-
covní brýle „opilý a zmatený“, 
deset antistresových balon-
ků, šest svítilen, dvě plastové 
bowlingové koule, sadu deseti 
bowlingových kuželek, roli lepicí 
pásky a návod k aktivitám s ná-
vrhy pro učitele a rozmnožitelný-
mi materiály.

Nácviková pomůcka pro živou 
ukázku pojmů jako je zhoršení 
stavu a nebezpečí užívání al-
koholu a jiných drog. Simuluje 
zhoršení rovnováhy, zaměřová-
ní, zpožděné reakce a pomalý 
úsudek. Obsahuje ochranný 
obal.

4202.SB46373G - Brýle Fatal Vision®, červená zn.

S touto sadou můžete studen-
tům ukázat možná nebezpečí a 
poškození vnímání následkem 
pití alkoholu. Brýle simulují ztrá-
tu rovnováhy, periferního vidění, 
zpožděné reakce a špatné míře-
ní. Studenti provádějí jednodu-
ché fyzické aktivity, jako je na-
příklad chození po rovné čáře, 
nebo chytání balónku.

4202.SB27403G - Fatal Vision® Tunnel Vision 
LensesTM - dopady alkoholu, sada

4202.SB36871G - Fatal Vision® - sada brýlí, bílá zn.

Vzdělejte studenty ohledně do-
padů pití alkoholu a umožňe-
te jim vyzkoušet si je pomocí 
těchto brýlí. Brýle živě ukazují 
zhoršené vnímání, a tím napří-
klad nebezpečí při řízení. Tyto 
brýle deformují zrak a způsobují 
chování blízké tomu po požití 
alkoholu.
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Alkohol

Při pohledu na plastový půllitr 
obsahující model mozku v umě-
lém pivu si studenti připomenou 
důležitý fakt: Alkohol narušuje 
schopnost rozhodování se. Zá-
bavný začátek konverzace o 
vážném tématu.

4203.PH79118 - Mysli, než se napiješ

Model názorně zobrazuje zdra-
votní problémy způsobené zá-
vislostí na alkoholu. Permanent-
ně upevněné, ručně malované 
modely v životní velikosti jsou 
názorné a přesné. Každý z dů-
sledků je popsán snadno sro-
zumitelnými pojmy. Uloženo ve 
vlastním robustním přepravním 
kufříku. Popisky v angličtině.

4203.PH79612 - 3D zobrazení dopadu zavislosti   
na alkoholu

Tento 3D model s názvem „per-
vitinová ústa“ je ideální pomůc-
kou při osvětových přednáškách 
o škodlivosti drog. Zobrazuje 
negativní vliv pervitinu na ústní 
dutinu a jazyk.
Na modelu jsou jasně vidět 
škodlivé důsledky užívání per-
vitinu, jako například vážné po-
škození zubů, zlomené zuby, 
vypadávání zubů, ustupující 
dásně atd. Zahrnuje také model 
jazyka s vředem.
Informativní text vysvětluje, jak 
pervitin poškozuje ústa a tělo, 
a předává tak dál svědectví o 
tom, jak nebezpečnou drogou 
pervitin je. 

Popisky jsou v angličtině.

Tato 3D sada Vás seznámí s 
příznaky užívání pervitinu. Také 
popisuje různé jeho formy a 
vysvětluje, proč jsou drogy tak 
nebezpečné. Ideální pro školy 
a centra pro léčbu drogové zá-
vislosti.

Popisky jsou v angličtině.

Drogy

Škodlivé vlivy drog na tělo jsou na výjimečně velkých nástěnných 
schématech jasně a graficky vysvětleny. Barevná, poutavá schémata 
jsou skvělé podněty k diskuzi o různících se důsledcích zneužívání 
omamných látek, protože detailně popisují zdravotní následky 
kouření, užívání alkoholu, kokainu, inhalantů, marihuany, steroidů, 
heroinu, pervitinu a extáze. 

Popisky v angličtině.

4203.PH70906 - Plakáty následků vlivu omamných 
látek

4203.PH79758 - Pervitinová ústa 4203.RJ79291 - Naučná sada o metamfetaminu

Alkohol / Drogy

4202.SB23235G - Model odumírání jater

Tento model zobrazuje zdravá 
játra, játra postižená hepatiti-
dou a játra postižená cirhózou. 
Zdravá játra mají hladký lesklý 
vzhled a zdravou barvu. Játra 
s hepatitidou jsou oteklá a mají 
bledý skvrnitý vzhled. Játra po-
stižená cirhózou mají skvrnitý a 
vrásčitý vzhled.

Vzdělejte studenty ohledně 
dopadu pití alkoholu a umož-
něte jim vyzkoušet tyto brýle 
pro simulaci zhoršené činnosti 
v podnapilém stavu. Tyto brýle 
simulují zhoršený stav po požití 
alkoholu během noci. Deformují 
zrak a navozují chování podob-
né tomu při požití alkoholického 
nápoje.

4202.SB29844G - Fatal Vision® sada 6 nočních brýlí 
s bronzovou značkou
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Kouření

Když kouří kuřačka Sue cigaretu, dehet se sbírá v láhvi naplněné 
vodou kolem jejího „plodu“, čímž názorně ukazuje nebezpečí, která 
s sebou přináší kouření během těhotenství. Vdechování kouře 
může přenést na 4 000 chemických látek na vaše nenarozené 
dítě - jedna z nich je oxid uhličitý. Sníží se přísun kyslíku pro plod, 
čímž musí malé srdce plodu  pumpovat daleko rychleji, aby zajistilo 
dostatečný přísun kyslíku pro zachování životních funkcí. Kouření v 
těhotenství může věst k tragickým důsledkům pro vaše dítě. Je větší 
pravděpodobnost, že se narodí předčasně, bude mít podváhu, nebo 
se dokonce narodí mrtvé.

4203.PH79210 - Kouřící SUE, kouří za dva

Model názorně ukazuje, co 
může kouření cigaret udělat s 
ústy. Detailně zobrazuje množ-
ství škodlivých důsledků, včet-
ně onemocnění dásní, zubního 
kazu, rakovinu rtu atd. Tento 
unikátní kloubový model obsa-
huje dva odnímatelné jazyky. 
Jeden jazyk znázorňuje „chlu-
patý jazyk“, druhý leukoplakii 
a rakovinu jazyka. Ústa jsou 
upevněna na ručně malovaném 
podstavci symbolizujícím zapá-
lený konec cigarety. Součástí 
modelu je i umělá cigareta, kte-
rou lze využít jako ukazovátko.

Plíce z realistického BIOLIKE 2 
materiálu poskytují pozorovate-
lům šokující názorný pohled na 
poškození vzniklé kouřením. 
Zdravá plíce je růžová a bez 
abnormalit. Naproti tomu ne-
mocná plíce je černá s velkou 
šedavě bílou rakovinnou tkání a 
je pokrytá houbovitými bublina-
mi způsobenými záduchou plic. 
Pohled na tento model jistě za-
nechá trvající dojem.

4203.PH79287 - Model ústní dutiny kuřáka 4203.PH79826 - Život nebo smrt plic

Skvělá učební pomůcka zabý-
vající se škodlivostí a následky 
pasivního kouření. Prezentace 
využívá 3D ručně malované 
modely a informativní text, který 
demonstruje a vysvětluje zdra-
votní komplikace spojené s pa-
sivním vdechováním kouře. 
Produkt je uzavřen ve svém 
vlastním přepravním kufru. 

Popisky jsou v angličtině..

Tato netradiční pomůcka je dlou-
hodobým oblíbencem učitelů při 
hodinách o škodlivosti kouření. 
Názorný, zapečetěný exemplář 
obsahuje balíček cigaret a ciga-
retové nedopalky ponořené do 
mazlavého „dehtu“. Představuje 
takové množství karcinogenní 
tekutiny, jaké by prošlo plícemi 
kuřáka, kdyby kouřil půl krabič-
ky denně po dobu jednoho roku.

Popisky jsou v angličtině..

4203.PH79605 - Následky pasivního kouření 4203.PH79120 - Model ročního množství dehtu

Když se uživatel nadechne a 
pak vydechne touto dutou plas-
tovou „cigaretou“, přichází pocit 
okamžitého nedostatku vzdu-
chu. Každá cigareta je vybave-
na textem, který vysvětluje, že 
dýchání skrz ni přivodí dušnost, 
kterou zažívají kuřáci s roze-
dmou plic. Cigarety jsou vyrobe-
ny z odolného plastu.

Málo lidí přemýšlí nad množ-
stvím nebezpečného dehtu, 
které se nachází v cigaretách. 
Tento realistický model obsa-
huje dvě vyjímatelné cigarety 
naplněné mazlavým „dehtem“. 
Dehet v těchto dvou cigaretách 
představuje množství jedova-
tého dehtu, který kuřák pojme 
vykouřením jednoho balíčku ci-
garet.

4203.PH79709 - Cigareta způsobující pocit dušnosti 4203.PH79203 - Balíček toxického dehtu

Kouření
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Když žák nebo pacient vidí 
realistický model plicní tkáně 
ovlivněné kouřením, dopad je 
silnější než jakákoli slova nebo 
fotografie. Tyto tři ručně malova-
né modely představují normální 
plíci, plíci se záduchou a plíci 
s rakovinou. Toto jedinečné 3D 
znázornění ilustruje nebezpečí 
kouření takovým způsobem, na 
který diváci nikdy nezapome-
nou.

4203.PH79148 - Model odumření plíce, na stojanu

3D model zobrazuje pomocí ci-
garetových nedopalků, prášků 
a pivních zátek umístěných v 
plastu, jak alkohol, tabák a dal-
ší látky mohou projít placentou 
a poškodit plod. Vynikající pro 
poradce o zdraví a profesionální 
zdravotníky, lze využít při výuce 
nebo vystavit.

4203.PH79809 - Co dělá maminka, dělá i miminko

Tento model je ukázkou toho, jak 
kouření přispívá ucpávání cév. 
Tento model má tukové usaze-
niny na stěně tepny. Červené 
krvinky se při průtoku krve za-
chycují na těchto tukových usa-
zeninách. Obraťte model vzhůru 
nohama pro ukázku ucpávání. 
Obsahuje popisy v anglickém 
jazyce o tom, jak kouření ucpá-
vá cévy a jaké zdravotní problé-
my to může způsobit.

4202.SB49426G - Ucpaná krevní céva
Oboustranný model v životní 
velikosti dvou oddělených plic 
se čtyřmi výřezy zobrazují nor-
mální anatomii a dopady COPD 
(chronické obstrukční plicní ne-
moci), rakoviny a astmatu. Ob-
sahuje vzdělávací kartu v ang-
lickém jazyce. Vyroben z vysoce 
kvalitních a odolných materiálů.

4202.SB44894G - Model rakoviny plic

Ručně malovaný 3D model úst 
se otevírá a zavírá zezadu jako 
u loutky a realistické BIOLIKE 
2 rty se dají stáhnout, aby bylo 
možné ukázat, jaký má žvýkání 
tabáku dopad na vnitřní stranu 
rtů, dásně a zuby. Dodáváno se 
stojanem.

4203.PH79156 - Model Mr. Dip Lip
Jedovaté chemikálie, které jsou 
součástí tabáku, si lépe zapa-
matujeme, když si je spojíme 
s běžnými – a hrubě nepříjem-
nými – látkami. Tento poutavý 
3D model z plexiskla připomíná 
cigaretu, ale umožňuje pozoro-
vatelům vidět, co je skutečně v 
tabákovém kouři. Dodáváno s 
dvoustranou kartou s popisy v 
anglickém jazyce, kterou mohou 
používat děti i dospělí.

4203.PH79260 - Model složení tabáku

Realistický 3D model plíce 
umožňuje pozorovatelům vidět, 
co dělá kouření cigaret s jejich 
plícemi. Rozevřením vršku plí-
ce je odhalen šedavě bílý jako-
by vazivový nádor. Vyrobeno z 
umělé tkaniny BIOLIKE 2. Mo-
del pravé plíce s rozedmou a ra-
kovinou plic je dokonalý pro in-
dividuální a skupinovou výuku.

4203.PH26813 - Model plic kuřáka

Kouření

Kouření

Tento model lze sestavit kde-
koli a vždy přitáhne velkou po-
zornost. Má dokonalou velikost 
pro třídy a vystavení. Dehet lze 
sbírat přímo z omyvatelného po-
vrchu Kuřáka kostlivce nebo ho 
je možné zachycovat na jedno-
rázových fóliích Mini-Lung. Za-
hrnuje kovový stojan. Dodáváno 
se 100 fólií Mini-Lung. Zvlášť je 
dostupná přepravní taška. Po-
pisky v angličtině.

4202.SB36936G - Model „Kuřák kostlivec“
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Tato speciální sada je zaměřena na stravu s vysokým a nízkým 
obsahem tuku. Zahrnuje 5 skupin potravin (16 potravinových replik), 
plakát potravinové pyramidy, osobní rozpočty tuku, knihu „Weight 
Management“ (v angličtině), plakát
„Fat when more is less“, repliku tuku a zobrazení nahromadění tuku 
na stěnách tepen.

Konkrétní složení sady najdete na našem webu.. 

Tato sada je zaměřena na stra-
vu s vysokým obsahem vlákni-
ny. Repliky s vysokým a nízkým 
obsahem vlákniny by měli po-
ukazovat na to, jak může změ-
na volby potravin zvýšit obsah 
vlákniny ve stravě.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Vegetariánská sada obsahuje 
28 replik potravin a brožuru – 
Vegetariánská kuchyně (v ang-
ličtině), která obsahuje důležité 
údaje související s vegetarián-
skou stravou.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Potravinové repliky obecně, jsou vynikající názornou pomůckou pro nutriční specialisty, dietní sestry a při výuce těchto a dalších profesí 
zabývajících se skladbou jídelníčku.

Sada 11 replik potravin a knihy 
(v angličtině) vysvětlující různé 
druhy cukrovky a návody na 
vhodnou diabetickou stravu.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Sada vhodná pro poučení bu-
doucích maminek. Díky této 
sadě můžete snadno předvézt 
a naučít budoucí matky, jak se 
mají správně stravovat v průbě-
hu těhotenství.

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Sady replik

4202.WA22042U - Sada replik jídel s vysokým 
obsahem tuku

Vytvořte si mnoho variant sní-
daní s těmito replikami běžných 
ranních potravin. Můžete ná-
zorně demonstrovat optimální 
skladbu snídaně, nebo naopak 
zvolit zcela nevhodné složení. 

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

Tento balíček zahrnuje 3 hlavní 
denní jídla a 2 svačiny. Repliky  
vhodné pro děti, které jedí men-
ší porce, a pro diabetiky, k ná-
zornému předvedení vhodného 
jídelníčku k udržení optimální 
hladiny cukru v krvi.  

Konkrétní složení sady najdete 
na našem webu.

4202.WA29081U - Snídaňová sada 4202.WA06631U - Balíček optimálního denního 
příjmu 15000 kalorií

4202.WA12619U - Sada s vysokým obsahem vlákniny 4202.WA22226U - Vegetariánská sada replik jídel

4202.WA16947U - Balíček vhodné stravy v průběhu 
těhotenství

4202.WA19627U - Sada vhodné stravy pro diabetiky

Výživa


