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wielkość naturalna
Masywny, solidnie wykonany model układu kostnego o natural-
nych rozmiarach, z tworzywa sztucznego, z łatwo zdejmowanymi 
kończynami, co ułatwia dokładne zapoznanie się z budową każdej 
z nich. Szkielet idealnie nadaje się do prezentacji w pracowniach 
biologicznych i laboratoriach studenckich. Model umieszczono na 
ruchomym stojaku. 
W skład szkieletu wchodzą:
czaszka złożona z 22 kości połączonych szwami (możliwe jest 
otwarcie puszki mózgowej i zapoznanie się z budową wewnętrzną, 
trzy spośród zębów dolnej szczęki: trzonowy, kieł i siekacz, można 
wyjąć), kręgosłup (składa się z kręgów: 7 szyjnych, 12 piersiowych, 
5 lędźwiowych, kości krzyżowej, kości ogonowej i międzykręgo-
wych dysków), klatka piersiowa (zbudowana z 24 kości żebrowych 
i mostka), miednica (w której skład wchodzą po dwie kości: biodro-
we, kulszowe oraz łonowe), kończyny górne (złożone z 64 kości), 
kończyny dolne (składające się z 62 kości).

Tors z głową, naturalnej wielkości  
– 24 części
Dwupłciowy tors człowieka naturalnej wielkości to doskonałej 
jakości kolorowy model prezentujący anatomię ludzkiego ciała. 
Odlana z trwałego tworzywa pomoc dydaktyczna przez wiele lat 
może służyć do nauki anatomii na poziomie szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum. Dzięki wyjmowanym elementom uczniowie 
poznają budowę wewnętrzną ciała człowieka i łatwo zapamię-
tają położenie poszczególnych narządów. Na torsie (podstawie) 
zamontowane zostały 24 części odwzorowujące w naturalnej 
wielkości narządy: płuca, serce, jelito cienkie, jelito grube, wątro-
bę, żołądek, klatkę piersiową, nerkę, narządy płciowe – męskie 
i żeńskie (wymienne) oraz głowę z wyjmowanym modelem gałki 
ocznej i półkulą mózgową. Model pokazuje także przebieg i bu-
dowę kręgosłupa – istnieje możliwość wyjęcia jednego z kręgów 
do dokładniejszych oględzin.

wymiar: wys. 1700 mm
indeks: 713622 

cena: 1119,00 zł

wymiary: 350 x 230 x 1100 mm 
indeks: SE3281 

cena: 2 199,00 zł
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Model szkieletu człowieka, 1/2 wielkości 
naturalnej
Szkielet człowieka (model) – łącznie 200 kości, ruchoma żuchwa, 
1/2 naturalnej wielkości, na stojaku. Wykonany z bardzo trwałego 
tworzywa sztucznego.

Fantom dziecięcy
Fantom to lekki i bardzo realistyczny wizualnie oraz w dotyku ma-
nekin do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, AED ze 
wskaźnikiem diodowym oraz do usuwania ciał obcych z dróg od-
dechowych – z torsem dziecka. Doskonale odzwierciedla anato-
mię dziecka, a za pomocą punktów orientacyjnych na torsie można 
łatwo odnaleźć odpowiednie miejsce kompresji lub zastosowania 
elektrod od defibrylatora. Ponadto manekin jest łatwy w utrzyma-
niu czystości dzięki zastosowaniu specjalnego tworzywa. Realizm 
prawidłowych czynności RKO zwiększają konieczność odchyle-
nia głowy do udrożnienia dróg oddechowych oraz ruchoma klat-
ka piersiowa podczas wentylacji. Dodatkowym atutem jest także 
możliwość ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przy 
zadławieniach.

Tors z głową, 1/2 naturalnej wielkości, 
unisex – 10 części
Popularny model anatomiczny człowieka. Wykonany z najwyż-
szej jakości tworzyw sztucznych. Przez wiele lat może służyć 
jako pomoc dydaktyczna w nauce anatomii na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum i liceum. Wymiary torsu w przybliże-
niu stanowią połowę wymiarów rzeczywistych. Zamontowane 
w modelu magnesy pozwalają szybko zdemontować wszystkie 
elementy torsu: 
dwie połowy głowy, połowę mózgu, 
płuca, serce, żołądek, wątrobę 
z pęcherzykiem, jelita. Dzięki 
wyjmowanym, ręcznie malowanym 
elementom uczniowie poznają 
budowę wewnętrzną ciała 
człowieka i łatwo zapamiętają 
położenie poszczególnych 
narządów.

wymiar: wys. 850 mm
indeks: 713621

cena: 269,00 zł

wymiary: 500 x 200 x 150 mm 
indeks: SE3283

cena: 389,00 zł

indeks: SE3436 

cena: 1299,00 zł
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Czaszka człowieka
Czaszkę można rozłożyć na:
 ▪ dach czaszki
 ▪ podstawę czaszki
 ▪ żuchwę.

Opcjonalnie można dołączyć 2-częściowy mózg. Masa: 0,6 kg.

Mózg
Model mózgu naturalnych rozmiarów, umieszczony na pod-
stawie. W odwzorowaniu mózg rozcięty jest w linii środkowej 
wzdłuż płaszczyzny strzałkowej na 2 części. Model przedstawia: 
lewą i prawą półkulę, móżdżek, pień mózgu (wraz z rozmieszcze-
niem tętnic) oraz inne szczegóły anatomiczne.

Przekrój kości – tablica
Model prezentuje budowę kości w różnych powiększeniach i przekrojach. Ta pomoc dydaktyczna pomaga uczniom zlokalizować elementy 
morfologiczne kości i ich połączenia z tkanką chczęstną. Model prezentuje okostną, szpik kostny, kość zbitą, kość gąbczastą, chrząstkę 
stawową i granicę nasady kości, a także przybliża budowę mikroskopową tkanki kostnej – pokazano blaszki kostne budujące osteon i jamki 
kostne z osteocytami. Modele umieszczone są na tablicy o wymiarach 42 x 30 x 3 cm. Pomoc dydaktyczna wykonana jest z wysokiej 
jakości materiałów, co zapewnia długotrwałe użytkowanie.

wymiary: 120 x 120 x 340 mm 
indeks: SE3323

cena: 259,00 zł

wymiary: 200 x 170 x 160 mm 
indeks: SE3324

cena: 169,00 zł

wymiary: 420 x 300 x 30 mm 
indeks: SE3314

cena: 389,00 zł
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Skóra, model mały
Unikatowy model prezentuje warstwy skóry i jej strukturę w trój-
wymiarze. Oprócz doskonałej prezentacji poszczególnych warstw, 
pokazuje również włosy, ich cebulki, gruczoły łojowe, gruczoły po-
towe, receptory, nerwy i naczynia. Masa: 3,6 kg.

Oko
Model anatomiczny oka ludzkiego, sześciokrotnie powiększony, 
umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu to: rogów-
ka, tęczówka, soczewka, ciało szkliste.

Ucho
Model przedstawia 3-krotne powiększenie ucha – zewnętrzne-
go, środkowego i wewnętrznego.

Serce
Model serca naturalnej wielkości, rozkładany na 2 części (zdej-
mowana przednia ściana) – widoczne komory i pozostałe ele-
menty. Umieszczony na podstawie.

wymiary: 440 x 240 x 230 mm 
indeks: SE3262

cena: 359,00 zł

wymiary: 170 x 170 x 170 mm 
indeks: 713627

cena: 172,00 zł

wymiary: 280 x 180 x 170 mm 
indeks: SE3264 

cena: 329,00 zł

wymiary: 190 x 120 x 120 mm 
indeks: 713628 

cena: 259,00 zł
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