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Esqueleto Stan  
Devido à sua muito boa e resistente qualidade, Stan, o modelo padrão de um esqueleto 

humano, é utilizado há décadas em todo o mundo.

Altura: aprox. 170 cm resp. 186 cm

Peso: aprox. 7,6 kg resp. 8,3 kg                           

Esqueleto Stan em suporte de metal com 5 rolos
B-A10       
Esqueleto Stan em suporte de suspensão de metal com 
5 rolos 

B-A10/1       

Vantagens dos esqueletos 3B Scientific® 
• Modelo natural com detalhes fiéis de um esqueleto adulto (mais de 200 ossos) em tamanho e      

   peso aproximadamente real.

• De materiais de alta qualidade e resistentes, atóxicos

• Crânio montado em 3 partes com dentes inseridos individualmente e órbitas formadas         

  fielmente à natureza

• Caixa toráxica robusta com cartilagens das costelas resistentes e estáveis

• Membros removíveis rápida e facilmente

• Suporte com 5 rodízios e freio

• Relação custo-benefício única

• 3 anos de garantia

• Fornecimento com suporte de metal ou suporte de suspensão de metal e capa de proteção    

   transparente

Esqueleto Sam – versão de luxo 
O Sam oferece todos os benefícios de um esqueleto 3B 

Scientific®. Além disso, com o Sam você pode 

demonstrar os movimentos do crânio nas articulações 

de cabeça e reajustar a postura natural do corpo 

devido à coluna vertebral completamente flexível. 

Especialmente a combinação única de origens e 

inserções dos músculos, ossos numerados, ligamentos 

articulados flexíveis e coluna vertebral flexível com 

hérnia discal entre a 3.ª e a 4.ª vértebra lombar definem 

claramente no caso deste modelo de topo mais do que 

600 estruturas de interesse médico e anatómico.

Os benefícios do Sam em visão geral:

• Mais de 600 detalhes numerados à mão e descritos no     

   manual

• Origens e inserções dos músculos pintados à mão

• Coluna vertebral e ligamentos articulados flexíveis

• Hérnia discal entre a 3.ª e a 4.ª vértebra lombar

• Nervos espinhais e artérias vertebrais salientes

Altura: aprox. 176,5 cm resp. 192,5 cm

Peso: aprox. 9,97 kg

Esqueleto Sam em suporte de metal com 5 rolos 
B-A13       
Esqueleto Sam em suporte de suspensão de metal com 
5 rolos 
B-A13/1           

Outros versões do esqueleto em at 
3bscientific.com! 
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Vantagens das colunas vertebrais 3B Scientific®
• Modelo natural com detalhes fiéis de uma coluna vertebral de adulto

• Tamanho e peso aproximadamente real

• De materiais de alta qualidade e resistentes, atóxicos

• Constituída de occipício, vértebras cervicais, torácicas e lombares, sacro e cóccix, bem como

   partes do ílio

• Também fornecido com pedaços de coxas

• Montagem móvel para a demonstração de postura saudável e curvatura da coluna vertebral

• Hérnia discal entre a 3.ª e a 4.ª vértebra lombar

• Nervos espinhais e artérias vertebrais salientes

• 3 anos de garantia

Coluna clássica flexível
Pélvis masculina. Suporte não incluído (veja abaixo B-A59/8).

Altura: aprox. 74 cm

Peso: aprox. 1,8 kg 

C. Coluna clássica flexível 
B-A58/1       
D. Coluna clássica flexível com cabeças de fêmur 
B-A58/2      

Coluna didática flexível
Preparação didática por diferenciação colorida 

das porções da coluna vertebral.

Pélvis masculina. Suporte não incluído (veja 

abaixo B-A59/8).

Altura: aprox. 74

Peso: aprox. 1,9 kg

F. Coluna didática flexível 
B-A58/8       

G. Coluna didática flexível com cabeças 
de fêmur 
B-A58/9       

E. Suporte multifuncional para colunas, 3 peças
Suporte de aço niquelado com base estável para 

montagem sobre o solo ou suporte para montagem na 

parede. Material de montagem contido no fornecimento. 

B-A59/8     

Coluna flexível robusto 
Modelo especialmente robusto por montagem 

especial sobre mola helicoidal estável e flexível, 

de forma que a coluna vertebral é 

especialmente adequada para o uso ativo em 

sala de aula.

Pélvis masculina. Suporte não incluído (veja 

abaixo B-A59/8).

Altura: aprox. 74 cm

Peso: aprox. 2 kg

A. Coluna flexível robusto 
B-A59/1      
B. Coluna flexível robusto com cabeças 
de fêmur
B-A59/2   

Outros versões coluna em 3bscientific.com! 

3bscientific.com
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Vantagens dos crânios  
3B Scientific®
• Moldes originais de alta qualidade

• Trabalhados manualmente e feitos de um  

   material sintético duro e resistente

• Representação muito precisa das fissuras,     

   dos forames, processos, suturas, etc.

• 3 anos de garantia

Crânio explodido 3B Scientific® – 22 partes – cores didáticas 
Este popular modelo é o resultado bem sucedido da cópia original perfeita de cada um dos 

ossos de um crânio explodido, de origem europeia. Este molde natural de primeira qualidade 

em material sintético durável e de formas estáveis ilustra perfeitamente a complexa estrutura 

do crânio humano. Seus 22 ossos reproduzem fielmente todos os detalhes e podem ser 

encaixados de maneira perfeita e segura nas bem definidas suturas cranianas através de 

conectores firmes e imperceptíveis. O manuseio do crânio é simples e seguro, sem risco de 

desmontar a qualquer momento. As suturas bem denteadas ilustram de modo bem realista o 

estágio de ossificação de um crânio humano verdadeiro.

Para efeitos didáticos, os ossos foram coloridos com 9 cores firmes e duráveis, permitindo 

identificar bem todas as partes do crânio. Ossos pares são representados na mesma cor.

O crânio constitui-se dos seguintes ossos independentes: Parietal (esquerdo e direito). osso 

occipital, osso frontal, osso temporal (esquerdo e direito), esfenoide, etmoide, vômer, 

zigomático (esquerdo e direito), maxilar superior com dentes (esquerdo e direito), osso 

palatino (esquerdo e direito), concha nasal (esquerda e direita), lacrimal (esquerdo e direito), 

osso nasal (esquerdo e direito), mandíbula com dentes.

Dimensões: aprox. 21x14x16 cm3

Peso: aprox. 0,7 kg

B-A291    

Crânio clássico 
O crânio clássico proporciona detalhes extraordinários. Os modelos são desmontáveis em Calota 

craniana, Base craniana e Mandíbula. Opcionalmente pode ser complementado com um modelo de 

encéfalo desmontável em 5 peças (B-C18 vide pág. 11).

Modelo B-A20/9 com cérebro de 5 peças..

Modelo B-A21 com numeração e representação colorida das suturas cranianas. Inclui descrição.

Dimensões: aprox. 20x13,5x15,5 cm3

Peso: aprox. 0,6 kg resp. 1,1 kg

A. Crânio clássico, 3 peças 
B-A20    

B. Crânio clássico com estruturas numeradas 
B-A21     

Osso esponjoso, 100 vezes 
O modelo mostra o osso esponjoso no interior 

do osso. Sua arquitetura filigranada é 

determinada por influências como pressão, 

flexão e torção. Com o auxílio da técnica de 

microtomografia computadorizada, foi possível 

reconstruir o modelo original de fragmento de 

osso esponjoso de forma exata em 3 

dimensões e ampliar 100x.

Dimensões: aprox. 17x17x23 cm3

Peso: aprox. 0,29 kg

B-A99     

BIOLOGÍA HUMANA | Crânios / Estrutura de um osso

Estruturas ósseas, 80 vezes  
Este modelo extremamente detalhado 

representa um corte tridimensional de um 

osso lamelar, demonstrando a estrutura 

típica de um osso tubular, escala de 80:1. 

O modelo representa diversas seções 

transversais e longitudinais de todas as 

camadas do osso, assim como uma seção 

da estrutura óssea interna escalonada em 

2 camadas. Fornecido com um suporte.

Dimensões: aprox. 26x19x14,5 cm3

Peso: aprox. 0,8 kg

B-A79     

Outros versões crânio em 3bscientific.com!

C. Crânio clássico com encéfalo, 8 peças 
B-A20/9     
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B. Esqueleto da mão montado em arame 
Representação fiel à natureza do esqueleto da mão. Ossos da mão 

montados móveis sobre arame.

Peso: aprox. 0,1 kg

B-A40    

A. Esqueleto do braço com escapula e clavícula 
Representação fiel à natureza do braço. Movimentos das articulações 

demonstráveis realisticamente.

Peso: aprox. 0,6 kg

B-A46    

D. Esqueleto da perna com osso do quadril 
Representação fiel à natureza da perna. Movimentos das articulações 

demonstráveis realisticamente.

Peso: aprox. 1,3 kg

B-A36    

Junta funcional do ombro 
Consiste de omoplata, clavícula, 

parte do úmero e ligamentos da 

juntas. Em base.

Dimensões: aprox. 16x12x20 cm3

Peso: aprox. 0,35 kg

B-A80     

Junta funcional do joelho 
Consiste de parte do fêmur, tíbia e 

parte da fíbula, também incluídos o 

menisco, a patela com tendão 

quadríceps e ligamentos das 

juntas. Em base.

Dimensões: aprox. 12x12x34 cm3

Peso: aprox. 0,4 kg

B-A82     

Mini junta do quadril, com 
corte longitudinal 
Constituída de substitutir por parte 

da coxa e osso do quadril. Em base.

Dimensões: aprox. 16x12x20 cm3

Peso: aprox. 0,2 kg

B-A84/1     

Mini junta de cotovelo, com 
corte longitudinal 
Constituída de substituir por parte 

do braço, rádio e ulna. Em base.

Dimensões: aprox. 16x12x20 cm3

Peso: aprox. 0,2 kg

B-A87/1     

C. Esqueleto do pé montado em arame 
Representação fiel à natureza do esqueleto do pé. Ossos do pé 

montados móveis sobre arame.

Peso: aprox. 0,2 kg

B-A30    

Estrutura óssea / Articulações  | BIOLOGIA HUMANA

Vantagens dos esqueletos de mão e pé
• Modelo natural com detalhes fiéis

• Feito à mão de plástico duro e inquebrável

• Montagem móvel

• 3 anos de garantia

Vantagens da série de mini-articulações 
• Representação  realista das articulações em metade do tamanho natural

• Perfil da vida interna das articulações no pedestal

• Demonstração das possibilidades fisiológicas de movimentos

• Cartilagem das articulações destacada em cores

Vantagens dos modelos funcionais das 
articulações  
• Representação extremamente realista das articulações com    

   ligamentos em tamanho natural

• Totalmente móvel para demonstração de toda a gama fisiológica de  

   movimento

Outros versões crânio em 3bscientific.com!

Outros modelos em 3bscientific.com! 

3bscientific.com
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Vantagens dos modelos 
• Representação de detalhes fiéis pintada à mão

• De materiais de alta qualidade e resistentes, atóxicos

• Relação custo-benefício única

• 3 anos de garantia

Metade de Cabeça com musculatura
Este corte lateral mostra as estruturas externas, 

superficiais e internas da cabeça e do pescoço. 

Disponível em base removível.

Dimensões: aprox. 22x18x46 cm3

Peso: aprox. 1,1 kg

B-C14     

Seção lateral de cabeça 
Modelo em relevo mostra em detalhes todas as 

estruturas relevantes. 

Dimensões: aprox. 26x33x5 cm3

Peso: aprox. 1 kg

B-C12     

Nariz com cavidades paranasais, em 5 
partes
O modelo visualiza a estrutura do nariz em 

ampliação de 1,5 com as cavidades paranasais 

dentro de uma metade direita superior do rosto. 

Dimensões: aprox. 26x19x24 cm3

Peso: aprox. 0,8 kg

B-E20    

Modelo de língua, 2.5 x tamanho natural, 
4 partes
Mostra a mandíbula inferior até o 2º molar, a 

língua com céu da boca, musculatura média e 

as glândulas sublingual e submandibular 

direitas. Em base removível.

Dimensões: aprox. 23x17x16 cm3

Peso: aprox. 0,8 kg

B-T12010    

Desenvolvimento da Dentição 
Modelado à partir de espécime natural. Estas 4 

metades de mandíbula superior e inferior 

apresentam 4 estágios diferentes de 

desenvolvimento: Recém-nascido, criança de 

aproximadamente 5 anos, criança de 

aproximadamente 9 anos, jovem.

Dimensões: aprox. 33x10x20 cm3

Peso: aprox. 0,5 kg

B-D20    

BIOLOGIA HUMANA | Órgãos sensoriais
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Olho funcional 
Explica de maneira efetiva as funções do olho humano. Movendo-se a 

retina, a forma do olho pode ser mudada. As lentes e o corpo ciliar são 

feitos em silicone para permitir a mudança da forma e espessura das lentes. 

Imagens podem ser projetadas na retina, permitindo que se demonstre: 

Acomodação das lentes, ponte de visão mais próximo, miopia, 

hipermetropia, presbiopia.

Como corrigir tais problemas com o uso de lentes. Acompanha um manual 

com instruções detalhadas.

Dimensões: aprox. 45x30 cm2 Peso: aprox. 2 kg

B-W16002    

Ouvido, 3 vezes o tamanho natural, 
4 partes
Demonstrando o ouvido externo, médio e interno. 

O tímpano pode ser removido com martelo e 

bigorna, bem como o labirinto com estribos em 

2 partes, cóclea e nervos vestibulococleares. Em 

base.

Dimensões: aprox. 34x16x19 cm3

Peso: aprox. 1,25 kg

B-E10     

Modelo de ouvido funcional 
Este é um modelo que demonstra a interação entre a membrana do 

tímpano, ossículos auditivos, complexo do ouvido interno com a cóclea e as 

oscilações da membrana auditiva basilar. O espelho incluso permite que o 

modelo seja utilizado para o estudo de várias funções auditivas, de 

diferentes ângulos e ao mesmo tempo. Um único modelo pode ser 

estudado por vários alunos simultaneamente em uma situação de estudo 

orientado. Acompanham 4 pôsteres explanatórios coloridos.

Dimensões:  aprox. 20x26x34 cm3

Peso: aprox. 0,8 kg 

B-W16010    

Modelos do olho 
Modelo de um olho humano. Separável em duas metades da esclera com 

córnea e ligamentos musculares, duas metades da coróide com retina e íris, 

assim como o cristalino e o corpo vítreo. Sobre base.

Dimensões:  aprox. 13x14x21 cm3 resp. 9x9x15 cm3

Peso: aprox. 0,6 kg resp. 0,2 kg

A.Modelo do olho, 5 vezes o tamanho natural, 6 partes 

B-F10     

B. Modelo do olho, 3 vezes o tamanho natural, 6 partes  
B-F15    

Órgãos sensoriais | BIOLOGIA HUMANA

Outros modelos em 3bscientific.com!

3bscientific.com
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Conjunto de aparelhos “Fisiologia dos órgãos dos sentidos” 
Interessantíssimos ensaios para SI e SII

Este conjunto de aparelhos para Fisiologia dos órgãos dos sentidos 

permite executar vários ensaios de audição, visão e tato. Todos os 

aparelhos necessários são fornecidos em uma prática maleta. Os ensaios e 

a teoria na qual estão baseados são minuciosamente descritos nas 

instruções anexas. 

Fornecimento: Maleta forrada com espuma, aparelho para audição 

direcional, tubo de ressonância, círculo para o tato, cabelo para o tato, 

sonda de frio-calor, 4 fichas de plástico transparente para o teste de ilusão 

ótica-geométrica, fichas para o teste de Canto morto, óculos à prova de 

entrada de luz, com 8 sobressalentes, 2 prismas de inversão para os 

óculos, motor, regulável com fonte de alimentação, 3 discos de amostra, 

Instruções do ensaio em CD-ROM (em formato pdf), em alemão ou inglês.

B-W16120     

Óculos de inversão  
Óculos invertidos completo com dois prismas de inversão totalmente 

rotatórios em uma armação de óculos protegida. Os prismas de inversão 

produzem uma inversão lateral dos raios – o mundo assim põe-se de cima 

para baixo. 

Além de ser uma manifestação lúcida do funcionamento de um prisma de 

inversão, a implicação de experimentos com óculos invertidos estimula 

uma melhor compreensão do processo visual e o funcionamento do 

cérebro. Isto também permite uma melhor compreensão da percepção 

visual de bebês. Até mesmo coisas simples na vida (como segurar ou 

pegar um objeto, desenhar, orientar-se em uma sala) ficam 

incompreensivelmente difíceis.

B-U8476730     

Temas para experiências: 
• Audição direcional

• Determinação da diferença do tempo de percurso até a  

  orelha esquerda e a direita

• Influência de distorções lineares sobre a ressonância de  

   espaço oco

Conjunto de aparelhos “Audição espacial”
Conjunto de aparelhos para a análise da audição espacial 

e para a determinação da diferença do tempo de percurso 

para a orelha esquerda e para a direita através da geração 

de ruídos de batida sobre uma mangueira fechada. De 

resto, é analisada a interferência de distorções lineares 

sobre a audição de direções por ressonância de espaço 

oco por introdução paralela e alternada de duas 

extremidades abertas de mangueira em copo vazio ou 

meio cheio com água. Constituído de um estetoscópio 

com diferentes mangueiras e um copo plástico em estojo 

forte de plástico com inserções de espuma na forma dos 

aparelhos e tampa transparente.

Fornecimento: 1 estetoscópio, 2 fones de ouvido de 

reposição, 1 mangueira de 1 m, 2 mangueiras de 0,5 m

2 palitos de dente, 1 copo plástico, 1 estojo para 

armazenamento

B-U8557320    

BIOLOGIA HUMANA | Órgãos sensoriais

Determinação da diferença do tempo 

de percurso até a orelha esquerda e 

a direita
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Vantagens dos troncos 3B Scientific®
• Feitos à mão de plástico inquebrável, atóxicos

• Representação de detalhes fiéis pintada à mão em tamanho real

• Desenhado e modelado na Alemanha

• Troncos incluem 3B Torso-Guide com descrições amplas de todos os detalhes   

  anatômicos

Torso clássico, dorso aberto, em 18 partes 
Este modelo mostra uma parte aberta da região nucal e dorsal estendendo-

se do cerebelo até o cóccix. As vértebras, os discos vertebrais, a medula 

espinhal, os nervos espinhais, as artérias vertebrais e muito mais detalhes 

estão representados. As partes anatômicas a seguir são removíveis: 

7. vértebra torácica removível, cabeça em 6 partes, 2 pulmões, coração, em 

2 partes, estômago, fígado com vesícula biliar, sistema intestinal em 2 

partes, metade anterior do rim, metade anterior da bexiga. 

Dimensões: aprox. 87x38x25 cm3 Peso: aprox. 9 kg

B-B19    

Torso clássico unissex, em 12 partes 
Este torso permite a remoção das seguintes partes:

• Cabeça, em 2 partes

• 2 pulmões

• Coração, em 2 partes

• Estômago

• Fígado com vesícula biliar

• Sistema intestinal, em 2 partes

• Metade anterior do rim 

Dimensões: aprox. 87x38x25 cm3

Peso: aprox. 8,6 kg

B-B09     

Cérebro clássico, 5 peças
Este modelo com seção mediana corresponde 

a um molde original de um encéfalo humano. 

Fornecido com um suporte desmontável. Sua 

parte esquerda pode ser desmontada nas 

seguintes peças:

• Lobo frontal e parietal

• Lobo temporal e occipital

• Tronco cerebral

• Cerebelo O modelo pode ser combinado com  

   os modelos de crânio B-A20 e B-A21 (vide p. 6).

Dimensões: aprox. 13x14x17,5 cm3

Peso: aprox. 0,9 kg

B-C18    

Cérebro, 2 partes 
Um cérebro divido ao meio, perfeito para 

estudantes iniciantes devido ao seu baixo 

custo. Disponível em base.

Dimensões: aprox. 15x14x17,5 cm3

Peso: aprox. 0,9 kg

B-C15    

Cérebro neuro-anatômico, 8 partes
Este modelo de cérebro de luxo é dividido ao 

meio. Na metade direita você irá encontrar um 

agrupamento sistemático colorido e a 

representação do lobo cerebral. A metade 

direita mostra: Região pré e pós central,

áreas Broca e Wernicke, giros de Heschi, 

nervos cerebrais, ventrículos.

Ambas as metades podem ser separadas em: 

Lobos frontal com parietal, lobos temporal com 

occipital, metade do tronco cerebral, metade 

do cerebelo.

Disponível em base.

Dimensões:  aprox. 14x14x17,5 cm3

Peso: aprox. 0,9 kg

B-C22    

Outros torsos em 3bscientific.com! 

3bscientific.com



12

Temas para experiências
• Simulação da transmissão continua de impulsos no axônio não mielinizado

• Simulação da transmissão saltatória dos impulsos em modelo   

   experimental

• Transmissão de informações via neurotransmissores 

Conjunto de experiências “Transmissão de estímulos nas fibras 
nervosas” segundo o Prof. Dr. Matthias Ducci e Prof. Dr. Marco Oetken

Sistema de modelo para a simulação de transmissão de estímulos em fibras 

nervosas. As experiências se baseiam numa característica do ferro de se 

cobrir, sob determinadas condições, com uma camada protetora de óxido 

quando imerso em solução ácida. A reversibilidade do processo de 

passividade e o fenômeno da reativação ao longo de um eletrodo de ferro 

são a base desse impressionante modelo. Com esses materiais é possível 

mostrar para os alunos não só um modelo de transmissão contínua de 

impulsos, mas também de transmissão saltatória e ilustrar o princípio de 

transmissão dos neurotransmissores. Os produtos químicos necessários 

(peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico, solução de cloreto de sódio) não 

são fornecidos.

Fornecimento:  1 recipiente de plexiglas, 3 eletrodos de ferro, 1 eletrodo 

de zinco, 15 revestimentos para isolamento parcial do eletrodo de ferro, 

lixa, instruções detalhadas para conduzir as experiências. 

B-U11120    

Diorama de um neurônio motor
Este modelo, cujo tamanho foi aumentado mais do que 2500 vezes, 

representa uma reprodução completamente tridimensional de um 

motoneurônio situado no meio de outros neurônios em interação e 

de uma fibra muscular esquelética. O envoltório membranoso foi 

cortado do neurônio a fim de expor a ultraestrutura citológica, as 

organelas, e as inclusões no seio do corpo celular. Dendritos 

ramificados, sinapses em comunicação e um axônio revestido por 

mielina com nodos de Ranvier projetam na superfície do neurônio. 

Uma seccão do neurônio é removível para deixar à vista as camadas 

contíguas da bainha de mielina e da bainha de Schwann bem como 

a célula de Schwann que lhes deu origem.  O modelo está montado 

numa base de madeira.

Dimensões: aprox. 43x20x28 cm3

Peso: aprox. 3 kg 

B-W42537    

Sistema nervoso, 1/2 do tamanho 
natural 
Este modelo em relevo com metade do 

tamanho natural mostra uma representação 

esquemática dos sistemas nervosos central 

e periférico. Um excelente meio de estudar 

as estruturas do sistema nervoso do corpo 

humano. Disponível em base.

Dimensões: aprox. 80x33x6 cm3

Peso: aprox. 3,5 kg

B-C30   

BIOLOGIA HUMANA | Células e sistema nervoso

    Série de preparados para microscopia 
“Sistema nervoso central” 
11 Lâminas de microscopia acompanha texto. 

1. Cérebro, humano, córtex, s.t. 

2. Cerebelo, humano, s.t. 

3. Cerebelo, humano, s.t., coloração Weigert 

4. Medula espinhal, humana, s.t. para estrutura geral

5. Nervo, humano, s.l. 

6. Nervo, humano, s.t. 

7. Medula espinhal, gato, s.t., coloração Klüver-Barrera 

8. Medula espinhal, vaca, s.t., coloração Nissl 

9. Cérebro, gato, s.t., coloração Golgi 

10. Cérebro, rato, s.l. mediana 

11. Vértebra com medula espinhal, rato. 

B-W13319P
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Modelo de coração magnêtico, tamanho real, 5 peças 
Este modelo único do coração em tamanho real é o modelo natural de um 

coração humano real. Especialmente interessante é o corte pelo plano médio. 

As características a seguir destacam o modelo:

• 2 átrios e 2 ventrículos apresentam todas as estruturas anatômicas normais  

  dos músculos papilares e válvulas cardíacas

• Dissecado de modo único no plano médio para demonstrar de forma ideal o  

   trajeto do sangue oxigenado e desoxigenado

• modelo de coração apresenta tanto o estado diastólico e como o sistólico. No  

   modelo em si as válvulas são apresentadas no estado diastólico e na vista de  

  detalhes na base das válvulas são apresentadas no estado sistólico

• As válvulas cardíacas são feitas de plástico elástico os tornando muito   

  duráveis

• Conjunto magnético fácil e divertido de usar (5 peças) para demonstrações  

  fáceis

• A base apresenta o coração na sua posição natural no corpo humano

Dimensões: aprox. 25x21x13 cm3

Peso: aprox. 1,52 kg

B-G01    

Coração clássico, 2 partes 
A anatomia do coração humano é mostrada com 

riqueza de detalhes tais como: ventrículos, átrios, 

válvulas, veias e aorta. A parte frontal pode ser 

removida para revelar as Câmeras e válvulas da parte 

interna. Disponível com base removível.

Dimensões: aprox. 19x12x12 cm3

Peso: aprox. 0,3 kg

B-G08    

Coração funcional e sistema 
circulatório 
Este incrível modelo para trabalhar em salas 

de aula e ilustrar palestras, pode ser usado 

por toda a vida!  Um completo modelo 

esquemático do sistema circulatório com 

sangue (água colorida), que flui através de 

veias transparentes, artérias, capilares e 

Câmeras do coração. O desenho especial 

deste modelo retrata o sangue venoso (um 

profundo vermelho púrpura) e o sangue 

arterial (vermelho brilhante) oferecendo um 

reforço visual para o estudo da oxigenação 

e desoxigenação da hemoglobina, à medida 

que esta viaja através da rede vascular do 

corpo.  Montado em base com pés de apoio 

e suprido com guia para o professor, tinta 

vermelha e seringa para repor o sistema.

Dimensões: aprox. 38x36x16 cm3

Peso: aprox. 1,5 kg

B-W16001    

Aparelho de pressão sanguínea 
Especialmente indicado para uma aula de 

biologia bastante prática. O medidor de pressão 

manual de construção robusta dispõe de 

manguito em algodão de fácil conservação, 

balão de borracha para bombeamento de ar e 

indicador com escala de até 300 mm Hg. O 

produto é fornecido completo com estojo.

Peso: aprox. 0,4 kg

B-W16151   

Vantagens dos modelos de coração 3B Scientific® 
• Extremamente detalhado e realista

• Tamanho real

• Ideal para demonstrações

Outros modelos de 
coração em 
3bscientific.com! 

3bscientific.com
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Pulmão, 7 partes 
Este modelo de 1ª linha e apresenta as 

seguintes características: laringe em 2 partes 

(removível), traqueia com árvore bronquial, 

coração em 2 partes (removível), artéria e veia 

subclava, veia cava, aorta, artéria pulmonar, 

esôfago, 2 pulmões (metades frontais 

removíveis), diafragma. Sobre uma base plana.

Dimensões: aprox. 31x41x12 cm3

Peso: aprox. 2,2 kg

B-G15    

Lobos pulmonares com vasos sanguíneos 
circundantes
O modelo mostra um lóbulo pulmonar externo 

em ampliação de aprox. 130 vezes. São 

representados: brônquio segmental e suas 

ramificações finais (bronquíolos), alvéolos, 

abertos no lado direito, vasos pulmonares e suas 

redes capilares, ramo de uma artéria brônquica, 

pleura, septo de tecido conjuntivo do lado 

esquerdo, alvéolo único aberto com rede capilar 

envolvente em ampliação de aprox. 1000 vezes 

no lado traseiro. Na base do modelo há uma 

representação gráfica que mostra a sequência 

das vias aéreas localizadas no pulmão até os 

alvéolos.

Dimensões: aprox. 26x33x19 cm3

Peso: aprox. 1,35 kg

B-G60    

  Série de preparados para microscopia 
“Sistema Respiratório e Circulatório” 
10 Lâminas de microscopia acompanha texto. 

  1. Traqueia, gato, s.t. 

  2. Pulmão, humano s.t. 

  3. Sangue, humano, esfregaço corado (Wright) 

  4. Artéria, humana, s.t., coloração elástica 

  5. Veia, humana, s.t., coloração elástica 

  6. Artéria e veia, humana, s.t., coloração elástica 

  7. Aorta, humana, s.t. 

  8. Músculo cardíaco, humano s.t. s.l. discos intercalados 

  9. Glândula linfática, humana, s.t. 

10. Medula óssea vermelha, costela humana s.t.     

     coloração Giemsa.

B-W13313P

Modelo do trato digestivos 
Modelo em tamanho natural que demonstra todo o sistema 

digestivo em relevo gráfico. Apresentado: nariz, cavidade 

bucal e faringe, esôfago, trato gastro intestinal, fígado com 

vesícula biliar, pâncreas, baço. Duodeno, ceco e reto são 

abertos. O colo transverso é removível. Montado sobre base.

Dimensões: aprox. 81x33x10 cm3

Peso: aprox. 4,4 kg

Sistema Digestivo, 2 partes 
B-K20     

Sistema digestivo, 3 partes 
B-K21    

Como B-K20. Adicionalmente, a metade anterior do 

estômago é removível.

BIOLOGIA HUMANA | Aparelho respiratório / Trato digestivos

Modelo de treino sobre o sistema digestivo
Representação do sistema digestivo e ampliação 

de estômago e intestino. Fornecimento inclui 

pasta com informações de base para o professor, 

fundamentos para os alunos, exercícios de 

aprendizado, glossário, transparências coloridas, 

modelos para cópias e uma chave para as 

estruturas dos modelos. Textos em inglês.

Dimensões: aprox. 61x45 cm2

Peso: aprox. 0,87 kg

B-W40204    
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Modelo em bloco “Pele”, 70 vezes o tamanho natural 
Este modelo de altíssima qualidade mostra uma seção de pele humana 

em forma tridimensional. Camadas individuais da pele estão 

diferenciadas e estruturas importantes tais como : cabelo, glândulas 

sudoríparas e sebáceas, nervos e vasos são mostrados com clareza de 

detalhes. Montado em base.

Dimensões: aprox. 44x24x23 cm3

Peso: aprox. 3,6 kg

B-J13   

Corte da pele, modelo de mesa, ampliado 
40 vezes 
Através das duas metades em relevo é possível 

observar as três camadas da pele com cabelo e 

sem cabelo, com folículos de cabelo, glândulas 

sebáceas, glândulas sudoríparas, receptores, 

nervos e vasos. Montado em base.

Dimensões: aprox. 24x15x3,5 cm3

Peso: aprox. 0,2 kg

B-J11   

3B MICROanatomy™ Fibras musculares 
O modelo mostra um trecho da  fibra muscular 

de um músculo esquelético com placa motora 

final numa ampliação de aprox. 10.000 vezes. 

A fibra muscular representa o elemento básico 

do músculo estriado  esquelético.

Dimensões: approx. 23,5x26x18,5 cm3

Peso: approx. 1,1 kg

B-B60   

 Série de preparados para microscopia “Histologia Humana Normal”, jogo básico 
Esta coleção de 40 preparados especialmente selecionados mostra os principais tecidos e órgãos huma-

nos, com texto explicativo. A espessura de corte dos micrótomos é, na maioria, de 6 – 8 micrômetros. O 

uso de colorações especiais comprovadas e duráveis garante uma representação clara e colorida de to-

das as estruturas de tecidos. Em coloração azan. 1. Epitélio escamoso, humano, células isoladas 2. Tecido 

conjuntivo areolar, humano u.i. 3. Cartilagem hialina, humana s.t. 4. Osso compacto, humano, s.t. 5. Múscu-

lo estriado, humano, s.l. 6. Músculo cardíaco, humano, s.l e s.t. 7. Artéria, humana, s.t. 8. Veia, humano, s.t. 

9. Pulmão, humano, s.t. 10. Esfregaço de sangue, humano, 11. Baço, humano, s.t. 12. Glândula tireoide, hu-

mana, s.t. 13. Timo de criança; s.t. 14. Língua, humana s.t. 15. Dente, humano, s.l. 16. Glândula parótida, hu-

mana, s.t. 17. Esôfago, humano s.t. 18. Estômago, humano, região fúndica,s.t. 19. Duodeno, humano, s.t. 

20. Colo, humano, s.t. 21. Pâncreas, humano, s.t. 22. Fígado, humano s.t. 23. Apêndice vermiforme, huma-

no s.t. 24. Rim, humano s.t. 25. Glândula adrenal humano s.t. 26. Ovário, humano, s.t. 27. Útero, humano s.t. 

28. Placenta, humana, s.t. 29. Testículo, humano, s.t. 30. Epidídimo, humano, s.t. 31. Cérebro, humano s.t. 

32. Cerebelo, humano s.t. 33. Medula espinhal, humana, s.t. 34. Gânglio simpático, humano, s.t. 35. Pele 

da palma, humana, s.t. 36. Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos 37. Escalpo, humano, s.t. de folículos 

pilosos 38. Retina, humana,s.t. 39. Ponta do dedo de um feto humano com desenvolvimento da unha s.l. 

40. Glândula mamária, humana s.t. (acompanha texto em inglês)

B-W13308P   

Também disponível em coloração HE (Hematoxilina-eosina). B-W13408-HE  

Pele / Tecido | BIOLOGIA HUMANA

Vantagens 
• Modelo grande e detalhado da pele

• Representação de pelos, folículos, glândulas sebáceas, glândulas   

  sudoríparas, receptores, nervos e vasos

• Até mesmo as estruturas mais finas podem ser reconhecidas

 Série de preparados para microscopia 
“Couro Cabeludo e cabelo humano” 
12 lâminas de microscopia acompanha texto.

1. Couro cabeludo, folículos capilares humanos 

s.l  2. Couro cabeludo, folículos capilares 

humanos s.t.  3. Cabelos loiros e negros naturais 

4. Cabelos grisalhos 5. Pelo de cílios 6. Pelo de 

barba 7. Cabelos de bebê 8. Cabelos oxigenados 

9. Cabelos com pontas duplas 10. Cabelos 

queimados 11. Ovos de piolho presos ao cabelo, 

unidade integral otal 

12. Pediculus humanus, piolho humano

B-W13343P

3bscientific.com
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PALEOBIOLOGIA

Réplica de crânio homo neanderthalensis (La Chapelle-aux-Saints 1) 
Moldado a partir da reconstrução do crânio de La Chapelle-aux-Saints, este modelo trabalhado com 

alta precisão mostra o crânio de um Neandertal europeu masculino, de 50 a 55 anos de idade, o Homo 

(sapiens) neanderthalensis. 

Representante do ser humano primitivo. 

Local de descoberta: sul da França

Época da descoberta: 1908

Idade:  aprox. 35.000 a 45.000 anos

Dimensões:  aprox. 22x16x22,5 cm3

Peso:  aprox. 0,9 kg

B-VP751/1   

Réplica de crânio homo erectus 
pekinensis (Weidenreich, 1940) 
Moldagem altamente detalhada da 

reconstrução do Sinanthropus segundo 

Weinert, o qual foi moldado conforme os 

registros de Black e Weidenreich, depois que 

todos os ossos originais tenham sido perdidos. 

O Sinanthropus pertence ao gênero Homo

erectus pekinensis (Sinanthropus pekinensis). 

Representante do ser humano primitivo. 

Local de descoberta: Zhoukoudian, 40 km ao  

  sudoeste de Pequim

Data de descoberta: 1929 – 1936

Idade:  aprox. 400.000 anos

Dimensões:  aprox. 21x14,5x21,5 cm3

Peso:  aprox. 0,9 kg

B-VP750/1   

Réplica de crânio australopithecus boisei 
(KNM-ER 406 + Omo L7A-125) 
Moldagem de alta qualidade da reconstrução do 

calvário de crânio (KMN-ER 406) com mandíbula 

parcial (Omo L. 7a-125) vindo de outro local de 

escavação mas pertence claramente à mesma 

espécie. Não está totalmente esclarecido a que 

espécie ele pertence, sendo que poderia ser de 

um Australopithecus boisei ou de um 

Paranthropus boisei também. 

Representante da forma pré-humana. 

Local de descoberta: no lago Turkana,   

  antigamente lago   

  Rudolph.

Época de descoberta: 1970

Idade:  aprox. 1,7 milhões de anos

Dimensões:  aprox. 18x18x22,5 cm3

Peso:  aprox. 0,8 kg

B-VP755/1   

Réplica de crânio homo sapiens 
(cro-magnon) 
No caso desta maravilhosa moldagem trata-se 

da reconstrução de um crânio do chamado 

velho homem de Cro-Magnon. O crânio 

pertencia a um homem contemporâneo no 

paleolítico superior, um Homo sapiens. 

Local de descoberta: caverna em Vézèretal/ 

   Sul da França

Época de descoberta: 1868

Idade:  aprox. 20.000 

   a 30.000 anos

Dimensões:  aprox. 21,5x15x24,5 cm3

Peso:  aprox. 0,9 kg

B-VP752/1   

PALEOBIOLOGIA | Crânios antropológicos

Outros réplicas de crânio em 3bscientific.com!
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Vantagens dos preparados animais 3B Scientific® 
• Preparados animais reais e completos

• O menor osso foi montado

• Representação da anatomia animal natural

• Fabricação europeia fiel, preparação profissional e ausência de gorduras

• Sem amarelamento

• Não foram criados ou mortos seres vivos para finalidade da preparação

• A origem e a preparação do animal estão sujeitas às determinações legais

• Ausência de perigo de infecção por patologias infecciosas zoonóticas   

 (certificada)

• Perfeito para anatomia comparada na aula, por exemplo, animal – ser   

 humano

Esqueleto de cachorro (canis domesticus), preparados 
Os preparados ósseos reais de cachorros domésticos são constituídos de 

cerca de 280 ossos individuais recompostos e montados sobre um suporte 

de madeira. Há opção de duas variantes. Os ossos do esqueleto montado 

rígido são ligados uns aos outros firmemente para maior estabilidade. O 

esqueleto montado flexível é especialmente apropriado para o 

aprendizado e a compreensão do aparelho locomotor de um cão. Por se 

tratar de produto natural, forma, dimensões e peso podem variar. 

Largura: aprox. 27 – 35 cm

Altura: aprox. 60 – 75 cm

Comprimento: aprox. 75 – 90 cm

Peso: aprox. 3 – 5 kg

Esqueleto de cachorro (canis domesticus), montado rígido 

B-T30009    

Esqueleto de cachorro (canis domesticus), montado flexível 
B-T30040   

Esqueleto de gato (felis catus), preparados 
O esqueleto preparado de um gato real é constituído respectivamente de 

mais de 230 ossos e é montado sobre base de madeira. Há opção de duas 

variantes. Os ossos do esqueleto montado rígido são ligados uns aos 

outros firmemente para maior estabilidade. O esqueleto montado flexível é 

especialmente apropriado para o aprendizado e a compreensão do 

aparelho locomotor de um gato. Por se tratar de produto natural, forma, 

dimensões e peso podem variar.

Largura:  aprox. 27 – 35 cm Altura:  aprox. 40 – 60 cm

Comprimento:  aprox. 50 – 70 cm Peso:  aprox. 1,5 – 3 kg

Esqueleto de gato (felis catus), montado rígido 

B-T30028    

Esqueleto de gato (felis catus), sob vitrine, montado flexível 
B-T30039   

A. Crânio de chimpanzé, fêmea (Pan 
troglodytes), réplica 
Dimensões: aprox. 17x11,5x14 cm³

Peso: aprox. 0,5 kg 

B-VP760/1   

C. Crânio de gorila, macho (Gorilla gorilla) 
Dimensões: aprox. 26x16,5x19,5 cm³

Peso: aprox. 0,8 kg

B-VP762/1   

ZOOLOGIA

Vertebrados (Vertebrata) | ZOOLOGIA

B. Crânio de orangotango, macho (Pongo 
pygmeus), réplica 
Dimensões: aprox. 22x16x18 cm³

Peso: aprox. 0,6 kg

B-VP761/1   

Crânios de primatas, réplicas 
Crânios de primatas especialmente adequados para estudos 

comparativos. Com descrição detalhada das características. Para os 

moldes, foram utilizados crânios originais das coleções da Universidade 

Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt am Main (chimpanzé), do 

Instituto de Pesquisa Senckenberg e do Museu Natural de Frankfurt am 

Main (orangotango, gorila). Réplica natural de plástico inquebrável.

Outros esqueletos e crânios animais 
reais em 3bscientific.com!

3bscientific.com
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Esqueleto de galinha (Gallus gallus), 
preparado montado rígido 
Nosso modelo anatômico de esqueleto de uma galinha é constituído 

de ossos naturais. Estes são firmemente ligados uns aos outros para 

maior estabilidade. O esqueleto de galinha é extraordinariamente 

adequado para estudos anatômicos ou parar anatomia comparada, 

pois mesmo os menores ossos da galinha são visíveis. Não foram 

criados ou mortos seres vivos para finalidade da preparação. A 

origem e a preparação do animal estão sujeitas às determinações 

legais. Para o armazenamento seguro, o esqueleto de galinha é 

fornecido em vitrine de plástico. Por se tratar de produto natural no 

caso deste esqueleto, forma, dimensões e peso podem variar.

Altura: aprox. 60 – 70 cm

Largura: aprox. 40 – 60 cm

Comprimento: aprox. 50 – 60 cm

Peso: aprox. 3,5 – 4,5 kg

B-T30002   

Vantagens dos réplicas 3B Scientific® 
• Tamanho natural

• Pintura plástica e realista

• Características típicas de reconhecimento representadas

• Modelado sobre base natural

• Fabricado na Alemanha e pintado à mão

Conjunto “Asas e penas de pombo (Columba palumbus)”, 
preparado 
Asas e penas reais preparadas de pombo torcaz em vitrine.

Descrição das características da asa e das penas em inglês. Por se tratar 

de produto natural, forma, dimensões e peso podem variar. Características:

• Asa dividida em mão e braço

• Tipos de penas: penugem, rêmiges, rectrizes e tectrizes

Dimensões: aprox. 310x410x50 cm³

Peso: aprox. 1,4 kg

B-T30033   

B. Salamandra-de-fogo (Salamandra salamandra), réplica 
Modelo fiel de uma salamandra-de-fogo.

Dimensões: aprox. 14x5x3 cm³

Peso: aprox. 115 g

B-VN700   

A. Sapo parteiro (Alytes obstetricans masculum), réplica 
Modelo realista de um sapo-parteiro macho com ovos na pata traseira.

Dimensões: aprox. 6x5x3 cm³

Peso: aprox. 36 g

B-VN707   

D. Cobra-de-vidro da Europa (Anguis fragilis), réplica 
Modelo animal realista de licranço.

Diâmetro: aprox. 1 cm

Comprimento: aprox. 30 cm

Peso: aprox. 20 g

B-VN715   

C. Víbora Europeia comum (Vipera berus berus), réplica 
Modelo realista da víbora europeia venenosa.

Diâmetro: aprox. 2,5 cm

Comprimento: aprox. 30 cm

Peso: aprox. 80 g

B-VN722   

ZOOLOGIA | Vertebrados (Vertebrata)

Outros réplicas em 3bscientific.com!
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Maleta “27 Invertebrados (Invertebrata)” 
Maleta com 27 exemplares cuidadosamente preparados, com cores reais em bloco acrílico 

altamente transparente. O estojo contém representantes de todos os subfilos atualmente vivos dos 

artrópodes: 21 Hexapoda, 2 Chelicerata, 2 crustáceos (Crustacea), uma centopeia (Myriapoda), 

bem como um representante do filo dos Equinodermos. Os exemplares selecionados não foram 

caçados ou capturados, mas são oriundos de fontes sustentáveis como criação ou controle de 

pragas. A origem e a preparação do animal estão sujeitas às determinações legais. 

 

Nome popular (nome científico) 

1. Escaravelho (Anomala cuprea hope) 2. Joaninha (Synonycha grandis) 3. Grilo-toupeira (Gryllotalpa 

orientalis) 4. Louva-a-deus (Hierodula patellifera) 5. Vespa do papel  (Polistes olivaceus)

6. Abelha melífera do leste  (Apis cerana) 7. Formiga  (Pheidologeton latinodus) 8. Besouro de 

estrume  (Catharsius molossus) 9. Besouro rinoceronte  (Xylotrupes Gideon) 10. Borboleta monarca  

(Danaus genutia) 11. Besouro de chifre longo citrus  (Anoplophora chinensis) 12. Cigarra  

(Cryptotympana atrata) 13. Percevejo verde  (Eusthennes cupreus) 14. Aranha cesteira  (Argiope 

bruennichii) 15. Libélula (Brachythemis contaminata) 16. Grilo (Teleogryllus emma) 17. Barata 

australiana(Periplaneta australasiae) 18. Escorpião (Urodaus novae) 19. Centopeia (Scolopendra) 

20. Bicho-pau (Diapheromera femorata) 21. Mosca da cebola (Delia antiqua) 22. Camarão chinês 

(Penaeus chinensis) 23. Bicho da seda (Bombyx mandarina) 24. Caranguejo (Nectocarcinus 

integrifrons) 25. Estrela do mar (Asterias amurensis) 26. Gafanhoto (Catantops splendens) 

27. Besouro lucanídeo (Odontolabis cuvera fallaciosa)

Dimensões: aprox. 42x33x8 cm³ Peso: aprox. 5 kg

B-W59550   

A vida da abelha melífera (Apis cerana) 
Preparados numerados em bloco de acrílico de alta qualidade dão a seus 

alunos uma visão extraordinária da vida da abelha melífera (Apis cerana). 

Texto explicativo em língua inglesa. O conjunto contém:

1. ovo 2. larva 3. pupa 4. abelha operária  5. zangão 6. abelha-rainha 

7. parede alveolada 8. favo de abelha operária 9. favo da abelha-rainha

10. pólen 11. mel 12. cera 

Dimensões: aprox. 21x12x4 cm³

Peso: aprox. 0,6 kg

B-W59558  

 Série de preparados para microscopia “A abelha melífera” 
18 Lâminas de microscopia acompanha texto.

  1. Peças bucais de operária u.i. 

  2. eças bucais de operária c.t . 

  3. Cabeça com olhos compostos s.t 

  4. Córnea do olho, u.i. 

  5. Córnea do olho simples (oceli), u.i, 

  6. Antena com órgãos sensoriais, u. i. 

  7. Asas anterior e posterior, u. i. 

  8. Pata anterior com “escova” u.i. 

  9. Pata posterior com cesta de pólen u.i. 

10. Ferrão com saco de veneno u.i. 

11. Parte produtora de cera, u.i. 

12. Abdome de operárias s.t. 

13. Abdome de rainha s.t. com ovário 

14. Abdome de zangão s.t. com testículo 

15. Tórax de operárias s.t. 

16. Larva, c.l.sagital 

17. Nosema apis, disenteria de abelha, s.t. do intestino de abelha 

18. Bacillus larvae, parasita de abelhas, u.i.

B-W13340P

Visão da vida da abelha melíflua

Invertebrados (Invertebrata) | ZOOLOGIA

Outros réplicas em 3bscientific.com!

3bscientific.com
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BOTÂNICA | Gimnospermas (Gymnospermae)

 Série de preparados para microscopia “Fungos e Liquens 
(Fungi, Lichenes)” 
20 Lâminas de microscopia acompanha texto. 

Phycomycetes:  

1. Mucor mucedo, u.i. de hifa mostrando esporângio 2. Rhizopus nigricans, u.i. 

de hifa com zigoto em desenvolvimento 3. Synchytrium endobioticum, bolor 

negro da batata, s.t. de tecido infectado 4. Plasmodiophora, s.t. de of repolho  

Ascomycetes: 

5. Claviceps purpurea, s.t. de esclerótio 6. Tuber rufum, trufa, s.t.. de corpo de 

frutificação mostrando ascos 7. Peziza sp., fungo, s.t. de corpo de frutificação 

com ascos 8. Erysiphe sp., míldio, s.t. de folha com peritécio 9. Penicillium sp., 

bolor azul em casca de laranja, s.t. de hifa com conidióforo 10. Aspergillus 

glaucum, bolor marrom, u.i. de hifa com esporângio 11. Saccharomyces sp., 

fermento, gemulação, u.i 12. Taphrina pruni (Exoascus pruni), s.t. com 

haustoria e ascos  

Basidiomycetes: 

13. Puccinia graminis, s.t. de uredinia no trigo 14. Puccinia graminis, ferrugem 

do trigo, s.t. de ecídia em folha infectada de bérberis 15. Ustilago zeae, 

ferrugem do milho, tecido infectado, s.t. 16. Psalliota sp., cogumelo, s.l. de 

píleo e lamela 17. Boletus edulis, fungo com poros, s.l. através de poros 

18. Lycoperdon gemmatum, fungo, s.t. de corpo de frutificação  

Liquens: 

19. Xanthoria, líquen, s.t. de talo mostrando hifa com alga simbiótica

20. Xanthoria, s.t. de apotécio.

B-W13013P 

 Série de preparados para microscopia “Algas (Algae)” 
30 Lâminas de microscopia acompanha texto.

Cyanophyceae: 

1. Chroococcus, alga unicelular, u.i. 2. Anabaena, u.i. de filamentos com 

heterocistos 3. Nostoc sp., s.t.de colônia com hormogônia 4. Aphanizomenon, 

u.i. mostrando heterocistos 5. Scytonema, filamentos não ramificados, com 

ramificação falsa, u.i. 6. Stigonema, filamentos ramificados, u.i. 

Chromophyta:

7. Diatomáceas, água doce, recente, variado 8. Diatomáceas, mostrando 

estrutura protoplasmática 

Conjugatae:

9. Spirogyra, filamentos vegetativos, u.i. 10. Spirogyra, conjugação 

escalariformes e zigotos seguindo a conjugação, u.i. 11. Zygnema, u.i. de 

filamentos vegetativos 12. Desmids, lâmina espalhada mostrando várias formas 

Chlorophyceae:

13. Chlamydomonas, células biflageladas, u.i. 14. Pandorina morum, células 

biflageladas em uma colônia esférica, u.i. 15. Volvox, colônias esféricas com 

células filhas, u.i. 16. Pediastrum, colônias estreladas, u.i. 17. Oedogonium, u.i. 

de filamentos com órgãos sexuais 18. Cladophora, com células multinucleadas 

19. Draparnaldia glomerata, filamentos com feixes de ramos 20. Ulva lactuca, 

alga verde mostrando talo de uma camada de células 21. Vaucheria., u.i. de 

oogônia e anteridio

Charophyceae:

22. Chara vulgaris, talo com órgãos sexuais 

Phaeophyceae:

23. Fucus serratus, s.t. de anteridio e oogônia em uma lâmina 24. Fucus spiralis, 

monoica, s.t. de conceptáculo com oogônia e anteridio 25. Ectocarpus, 

plurilocular, u.i. 26. Laminaria saccharina, s.t. de talo com esporângio 

Rhodophyceae:

27. Polysiphonia, talo com anterídio 28. Polysiphonia, talo com cistocarpos 

29. Polysiphonia, talo com tetrásporos 30. Batrachospermum, alga de água 

doce, u.i.

B-W13012P  

 Série de preparados para microscopia “Gimnospermas 
(Gymnospermae)” 
15 Lâminas de microscopia acompanha texto.

1. Ephedra, s.l. de cone masculino 2. Ephedra, s.l. de cone feminino no 

momento da polinização 3. Ginkgo, broto jovem, s.t. 4. Ginkgo, s.t. de folha 

5. Pinus, pinheiro, raiz jovem 6. Pinus, pinheiro, caule no primeiro ano 

7. Pinus, pinheiro, s.l de gema mostrando anatomia e origem das folhas 

8. Pinus, pinheiro, madeira, secções transversal, radial e tangencial 9. Pinus, 

pinheiro, fo-lhas aciculares, s.t. 10. Pinus, pinheiro, u.i. de grãos de pólen 

maduros 11. Pinus, pinheiro, s.l. de cones masculinos 12. Pinus, pinheiro, s.l. 

de cone feminino jovem 13. Larix, lariço, s.t. de folhas aciculares, s.t. 

14. Larix, lariço, s.l de cone masculino 15. Larix, lariço, s.l de cone.

B-W13016P   

Outras séries de preparados para 
microscopia em 3bscientific.com! 
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Sálvia dos prados (Salvia pratensis), modelo 
O modelo mostra detalhadamente a estrutura de uma flor isolada com 

o mecanismo de polinização, em ampliação de aproximadamente 15 

vezes. Esta representação detalhada e fiel é desmontável em quatro 

partes para uma melhor visualização. O típico mecanismo de barreira 

levadiça para a captura do pólen preso aos corpos dos insetos pode 

ser demonstrado.

Dimensões: aprox. 25x25x37 cm³

Peso: aprox. 0,6 kg

B-T21024   

Camomila verdadeira (Matricaria 
chamomilla), modelo 
A camomila é da família das Asteroideae, nome 

científico antigo: Compositae. Em nosso modelo 

de flor de uma camomila verdadeira, tanto a 

inflorescência quanto uma corola tubular são 

representadas de forma muito detalhada e 

atraente. A inflorescência é ampliada 10 vezes e 

representada em corte longitudinal, para detalhar 

melhor as estruturas internas e externas. A corola 

tubular totalmente aberta está ampliada 70 vezes 

e permite, assim, uma vista detalhada de sua 

construção. A inflorescência e a corola tubular 

estão firmemente colocadas sobre uma base 

com suporte.

Dimensões: aprox. 23x25x30 cm³

Peso: aprox. 0,7 kg

B-T21023   

Ervilha (Pisum sativum), modelo 
O modelo mostra detalhadamente a estrutura 

de uma flor isolada com o mecanismo de 

polinização, em ampliação de aproximadamente 

8 vezes. Esta representação detalhada e fiel é 

desmontável em 12 partes para uma melhor 

visualização. No pé de apoio, encontra-se 

adicionalmente uma ervilha madura aberta por 

corte, ampliada 8 vezes.

Dimensões: aprox.25x20x35 cm³

Peso: aprox. 1 kg

B-T21026   

Flor de cerejeira com fruto
(Prunus avium), modelo 
Este modelo representa uma flor de cerejeira 

preta (composta por 3 peças) numa escala de 

7:1 e uma cereja numa escala de 3:1. A flor de 

cerejeira pode ser desmontada em 2 metades, 

oferecendo acesso ao ovário removível com 

estilete e estigma. Montado sobre um suporte.

Dimensões: aprox. 20x22x26,5 cm³

Peso: aprox. 1 kg

B-T21019   

Angiospermas (Magnoliopsida) | BOTÂNICA

Vantagens 
• Flor desmontável

• Mecanismo de barreira pode ser demonstrado

BOTÂNICA

Nossas flores desabrocham em qualquer estação do ano!

3bscientific.com
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Corte transversal do caule do ranúnculo amarelo
(Ranunculus repens), modelo 
Corte do caule com feixe vascular colateral aberto do ranúnculo 

amarelo. O modelo mostra a estrutura característica do caule de uma 

planta dicotiledônea, ampliada 250 vezes.

Dimensões: aprox. 28x7 cm²

Peso: aprox. 0,8 kg

B-T21003   

  Série de preparados para microscopia “Disposição e tipos de 
feixes vasculares de caule” 
13 Lâminas de microscopia acompanha texto.

  1. Protostelo. Psilotum, s.t. de caule 

  2. Actinostelo. Lycopodium, s.t. de caule 

  3. Polistele. Pteridium, s.t. de rizoma feixes concêntricos com xilema interno 

  4. Sifonostelo ectofloico. Osmunda, s.t. de rizoma 

  5. Sifonostelo anfiflóico. Adiantum, s.t. de rizoma 

  6. Dictiostelo. Polypodium, s.t. de rizoma 

  7. Eustele. Ranunculus, s.t. de caule., feixes colaterais abertos 

  8. Eustelo. Lamium, s.t. de caule 

  9. Eustelo. Cucurbita pepo, s.t. de caule, feixes bicolaterais 

10. Atactostelo. Zea mays, s.t. de caule., feixes colaterais fechados 

11. Disposição de feixes similar a atactostelo em plantas dicotiledôneas.   

  Podophyllum, s.t. de caule 

12. Feixes vasculares concêntricos com xilema externo Convallaria, s.t. de  

  rizoma 

13. Feixes vasculares concêntricos. Ranunculus, s.t. de raiz

B-W13330P

Corte transversal de folha do fagus silvatica, modelo 
Este modelo mostra a estrutura histológica de uma folha (fagus silvatica) 

ampliada 1.500 vezes.

Dimensões: aprox. 29x29x8,5 cm³

Peso: aprox. 2 kg

B-T21001   

 Série de preparados para microscopia “Angiospermas, Folhas” 
15 Lâminas de microscopia acompanha texto.

  1. Elodea, s.l. de ápide caulinar mostrando meristema apical e origem das   

 folhas 

  2. Folhas, monocotiledônea e dicotiledônea, Zea e Ranunculus, s.t. 

  3. Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledônea 

  4. Iris, s.t. t.s. de folha típica isobilateral 

  5. Eucalyptus, folha bifacial com glândulas de óleo esquizógenas, s.t. 

  6. Fagus, faia, s.t. de folhas de sol e sombra em uma lâmina 

  7. Calluna, ling, s.t. de folha enrolada mostrando estômato sunken 

  8 Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando Câmera de estômatos   

 crípticos alinhados com pelos protetores 

  9. Ficus elastica, seringueira, s. t. de folha mostrando cistólitos 

10. Elodea, s.t. de folha mostrando estrutura simples de uma folha aquática 

11. Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos 

12. Aesculus, s.t. de botão foliar com escama e folhas embutidas enrroladas 

13. Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pelos glandulares 

14. Nepenthes, s.t.de jarro com glândulas 

15. Utricularia

B-W13020P

BOTÂNICA | Anatomia vegetal

Mais anatomia de plantas em 3bscientific.com!
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Conjunto de experiências “Fotossíntese” 
Com auxílio do conjunto de aparelhos, o processo da fotossíntese pode ser 

observado no exemplo de plantas aquáticas. A dependência da 

intensidade da luz, do comprimento de onda da luz, do teor de CO2
 da água 

e de outros parâmetros pode ser examinada com auxílio deste conjunto de 

experiências. O conjunto de experiências pode ser usado para 

experiências de alunos, bem como pelo professor para demonstração. No 

CD-ROM anexado, está disponível, além de abrangentes informações para 

professores com conhecimento fundamental teórico, uma folha de 

avaliação (protocolo) para cada experiência, que pode ser trabalhada pelos 

alunos.

Temas para experiências 

• Quando é que as plantas produzem oxigênio?

• Quanto oxigênio é produzido por plantas aquáticas?

• Que fatores influenciam a fotossíntese?

Luminária “Fotossíntese” 
A luminária serve como fonte de luz e ao mesmo tempo como suporte para 

a realização de experimentos com o Conjunto de experiências 

Fotossíntese.  

Fornecimento: 

1 Tripé

1 Placa acrílica 150x150x3 mm3

1 Manguito duplo

1 lâmpada halógena 12 V DC / 20 W, soquete GU4 com fonte de 

alimentação 12 V DC / 2 A para 115 V / 230 V, 50/60 Hz

B-W16123   

Conjunto de experiências “Pigmentos Vegetais e Fotossíntese” 
Analise pigmentos vegetais por meio de cromatografia – simples e 

seguro!

Enquanto a clorofila é responsável, no verão, pela coloração verde das 

folhas das plantas, no outono, a grande variedade de pigmentos 

existentes nas folhas se revela. Assim que as temperaturas caem e a 

insolação diminui, a clorofila é eliminada, o que torna visíveis os diferentes 

pigmentos na folha. Os alunos separam estes pigmentos com auxílio da 

cromatografia com papel. Neste processo, estes pigmentos são 

transportados para um papel especialmente preparado, sendo que a taxa 

de alteração de cada pigmento é dependente da solubilidade e da 

absorção neste papel. Este conjunto oferece a grande vantagem de que 

classes escolares podem realizar a cromatografia com papel para isolar os 

pigmentos vegetais, sem ter que usar soluções danosas à saúde para isto. 

O material fornecido é suficiente para a realização da experiência com 

uma classe de 40 alunos.

 

Fornecimento: 2 ml de pigmentos vegetais de folhas do outono, 2 pipetas 

capilares de plástico, 20 tiras de papel filtro para cromatografia, 2 x 30 ml 

solvente de cromatografia, 20 frasquinhos de cromatografia, 1 ml de 

amostra de pigmento verde-folha, 1 ml de solução ativadora de pigmento, 

10 béqueres medicinais, 20 tubos de microcentrífuga, 10 réguas, 1 pipeta 

de plástico 

Material de trabalho não fornecido adicionalmente necessário:  tesouras, 

água, giz de cera

B-W55592    

Fornecimento: 

1 Copo (1 L), 1 Funil, 1 Suporte universal,

4 Recipientes de coleta, 2 Batoques de borracha,

4 Filtros de cor (azul, amarelo, vermelho, verde),

4 Filtros cinza, Instruções em CD-ROM em alemão e inglês

B-W16121    

Exigência complementar: 

Luminária “Fotossíntese” B-W16123 

Fotossíntese | BOTÂNICA3bscientific.com
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A célula animal
O modelo em 2 partes mostra a forma e as estruturas de uma célula animal 

típica vista no microscópio eletrônico. Todas as organelas importantes são 

representadas em relevo e diferenciadas por cores, entre outras: 

Núcleo celular, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, retículo 

endoplasmático rugoso, membrana basal, fibras colágenas, aparelho de 

Golgi, microvilos, lisossoma.

Ampliação: aprox. 10.000:1

Dimensões: aprox. 21x11x31 cm³

Peso: aprox. 800 g

B-R04   

BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA

 Série de preparados para microscopia 
“A Célula Animal” 
12 Lâminas de microscopia acompanha texto.

1. Epitélio escamoso, células isoladas da boca 

humana 2. Músculo estriado, s.l. mostrando núcleo, 

estriações 3. Osso compacto e cartilagem hialina; s.t., 

duas secções para comparação 4. Fibras nervosas 

isoladas, fixadas e coradas com ácido ósmico para 

mostrar bainha de mielina e nódulos de Ranvier 

5. Fígado de Salamandra, s.t., células simples de 

animal 6. Rim de camundongo, s.t. coloração vital para 

mostrar armazenamento 7. Ovário de gato, s.t. 

mostrando folículos primários, secundários e de Graaf 

8. Testículos de sapo, s.t .mostrando 

espermatogênese  9. Larva de salamandra, s.t. da 

pele e outros órgãos selecionados para mostrar 

divisão celular 10. Útero de Ascaris megalocephala, 

s.t. corada para mostrar meiose com cromossomos e 

fusos  11. Glândula salivar de larva de Chironomus. 

Cromossomos gigantes mostrando grande 

cromômeros. corado para DNA 12. Ova de 

Psammechinus. Ova não fertilizada, ova fertilizada, 

estágios iniciais de clivagem.

B-W13023P

A célula vegetal
O modelo em duas partes mostra a estrutura de uma célula vegetal típica, 

como vistos no microscópio eletrônico. O citoplasma e todas as organelas 

importantes são representadas em relevo e diferenciadas por cores, entre 

outras: Parede celular, membrana celular, núcleo celular, retículo 

endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, ribossomos, 

cloroplastos, mitocôndrias, dictiossomas/aparelho de Golgi.

Ampliação: aprox. 10.000:1

Dimensões: aprox. 20x11,5x33 cm³

Peso: aprox. 2 kg

B-R05   

 Série de preparados para microscopia
 “A célula vegetal” 
12 Lâminas de microscopia acompanha texto.

1. Epiderme de Allium, u.i. mostrando células 

vegetais simples com parede celular, núcleo e 

citoplasmato 2. Extremidade da raiz de Allium cepa; 

s.l. mostrando divisão celular em todos os estágios 

3. Célula mãe de pólen de Lilium. Prófase da 

primeira divisão de maturação 4. Célula mãe de 

pólen de Lilium. Metáfase e anáfase da primeira 

divisão de maturação 5. Madeira de tília macerado 

e u.i. 6. Fruto de Pyrus s.t. mostrando cistólito 

7. Tubérculo de Solanum (batata) s.t. mostrando 

súber e grãos de amido 8. Cucurbita pepo s.l. de 

caule mostrando feixes vasculares com tubos 

crivados e, tubos espiralados e anelares 9. Ricinus, 

s.t. de endosperma mostrando grãos de aleurona 

10. Anteras de Lirium, s.t. sacos polínicos e grãos 

de pólen 11. Ovário de Lilium, s.t. disposição dos 

óvulos e saco embrionário 

12. Spirogyra mostrando estágios de conjugação e 

zigotos

B-W13024P

BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA | Células
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Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto miniDNA®
Conjunto de modelo molecular para uma hélice dupla para a direita. Com moldes 

codificados em cores para a representação de bases nitrogenadas, pentoses e 

grupos de fosfatos dos quais o DNA é constituído. Pode ser usado para a 

representação de modelo da replicação do DNA e do pareamento complementar 

de bases. Fornecimento com instruções de montagem e suporte.

Cor B-W19762 B-W19763

Timinas laranja 11 unidades 6 unidades

Adeninas azul 11 unidades 6 unidades

Guaninas verde 11 unidades 6 unidades

Citosinas amarelo 11 unidades 6 unidades

Desoxirriboses vermelho 44 unidades 24 unidades

Grupos de fosfatos violeta 44 unidades 24 unidades

 A. Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto miniDNA®, 22 segmentos 

Dimensões: aprox. 44x11x11 cm³  Peso: aprox. 500 g 

B-W19762    

B. Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto miniDNA®, 12 segmentos 
Dimensões: aprox.24x11x11 cm³  Peso: aprox. 330 g 

B-W19763   

Modelo de hélice dupla de DNA, conjunto do aluno 
Conjunto do aluno com componentes codificados por cores para montagem simples e 

rápida de uma hélice dupla helicoidal de um DNA. Reprodução atraente do giro completo 

segundo 10 pares de bases. Replicação e transcrição também podem ser explicadas 

visualmente. Na montagem, os alunos aprendem os termos específicos sem sentir.

Dimensões: aprox. 12,5x35 cm2

Peso: aprox. 400 g 

B-W19780   

Os componentes da vida!

Modelos de DNA e RNA | BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA

Vantagens
• Diferenciação simples dos componentes através de seis cores inconfundíveis.

• Bases de purina e pirimidina diferem no tamanho. 

• Não permite confusão na montagem dos pares de bases adenina-timina e guanina-citosina.

Vantagens
• Diferenciação simples dos componentes através de seis cores inconfundíveis.

• Representação das duas ligações de hidrogênio entre timina e adenina e das  

  três ligações de hidrogênio entre citosina e guanina.

• Representação dos sulcos maiores e menores na superfície da hélice dupla

• Bases de purina (adenina, guanina) e de pirimidina (citosina, timina) diferem no  

  tamanho.

B

A
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Modelo: Mitose
O modelo tridimensional em alto-relevo ilustra as seguintes 9 etapas da 

mitose de uma célula animal típica: 

1. Intérfase

2. Prófase

3. Prometáfase inicial

4. Prometáfase final

5. Metáfase

6. Anáfase inicial

7. Anáfase final

8. Telófase

9. Citocinese

Dimensões: aprox. 60x40x6 cm³

Peso:  aprox. 1,7 kg

B-R01/1   

Vantagens dos modelos para mitose e meiose
• Cromossomos com coloração azan modificada

• Componentes celulares coloridos conforme pontos de vista didáticos

• Imãs de fixação na parte traseira

• Sistema de armazenamento para montagem em pé ou suspensão

• Fornecimento com descrição detalhada e modelos para cópia

• Ampliação de 10.000 vezes

Modelo de Meiose 
O modelo tridimensional em alto-relevo ilustra as 10 etapas da meiose 

numa célula animal típica: 

  1. Intérfase (fase G1) 

  2. Prófase I (leptóteno) 

  3. Prófase I (zigóteno e paquíteno) 

  4. Prófase I (diplóteno) 

  5. Prófase I (diacinese) 

  6. Metáfase I

  7. Anáfase I

  8. Telófase I, citocinese I, intercinese, prófase II e metáfase II

  9. Anáfase II

10. Telófase II e citocinese II

Dimensões: aprox. 60x40x6 cm³

Peso:  aprox. 1,7 kg

B-R02/1   

  Série de preparados para microscópio “mitose e meiose I” 
6 preparados selecionados com texto de acompanhamento detalhado.

1. Mitoses nas pontas de raízes de allium, cebola de cozinha, corte   

   longitudinal. Hematoxilina de ferro 

2. Mitoses na medula espinhal de um mamífero, corte

3. Estágios de meiose e mitose no corte dos testículos da salamandra

4. Lilium, anteras corte transversal. Células-tronco do pólen, metafase e   

   anafase da primeira meiose

5. Cromossomos gigantes da glândula salivar da larva Chironomus

6. Ascaris megalocephala, lombriga de cavalo, útero corte transversal.   

   Primeira e segunda meiose

B-W13079

 Série de preparados para microscópio “mitose e meiose II” 
5 preparados selecionados com texto de acompanhamento detalhado.

1. Mitoses nas pontas de raízes de Vicia faba, fava, corte longitudinal.

2. Lilium, anteras corte transversal. Células-tronco do pólen, metafase e   

    anafase da primeira meiose

3. Estágios de mitose no blastodisco de um peixe com centrosferas

4. Gafanhotos, testículos, corte transversal. Espermatogênese com   

    estágios de meiose e mitose

5. Paramécio, estágios de divisão 

B-W13083

BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA | Mitose e meiose

Outros artigos sobre mitose e 
meiose em 3bscientific.com! 
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Desenvolvimento embrionário da rã comum europeia (Rana temporaria), 
em 12 partes 
No exemplo da rã comum europeia (Rana temporaria), são mostrados os diferentes 

estágios do desenvolvimento embrionário enrugamento (mórula e blástula), 

gastrulação (gástrula), neurula e organogênese em ampliação de 30 vezes.

Dimensões: aprox. 37x36x13 cm³

Peso: aprox. 1,5 kg

B-T12009   

  Série de preparados para microscopia
“Embriologia de Rã (Rana)” 
10 Lâminas de microscopia acompanha texto.

  1. Rã, mórula, s.l. com macro- e micrômeros 

  2. Rã, blástula s.l. mostrando blastocele 

  3. Rã, gástrula, s.l. sagital mostrando camadas germinativas, lábio dorsal e  

   ligação com a gema 

  4. Rã, nêurula, s.t. mostrando primórdio de notocorda 

  5. Rã, início do estágio de origem da cauda, com tubo neural, notocorda 

  6. Rã, início do estágio de origem da cauda, s.l. sagital com primórdio de  

   cérebro, segmentação da mesoderme 

  7. Rã, estágio de eclosão, s.t.região da cabeça ou brânquias 

  8. Rã, estágio de eclosão, s.t.região mediana do corpo 

  9. Rã, girino jovem, s.t. da cabeça 

10. Rã, girino jovem, s.t. do tórax.

B-W13027P

  Série de preparados para microscopia “Genética” 
25 Lâminas de microscopia acompanha texto.

  1. Allium, extremidade da raiz, s.l. mostrando todos os estágios da mitose 

  2. Eschscholtzia, estigma, u.i. mostrando pólen penetrando 

  3. Lilium, célula mãe de micrósporo, primeira divisão, leptóteno a zigóteno 

  4. Lilium, primeira divisão, diacinese a telófase 

  5. Lilium, segunda divisão, intercinese a estágio de tétrade 

  6. Polytrichum, musgo, arquegônio, u.i. 

  7. Polytrichum, musgo, arquegônio, s.l. 

  8. Spirogyra scalariform conjugação mostrando zigotos depois da   

   conjugação 

  9. Ouriço-do-mar, desenvolvimento dos ovos, u.i. da maioria dos estágios  

   até plúteo 

10. Cromossomos gigantes da glandula salivar de Chironomus,   

   esmagamento, corada para cromômeros 

11. Cromossomos gigantes, Seção 

12. Ascaris, fertilização dos ovos, s.t. 

13. Ascaris, pronúcleos masculino e feminino, s.t. 

14. Ascaris, meiose e clivagem inicial, s.t. 

15. Testículo de pitu, s.t. mostrando meiose 

16. Testículo de camundongo, s.t. mostrando espermatogênese 

17. Ovário de coelho, s.l. mostrando folículo em vários estágios 

18. Embriologia de peixe, s.l. de embrião mostrando mitose animal 

19. Cromossomos, humano, fêmea, cultura de sangue periférica 

20. Cromossomos, humano, masculino, cultura de sangue periférica

21. Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, u.i. 

22. genética de Drosophila, mutante “olho barr”, u.i. 

23. Genética de Drosophila mutante “olho brown”, u.i. 

24. Genética de Drosophila, mutante “asa vestigial”, u.i. 

25. Genética de Drosophila, mutante “olho white", u.i.

B-W13025P 

Desenvolvimento embrionário | BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA

Outros artigos sobre biologia celular
e genética em 3bscientific.com!

3bscientific.com
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Conjunto de experiências “Osmose e difusão” 
Empregando o modelo celular e uma mistura de corantes especiais é 

possível observar como as membranas de uma célula permitem o 

transporte de uma “cor”, enquanto a outra permanece na própria 

célula. As alterações de cor resultantes demonstram de forma evidente 

a permeabilidade seletiva, destacando como as células absorvem 

nutrientes e “eliminam” dejetos. Além disso, os alunos aprendem como 

a osmose e a difusão permitem a equiparação de concentrados através 

do transporte passivo de água pelas membranas celulares 

seletivamente permeáveis.

 

Fornecimento:   30 ml solução de corante vermelho, 30 ml solução de 

corante azul, 20 provetas transparentes, 4 m tubo de diálise, 250 ml 

solução de glicose, 50 tiras de teste de glicose, 60 proveta, 20 pipetas 

de plástico, 30 ml solução de indicador amido (IKI), 250 ml solução de 

amido, 4 m cordão

Descrição em alemão e inglês

Para aulas nos níveis secundários básico e avançado.

Peso: aprox. 850 g

B-W55886   

Conjunto de experiências “Funcionamento da Osmose” 
Experiência para alunos para demonstração visual da osmose e para a 

simulação de um processo elementar em nossas células.

As duas ramificações de um tubo em U são separadas por uma membrana 

semipermeável. De um lado, é inserida água pura e, do outro, uma solução 

concentrada de açúcar. Depois de algum tempo, o nível do líquido se eleva, 

porque flui água pela membrana para a solução com a concentração maior 

de açúcar, para equalizar as concentrações. Para comparação, também 

podem ser empregadas soluções concentradas com outros materiais. O 

volume da água que passou é lido em um tubo capilar de vidro.

Fornecimento:

1 tubo em U com suporte

1 tubo capilar de vidro

30 ml corante de alimentos

10 folhas de membrana semipermeável

170 g sacarose

Descrição em alemão e inglês

Peso: aprox. 910 g

B-W55885   

BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA | Hereditariedade / Osmose

Osmose – Importante tema, não só 
em termos de ecologia e biologia 
da evolução!

Conjunto de experiências “Relações de parentesco”  
Faça uma experiência com os seus alunos: use o exame da impressão 

digital genética de uma criança para comprovar os laços familiares da 

mesma e seu pai, usando a gel-eletroforese para analisar amostras de ADN 

não pertencentes a seres humanos. Eles precisarão empregar tudo o que 

sabem sobre hereditariedade para poder avaliar a relação de parentesco e 

a identidade do pai corretamente.

 

Fornecimento:

3 x 150 ml amostras de ADN (mãe, pai e criança)

2 x 125 ml concentrados de TBE em pó

400 ml frasco de gel de agarose a 0,8 %

100 ml concentrado de corante de ADN

1 bacia de tingimento

Descrição em alemão e inglês

Peso: aprox. 1,3 kg

B-W55800   
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Conjunto de experiências “DNA-Fingerprint”
DNA-Fingerprinting (impressão digital genética) é um importante método 

genético-molecular. A criminologia, por exemplo, já não pode ser pensada 

sem ele. Outros exemplos de utilização são a análize de paternidade, a 

análize de doenças genéticas ou a identificação de vítimas de catástrofes 

naturais ou de acidentes.

Com o conjunto de experiências “DNA-Fingerprint”, este método é 

ensinado de forma lúdica com base em tarefas criminalísticas. Nestes 

procedimentos, são gerados fragmentos de DNA através de reação em 

cadeia de polimerase (PCR) e finalmente separados na eletroforese em gel. 

Mas no nosso kit os fragmentos de DNA já vêm separados, de forma que os 

alunos realizem somente a eletroforese. Com base nos perfis de DNA 

disponíveis no kit, os seus alunos podem chegar a conclusões sobre suas 

origens. Os alunos aprendem acerca do uso prático de técnicas genético-

moleculares e podem discutir a respeito do perfil de DNA encontrado de 

forma detalhada depois de terminado o experimento. Além disso, o tema 

oferece uma excelente base de discussão para outras possibilidades de 

utilização do DNAFingerprinting bem como para os aspectos jurídicos e 

éticos correlatos. Suficiente para 10 pesquisas.

Fornecimento:

120 μl DNA da vítima

120 μl DNA do local do crime

120 μl DNA de suspeitos Nr. 1

120 μl DNA de suspeitos Nr. 2

50 ml Tampão de electroforese, conc. 50 vezes

6 g Agarose

1,5 ml Solução de DNA colorida, conc. 200 vezes

Dimensões: aprox. 40x40x15 cm³

Peso: aprox. 1 kg

B-W19937    

Exigência complementar: 

Cuba de eletroforese S 
B-W19925   

Fonte de alimentação DC para eletroforese
0 – 300 V, 0 – 400 mA 
B-W19926     

Micropipeta, 0,5 – 10 µl 
B-W16189     

Pontas de pipeta, cristal, até 10 µl 
B-W16193

Reação em cadeia da polimerase (eletroforese) | BIOLOGIA CELULAR E GENÉTICA

B. Cuba de eletroforese S 
Câmara de acrílico para a realização das experiências com o conjunto de 

experiências “DNA-Fingerprint”. Com fundo transparente a UV para 

observação da eletroforese com utilização de corantes fluorescentes, tampa 

de segurança com conectores elétricos integrados, bem como duas posições 

de pente para análise simultânea de amostras 2x12.

Dimensões: aprox. 21x11x3,4 cm³ Peso: aprox. 0,7 kg

B-W19925   

A. Fonte de alimentação DC 0 – 300 V, 0 – 400 mA 
Fonte de alimentação estabilizada com duas saídas para a operação de 

câmaras de eletroforese. Timer (1 – 999 min.) com função de alarme.

Tensão de conexão à rede: 100 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensões:   aprox. 12x15x18 cm³

Peso:   aprox. 0,6 kg

B-W19926   

C. Micropipeta, 0,5 – 10 µl 
Micropipeta com indicação de volume de ajuste simples e preciso e 

removedor de pontas embutido. Pontas de pipeta não incluídas no 

fornecimento.

Dimensões: aprox. 25x6,5x4 cm³  Peso: aprox. 150 g

B-W16189    

D. Pontas de pipeta, cristal, até 10 µl 
1000 pontas compatíveis com as micropipetas.

B-W16193    

A
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Desenvolvimento embrionário em 12 estágios 
O modelo ilustra 12 estágios do desenvolvimento do embrião humano 

desde a fecundação até o final do segundo mês gestacional. Cada 

estágio pode ser retirado como peça individual e apresentado 

individualmente.

• Óvulo no momento da fecundação (concepção) com o gameta  

   masculino (espermatozoide)

• Zigoto no estágio com duas células, cerca de 30 horas após a  

   fecundação

• Zigoto no estágio com quatro células, depois de cerca de

   40-50 horas

• Zigoto no estágio com oito células, depois de cerca de 55 horas

• Mórula – Blastócito, depois de cerca de 4, 5 e 8-9 dias

• Embrião ao redor do 11º e 20º dia

• Embrião ao redor do final do 1º e 2º mês gestacional

Dimensões: aprox. 65x34,5x6 cm³

Peso: aprox. 1,55 kg

B-VG391   

EDUCAÇÃO DE SAÚDE

Pélvis com gravidez, 3 partes 
Representação de uma pélvis feminina cortada ao meio, com gravidez de 9 

meses, sendo o feto removível. Um excelente modelo para estudar a 

posição normal da criança antes do nascimento. Um útero com embrião no 

3º mês de gestação está montado na base para adicionar maiores 

detalhes.

Dimensões: aprox. 38x25x40 cm³

Peso: aprox. 3,8 kg

B-L20   

Série de gravidez 3B Scientific®, 5 Modelos 
Esta série mostra os estágios de desenvolvimento mais importantes. Todos 

os modelos são montados juntos em uma base única.

• Embrião 1º mês

• Embrião 2º mês

• Embrião 3º mês

• Feto no 5º mês (posição transversa)

• Feto no 7º mês (posição normal)

Dimensões: aprox. 13x41x31 cm³

Peso: aprox. 2,1 kg

B-L11/9   



A B

31Educação e esclarecimento sexual | EDUCAÇÃO DE SAÚDE

Maleta didática “10 contraceptivos”  
Material letivo detalhado para esclarecimento sexual em escolas, atividades extraescolares 

com jovens e em escolas de adultos. A maleta com material anticoncepcional foi elaborada e 

desenvolvida com base em consultórios médicos. Solicite a reposição do material letivo à 

parte. A maleta com material anticoncepcional contém: 

1 pênis de isopor, 24 camisinhas, 5 camisinhas femininas, 2 cartelas de amostra da pílula 

anticoncepcional, 1 DIU (espiral), 1 tampão, 1 diafragma gel, 1 aplicador para diafragma gel, 

1 diafragma, 1 calendário de ovulaçã

B-W15000    

Recomendação suplementar:  

Conjunto 12 camisinhas 

B-W43003   

Vírus HI, modelo 
Este modelo do vírus HI, ampliado milhões de vezes, mostra a membrana 

lípida externa com estruturas de proteína e o núcleo interno que contém a 

matéria viral hereditária (RNA). O núcleo é removível. Montado em base.

Dimensões: aprox. 18x13x13 cm³

Peso: aprox. 0,7 kg 

B-L40   

A. Dispositivo Intrauterino – Modelo de demonstração 
Modelo de demonstração e aprendizado para o posicionamento correto de 

dispositivo intrauterino no útero. O modelo é feito de um material sintético 

resistente e transparente, facilitando a demonstração da introdução e do 

posicionamento do dispositivo intrauterino (dispositivos intrauterinos não 

estão incluídos).

Dimensões: aprox. 6x40x45 cm³

B-W44615    

Exigência complementar: 

B. Dispositivo Intrauterino 
B-W15003   

Conjunto com 20 modelos de treinamento de camisinha 
Modelos de pênis de poliestireno expandido para o treinamento do 

manuseio seguro de camisinhas. Modelos acessíveis para aulas em 

grandes grupos e uso repetido. Fitas adesivas na parte inferior dos 

modelos permitem sua fixação à mesa, de forma que as camisinhas possam 

ser colocadas com grande facilidade. Não inclui camisinhas.

Comprimento: aprox. 14,5 cm

B-W19101    

Exigência complementar: 

Conjunto 12 camisinhas 
B-W43003    

Modelo de demonstração de camisinha 
Este modelo anatômico pode ser utilizado para demonstrar o uso correto 

de preservativos (preservativos). O modelo consiste num pênis ereto 

montado sobre um suporte, 12 preservativos, uma seringa e esperma 

artificial (líquido fluorescente sob luz ultravioleta) para simular a ejaculação.

Fornecido com uma bolsa de transporte.

Dimensões: aprox. 35,5x15x16,5 cm³

Peso: aprox. 2,3 kg

B-W43001   

Material de consumo: 

Conjunto 12 camisinhas 
B-W43003    

250 ml Sêmen Artificial (líquido fluorescente sob UV) 
B-W43002   

3bscientific.com
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Kit Completo MyPlate 
MyPlate é um programa de consultoria do ministério de agricultura dos 

Estados Unidos. Ele divide todos os alimentos em cinco grupos: frutas, 

legumes, alimentos de cereais, alimentos ricos em proteínas e laticínios. 

Estes são dispostos simbolicamente sobre um prato, que deve lembrar o 

consumidor da composição de “um prato saudável para as refeições”.

Este kit combina cinco pratos, o suporte para apresentação e o conjunto de 

alimentos em um abrangente kit didático MyPlate. O conjunto de alimentos, 

com 42 componentes, contém 9 tipos de frutas, 11 tipos de legumes, 

8 alimentos de cereais, 8 alimentos ricos em proteína, bem como 6 

laticínios diferentes.

B-W44791K   

Molar gigante com cáries, 15 vezes o tamanho natural, 5 partes 
Este modelo apresenta um molar superior com raiz tripla e pode ser 

dividido em 5 partes. Mostra um corte longitudinal através da coroa, duas 

das raízes com a cavidade da polpa abertas. Contém polpa removível e três 

inserções dentais com diferentes estágios de avanço de cáries. Fornecido 

em base.

Dimensões: aprox. 24x12x13 cm³

Peso: aprox. 1,5 kg

B-D15   

Modelo gigante de higiene dental, 3 vezes o tamanho natural 
Este modelo, grande o bastante para ser visto em toda a sala de aula, mostra 

a metade superior e inferior de um dentição adulta. Uma junta flexível entre as 

mandíbulas permite fácil movimentação. Ensine as crianças as técnicas 

corretas de higiene bucal, usando a escova gigante incluída neste modelo.

Dimensões: aprox. 18x23x12 cm³  Peso: aprox. 1,5 kg

B-D16    

Escova de dentes de reposição para modelo gigante de higienedental 
Peças de reposição para  B-D16. Comprimento: aprox. 36,5 cm 

B-XD002   

Molar inferior com raiz dupla, inserção de cáries, 2 partes 
Este modelo de molar de adulto com raiz dupla mostra deterioração dental 

avançada no corte longitudinal. Montado sobre suporte removível.

Dimensões: aprox. 23x17x17 cm³

Peso: aprox. 0,6 kg

B-D10/4   

EDUCAÇÃO DE SAÚDE | Cuidado dental, higiene bucal e nutrição
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Smokey Sue – “Os Riscos do Fumo” 
Smokey Sue demonstra de forma dramática a quantidade 

de alcatrão que é coletada pelos pulmões quando um 

único cigarro é fumado. O alcatrão diretamente inalado 

dentro dos pulmões é coletado em um tubo transparente, 

mostrando claramente a quantidade de alcatrão que 

chega aos pulmões por cada cigarro. Disponível com 

base, 3 tubos e maleta para transporte.

Dimensões: aprox. 15x35,5x16,5 cm³

Peso: aprox. 1,15 kg

B-W43010  

Modelo de fumante 
Este modelo pequeno e portátil fuma cigarros de 

verdade; a nicotina e o alcatrão depositam-se 

numa foto que representa uma chapa de raio x 

real do tórax de uma pessoa com câncer de 

pulmão. As fotos com os sedimentos de nicotina 

e alcatrão podem ser colocados em sacos de 

plástico; desta maneira, os sedimentos na foto 

estão protegidos quando a foto for passada de 

mão em mão entre os participantes para que eles 

possam inspecionar a foto de perto.

Dimensões: aprox. 13x29x5,7 cm3

B-W43042  

Tubo de reposição para modelo de 
fumante
B-W99999-588    

Conjunto de 100 bolsas de reposição 
para modelo de fumante 
B-W99999-587  

Uma nova dimensão para os cursos de
conscientização sobre o tema “Álcool no volante”

Óculos de simulação “Álcool no volante” 
O estado de embriaguez e sua influência na capacidade de visão e coordenação podem ser simulados 

de forma extremamente visual, realista e intensiva com estes óculos. Em especial, os jovens 

conscientizam-se claramente dos perigos oriundos de dirigir alcoolizado. Fornecido com um estojo.

B-W43041  

Placas de exposição 3D 
Placas de exposição com modelos pintados à mão para 

representação visual das consequências do abuso de drogas, álcool 

ou tabaco para nossos órgãos. As curtas explicações em inglês são 

ideais para a aula. Em maleta de transporte.

Dimensões: aprox. 71x68 cm²

A. “As Consequências do Abuso de Drogas”, Placa de   
     Exposição 3D
B-W43054   

B. “As Consequências do Alcoolismo”, Placa de Exposição 
3D 
B-W43047   

C. “As Consequências do Fumo”, Placa de Exposição 3D 
B-W43053  

3bscientific.com
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BasicBillyTM 
O Simulador de Assistência Básica à Vida BasicBillyTM é adequado tanto 

para a instrução ampla em escolas, associações e cursos de primeiros 

socorros quanto para a formação médica. Os benefícios são os seguintes:

•  Torso com ombros e as características anatômicas necessárias para a 

localização do ponto de compressão ideal para aplicar a massagem 

cardíaca

• Cabeça com vias aéreas para ventilação boca-a-boca e boca-a-nariz

• Extensão da cabeça para desbloqueio das vias aéreas

• Também permite ventilação com máscara

•  Forças de resistência realistas do tórax de um adulto ou de uma criança por 

conta de duas molas fáceis de trocar.

•  Profundidades de pressão realistas de 5 – 6 cm (adulto) e 4 – 4,5 cm 

(criança) preparam o aluno para a situação real em pessoas.

• Sinal sonoro ao atingir a pressão mínima necessária.

•  Vias aéreas descartáveis e de custo acessível são higiênicas e permitem a 

limpeza e manutenção do boneco

•  Material de alta qualidade e execução superior garantem excelente 

funcionalidade e vida útil longa mesmo sob uso intensivo

• Desenvolvido e produzido na Alemanha

O colapso cardiocirculatório é uma das mais frequentes 
causas de óbito. Porém, não é tão difícil prestar primeiros 
socorros e salvar vidas com a massagem cardíaca e a 
respiração correta. 

Fornecimento:

1 Corpo de base com tórax removível, 2 Molas (vermelho = adulto; 

verde = criança), 2 Guias telescópicas (vermelho = adulto; verde = criança)

2 Peles para rosto, 1 Pele para torso, 2 Inserções de rosto incluindo 

suporte de bolsa pulmonar, 10 Vias respiratórias (5 x adulto; 5 x criança)

1 Desinfetante, 1 Bolsa de transporte

Dimensões: aprox. 60,5x35,5x19 cm3

Peso: aprox. 2,36 kg

Simulador de Suporte Básico de Vida BasicBillyTM, clara 
B-P72   

Simulador de Suporte Básico de Vida BasicBillyTM, escura 
B-P72/1  

Respaldo Científico:
BasicBillyTM  respeita os resultados de estudos sobre a profundidade de 

força e compressão durante a ressuscitação cardiopulmonar. Valores ideais 

de força e compressão foram determinados estatisticamente tanto para 

adultos quanto para crianças e implementados no design do produto.

BasicBillyTM cumpre as mais recentes diretrizes do European Resuscitation 

Council (ERC) e da American Heart Association (AHA) para ressuscitação 

cardiopulmonar.
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CPRLillyPRO™ – A melhor escolha para
seu treinamento profissional de RCP.

CPRLilly™ 
CPRLilly™ proporciona requisitos realistas para o treinamento de 

primeiros socorros. O pulso carotídeo, assim como a abertura dos olhos 

podem ser comandados manualmente em separado. 

Os benefícios são os seguintes:

• O tronco, revestido habitualmente com um casaco com zíper, mostra  

  todos os pontos anatômicos importantes.

• Cabeça com vias aéreas para ventilação boca-a-boca e boca-a-nariz.

• Extensão da cabeça para desbloqueio das vias aéreas.

• Também permite ventilação com máscara.

• Mandíbula móvel para aplicação da manobra de Esmarch.

• Carótida individual.

• O CPRLilly™ pode reagir à fala do aprendiz abrindo os olhos.

• Forças de resistência realistas do tórax de um adulto.

• Profundidades de pressão realistas de 5 – 6 cm (adulto) preparam o  

  aluno para a situação real em pessoas.

• Quando a profundidade de compressão estiver correta, um sinal  

  sonoro soará, podendo ser desativado se desejar.

• A utilização de bolsas de ar descartáveis e o sistema de câmaras de ar  

  separadas permitem uma operação duradoura higiênica e de baixo custo  

  de CPRLilly™. As máscaras faciais podem ser substituídas e são fáceis de  

   limpar.

• Todos os materiais utilizados cumprem as mais elevadas exigências em  

  qualidade e durabilidade.

• Desenvolvido e produzido na Alemanha.

Dimensões: aprox. 78x39x26 cm³

Gewicht: ca. 8 kg

CPRLilly™, clara 
B-P70    

CPRLilly™, escura 
B-P70/1   

CPRLillyPRO™ 
Através do controle de treinamento direto e o comando ativo do simulador 

por meio de um software é possível realizar cenários de treinamento 

extremamente realistas. Todos os parâmetros relevantes podem ser 

supervisionados de modo confortável e simples através do tablet fornecido 

e guardados para análise. O treinador e o aprendiz alcançam muito 

rapidamente o objetivo de treinamento prescrito através do feedback 

direto.

Parâmetro de treinamento ilustrado:

• Profundidade de compressão

• Frequência de compressão

• Posição da mão

• Inclinação da cabeça

• Volume / velocidade de ventilação artificial (combinado)

• Pressão de ventilação artificial

Dimensões: aprox. 78x39x26 cm3

Peso: aprox. 9 kg

 

CPRLillyPRO™, com tablet, clara 
B-P71   

CPRLillyPRO™, com tablet, escura 
B-P71/1  

CPRLilly™ – uso confiável em qualquer 
treinamento de RCP.
O treinamento de ressuscitação cardiopulmonar com CPRLilly™ é projetado 

correspondente às diretrizes atuais do European Resuscitation Council (ERC) 

e da American Heart Association (AHA) para ressuscitação cardiopulmonar.

3bscientific.com
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Maleta didática “Análises ao solo” 
Mala de análises para uma determinação segura de importantes parâmetros 

do solo sem préconhecimentos de química. A mala contém todos os 

reagentes, equipamentos e acessórios necessários. Pode ser utilizado para 

determinar as seguintes concentrações no solo: nitrato, nitrito, amónio, fosfato, 

potássio e valor pH. É ainda possível determinar a estrutura, densidade e 

humidade do solo. As comparações de cor, através de cartões de 

determinação, já permitem precisões suficientemente precisas para a sala de 

aula. A mala contém instruções detalhadas em inglês, francês, espanhol e 

alemão.

Fornecimento:
Solução de cloreto de cálcio (CaCl2) suficiente para 110 extratos de solo, solução 

de lactato de acetato de cálcio (CAL) suficiente para 7 extratos de solo, 1 balança, 

1 peneira, 1 funil, 1 espátula dupla, 3 seringas, 1 frasco borrifador, 1 cilindro de 

medição, 1 lata, 2 frascos para agitar, 1 pá de plástico, 100 filtros dobráveis, 

1 manual de instruções

Dimensões: aprox. 43x51x17 cm³

Peso: aprox. 2,4 kg 

B-W12700  

Maleta didática “Meio Ambiente” (ECOLABBOX) 
Com a Ecolabbox tem-se em mãos um verdadeiro laboratório móvel para a 

realização de análises de água, solo e ar diretamente no campo. Com a maleta 

especial podem ser encontrados e analisados os materiais mais importantes e que 

têm influência sobre o nosso meio ambiente. No total, são descritos 21 experiências 

fundamentais adequadas para grupos de alunos a partir dos 12 anos. Todos os 

reagentes pertencem à classe de perigo de contaminação da água 0 e, portanto, não 

causam problemas com o descarte. A correia ajustável garante o uso móvel, por 

exemplo com a bicicleta. Com a ECOLABBOX podem ser pesquisados de forma 

congruente os seguintes parâmetros:

Fornecimento: Kits de testes com reagentes para 50 análises de água, 

respectivamente (valor pH, fosfato, amónio, nitrato, nitrito e dureza da água), 

soluções de extração para aprox. 30 extratos de solo (valor pH, fosfato, amónio, 

nitrato e nitrito), 1 lupa em recipiente plástico, 1 pinça especial, 1 pasta a prova 

d´água DIN A 4, sementes de agrião, 1 copo de medidas, 6 tubos de ensaio, 1 frasco 

de prova, 1 frasco de trabalho, 1 funil, 2 pipetas de plástico, 1 tripé de filtro, 30 papel 

de filtro, 1 cartela de cores, 1 manual detalhado em alemão ou em inglês 

Dimensões: aprox. 38x30x11 cm³

Peso: aprox. 2,5 kg

Maleta didática “Meio Ambiente” (ECOLABBOX), Alemão 
B-W11712    

Maleta didática “Meio Ambiente” (ECOLABBOX), Inglês
B-W11720   

Indicadores de pH 
Para a determinação rápida do valor pH. As áreas indicadoras nas tiras 

de plástico não dispersam (não dissipam-se). A escala é clara e bem 

diferençável. Embalagem com 100 tiras indicadoras. Instruções em 

inglês e alemão.

A. Indicadores de pH, pH 0 – 14 
B-W11723    

B. Indicadores de pH, pH 0 – 6 
B-W11724    

C. Indicadores de pH, pH 4,5 – 10 
B-W11725    

Indicadores de pH, pH 5,1 – 7,2 
B-U99999-610   

Indicadores de pH, pH 7 – 14 
B-W11726   
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Aparelho para testes de água 
O aparelho para testes de água mede as concentrações físico-químicas de iões de hidrogénio (pH), sais dissolvidos 

(condutibilidade elétrica /EC) e iões dissolvidos (resíduos evaporados, TDS) em uma olução de medição. O sensor 

de temperatura integrado se destina, adicionalmente, à medição da temperatura em °C ou °F e à compensação 

automática dos valores de medição. O eletrodo fornecido em conjunto é possível de ser trocado facilmente, caso 

necessário. A caixa compacta e robusta em plástico estável protege o aparelho contra respingos de água. O 

aparelho dispõe de um indicador de carga da bateria, bem como de um sistema automático de desativação após 

uma pausa de medição de 8 minutos. 
pH:  0 – 14 ± 0,01

EC:  0 – 3.999 µS ± 2%

TDS:  0 – 2.000 mg/l ± 2%

Temperatura:  0 – 60 °C ± 0,5 °C

Classe de proteção: IP 64

Alimentação de tensão: 4x 1,5 V para aprox. 100 horas

  de funcionamento

Dimensões:  aprox. 16,3x4x2,6 cm3

Peso:  aprox. 0,1 kg

B-W11750   

 Série de preparados para microscopia “A vida microscópica da água, parte I” 
O mundo maravilhoso em uma gota d’água. 25 lâminas de microscopia acompanha texto.

1. Amoeba proteus, ameba, 2. Ceratium hirundinella, dinoflagelados, 3. Euglena, flagelado verde com estigma (“olhos”), 

4. Radiolaria, rizópodes marinhos, 5. Paramecium, núcleo corado, 6. Stylonychia, um ciliado comum, 7. Spongilla, esponja 

de água doce, espículas isoladas, 8. Hidra, u.i. ou Seção, 9. Rotatoria, rotíferos, várias espécies, 10. Daphnia, pulga 

d’água, um filópodo, 11. Cyclops, um copépode, 12. Chironomus, mosquito, larva u.i., 13. Bactérias decompositoras de 

infusões de feno, 14. Oscillatoria, uma cianobactéria filamentosa, 15. Diatomeae, diatomáceas, várias espécies, 

16. Desmidiaceae, desmideos, várias espécies, 17. Spirogyra, alga verde com cloroplastos espiralados, 18. Eudorina, 

pequenas colônias com bainha gelatinosa, 19. Cladophora, alga verde, filamentos ramificados, 20. Draparnaldia, 

filamento principal e ramificações, 21. Microciystis, colônias irregulares, 22. Ulothrix, alga verde com cloroplastos em 

forma de faixa, 23. Oedogonium, filamentos vegetativos, 24. Volvox, com colônia filha e estágios sexuais, 

25. Mesothaenium, desmídeos em forma de bastão.

B-W13335P 

Outras séries de preparados para microscopia e CD-ROMs 
em 3bscientific.com!

Sistema de aparelhos “Environment 
Explorer” 
Sistema de aparelhos robustos de múltiplos usos 

para a coleta de amostras de água e plâncton, 

para a captura de moscas, besouros, partículas em 

suspensão, insetos aquáticos, etc., coleta de 

pequenos animais com amostras do fundo da 

água. A peça central é a haste telescópica, em que 

diferentes dispositivos de captura ou coleta 

podem ser fixados.

Denominação Descrição

B-W11703 Vara telescópica pode ser estendida de 145 para 270 cm

B-W11700 Jereré anel reforçado de alumínio, rede de nylon, largura da malha
0,8 mm, Ø 200 mm, profundidade máx. 310 mm

B-W11702 Jereré com malha me-
tálica

construção robusta, bordas reforçadas com anel de metal, prati-
camente impossibilitando a deformação, Ø 200 mm

B-W11704 Redes de plâncton, 
65 µm 

Anel de alumínio, Ø 200 mm, gaze de seda, largura da malha
65 µm, recipiente coletor 100 ml

B-W11705 Redes de plâncton, 
105 µm 

Anel de alumínio, Ø 200 mm, gaze de seda, largura da malha 
105 µm, recipiente coletor 100 ml

B-W11735 Copo com haste para 
coleta de água

Copo de polietileno com escala (1000 ml) com bico de saída, ân-
gulo de inclinação do copo ajustável, direção de escoamento 
ajustável

ECOLOGIA

ECOLOGIA3bscientific.com
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No de cat. B-W30610-230 B-U30708-230

Tripé Tripé fabricado integralmente de metal, braço e pé 
fixados firmemente um ao outro, ajuste focal pelos 
botões de ajuste fino e grosseiro, integrados ao tri-
pé em ambos lados

Pé de apoio robusto inteiramente metálico, braço de apoio fixado no pé; ajuste focal 
por meio de botões coaxiais de ajuste fino e grosseiro a ambos lados do pé de apoio, 
movidos por meio de um eixo de engrenagem com rolamentos; limite de aproxima-
ção ajustável para a proteção das objetivas e dos suportes para objeto

Tubo Monocular oblíquo 45°, rotação de até 360° Ocular binocular Siedentopf, visão inclinada em 30°, ocular rotativo em 360°, distância 
entre olhos ajustável entre 54 mm e 75 mm, compensação de dioptria de ±5 para am-
bos oculares

Oculares Ocular grande angular WF 10x 18 mm com indica-
dor 

Par de oculares grande angular WF 10x 18 mm

Objetivas Revólver porta-objetivas com 3 objetivas acromáti-
cas 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65 

Revólver porta-objetivas com 4 objetivas acromáticas 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 
100x / 1,25 (imersão em óleo)

Aumentos 40x, 100x, 400x 40x, 100x, 400x, 1000x

Platina porta-
objeto

110x120 mm2 com 2 pinças para a preparação Platina em cruz x-y, 125x130 mm2, com introdutor de objeto e botões coaxiais per-
pendiculares à platina para lâmina, faixa de ajuste de 70x30 mm2

Iluminação Iluminação LED regulável integrada no pé, alimen-
tação elétrica por meio de acumuladores, carrega-
dor 230 V, 50/60 Hz

Iluminação LED regulável integrada no pé, alimentação 230 V, 50/60 Hz

Condensador Condensador de campo claro N.A. 0,65, diafragma 
de íris, porta-filtro e filtro azul

Condensador de Abbe N.A.1,25 com diafragma de íris, porta-filtro e filtro azul, ajuste 
focal por meio de uma engrenagem com eixo

Dimensões aprox. 175x135x370 mm3 aprox. 282x148x357 mm3

Massa aprox. 2,9 kg aprox. 5,2 kg

Fornecimento Completo, com estojo de proteção contra o pó

Vantagens da iluminação fria por LED
• Iluminação uniforme do objeto

• Sem influência térmica no preparado em observações mais longas

• Longa vida útil, sem necessidade de troca de lâmpada

Microscópio monocular didático, modelo 100 LED
(230 V, 50/60 Hz)
Os microscópios monoculares didáticos modelo 100 se destacam pelo 

manuseio simples e por sua construção robusta. Eles são adaptados à 

prática, equipados com 3 objetivas acromáticas e possuem uma platina de 

objetos simples com duas presilhas para fixar a lâmina. Eles podem ser 

incrementados graças aos numerosos acessórios e repostos. Os 

microscópios estão equipados com acumuladores recarregáveis e também 

podem ser operados sem conexão à rede elétrica. 

B-W30610-230   

Microscópio binocular didático, modelo 300 LED
(230 V, 50/60 Hz) 
Os microscópios didáticos modelo 300 cumprem todas as exigências 

impostas por uma aula de biologia de alto nível. Os microscópios são 

equipados de uma platina em cruz com ordenação dos botões coaxiais 

adaptada à prática, um revólver de 4 objetivas acromáticas DIN e de um 

condensador Abbe com ajuste focal. Como acessórios, encontram-se, além 

das objetivas acromáticas semi-plana e plana, também um condensador de 

campo escuro. 

B-U30708-230   
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Outros microscópios em 3bscientific.com!

No de cat. B-U30802   B-U30803   

Denominação Microscópio digital monocular, com câmera integrada Microscópio digital binocular, com câmera integrada

Tripé Tripé fabricado integralmente de metal, braço e pé fixados firmemente um ao outro, ajuste focal pelos botões coaxiais de ajuste 
fino e grosseiro, integrados ao tripé em ambos lados

Tubo Monocular oblíquo 45°, rotação de até 360° Visão binocular inclinada de 45°, rotação de até 360°

Oculares Ocular grande angular WF 10x 18 mm Par de oculares grande angular WF 10x 18 mm

Objetivas Revólver porta-objetivas com 4 objetivas acromáticas 4x / 0,10, 10x / 0,25, 40x / 0,65, 100x / 1,25 (imersão em óleo)

Aumentos 40x, 100x, 400x, 1000x

Platina porta-objeto Platina em cruz x-y, 125x115 mm2, com introdutor de obje-
to, faixa de ajuste de 70x20 mm2

Platina em cruz x-y, 140x140 mm2, com introdutor de objeto, faixa 
de ajuste de 75x50 mm2

Iluminação Iluminação LED regulável integrada no pé. Alimentação 
em tensão universal de 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Lâmpada de halogêneo regulável 6 V, 20 W integrada no pé. Ali-
mentação em tensão universal de 100 V a 240 V, 50/60 Hz

Condensador Condensador de Abbe N.A.1,25 com diafragma de íris, porta-filtro e filtro, ajuste focal por meio de uma engrenagem com eixo

Sensor da câmera 1/3” CMOS, 1,3 Mpixel, colorido

Alimentação em tensão Por interface USB 2.0

Requerimentos de siste-
ma

WIN2000, WINXP, Vista, WIN7 e WIN8

Dimensões aprox. 130x180x390 mm³ aprox. 220x180x390 mm³

Massa aprox. 2,5 kg aprox. 8,5 kg

Fornecimento Completo, com estojo de proteção contra o pó

3bscientific.com

Os microscópios digitais B-U30802 e B-U30803 convencem pelo seu design robusto, pelas suas boas características ópticas e mecânicas, assim como pelo 

seu manuseio fácil. A câmera de 1,3 MPixel integrada permite uma observação simultânea da preparação através do ocular e sobre o monitor do CP e fornece 

imagens nítidas com fidelidade de cores. Existem dois modelos para escolha: um microscópio monocular com iluminação LED de luz fria e um microscópio 

binocular com lâmpada de halogênio. O software profissional “Scope Image” (alcance de imagem) permite, entre outras, imagens fixas e gravações de vídeo, 

assim como possibilidades de análise e medição.
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No. de cat. B-W30666-230 B-W30685-230

Tripé Tripé de metal, coluna de apoio fixada no pé. Ajuste focal por dois botões de ajuste colocados em ambos lados do tripé

Tubo Binocular oblíquo 45°, distância entre os olhos ajustável entre 55 e 
75 mm

Binocular oblíquo 45°, distância entre os olhos ajustável entre 54 e 
75 mm, cabeça estéreo rotativo em 360°

Oculares Par de oculares grande angular WF 10x 20 mm com seguro ocular, 
apoio de borracha para o olho, um ocular com indicador

Par de oculares grande angular WF 10x 20 mm, apoio de borracha 
para o olho

Objetivas Revólver com objetiva 2x / 4x Objetiva de ampliação 0,7x até 4,5x

Aumento 20x / 40x 7x até 45x

Lâmina para 
 objeto

Pé de apoio com lâmina móvel para objeto (plástico, preto/branco e vidro) 95 mm Ø, inclui 2 pinças para fixação da preparação

Iluminação Iluminação LED incidente e por transmissão, alimentação elétrica 
por meio de acumuladores, carregador 230 V, 50/60 Hz

Iluminação incidente, por transmissão e mista, lâmpada de halogê-
neo regulável 12 V, 15 W, alimentação 230 V, 50/60 Hz

Dimensões aprox. 190x300x115 mm3 aprox. 250x220x350 mm3

Massa aprox. 2,9 kg aprox. 6 kg

Fornecimento Completo, com estojo de proteção contra o pó

Microscópio estéreo, 40x, Iluminação por transmissão LED  
(230 V, 50/60 Hz) 
Os microscópios estéreo modelo 40x são microscópios robustos e se 

caracterizam por seu manuseio simples e a sua grande qualidade, tanto 

ótica como mecânica. Eles oferecem numerosas possibilidades de 

utilização nas áreas da biologia e da geologia. Com um simples giro da 

objetiva de 2x para 4x pode ser ajustada uma ampliação total de 20 ou 40 

vezes. Com os acessórios pode-se chegar a ampliação de até 80 vezes. A 

iluminação de luz fria LED permite uma observação mais prolongada sem a 

influência de calor sobre a preparação, oferece a vantagem de uma 

durabilidade maior e faz a troca de lâmpada supérflua. A alimentação de 

corrente da iluminação LED acontece por acumulador (Akkus), para que o 

microscópio também possa ser utilizado sem fio.

B-W30666-230   

Microscópio estéreo de amplificação, 45x (230 V, 50/60 Hz) 
Os robustos microscópios estéreo de amplificação modelo 45x se 

destacam pelo seu manuseio fácil e a sua boa qualidade mecânica e 

óptica. Eles são equipados com uma objetiva de aumento de 0,7x até 4,5x 

e permitem uma amplificação continua de 7 até 45 vezes. Os oculares com 

“Ponto de Olho Elevado“ (“High Eye Point“) são especialmente adequados 

para usuários de óculos. Duas luminárias de halogênio comutáveis em 

separado para a luz incidente e de transmissão fornecem uma iluminação 

clara e uniforme do objeto. Graças à boa dotação óptica os microscópios 

estéreos de amplificação fornecem uma imagem muito brilhante, livre de 

distorção com uma resolução excelente. 

B-W30685-230   
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Outros acessórios para microscopia 
em 3bscientific.com!

Câmera digital para microscópio, 8 Mpixel 
Câmera digital de alta resolução para a conexão direta com o PC ou 

com o Lab Top por meio da entrada USB. A câmera pode ser instalada 

diretamente sobre o ocular de todos os microscópios comuns. Não é 

necessária alimentação elétrica externa já que a câmera se alimenta 

através da conexão USB. A câmara se distingue pelo fato que mesmo 

quando o campo de visão do microscópio é muito escuro para a 

observação a olho nu, ela ainda fornece uma imagem clara e rica em 

detalhes. Software por separado para a execução de fotos, 

visualização e edição de imagens. 

A software “ScopePhoto” se caracteriza por sua facilidade de 

utilização e permite, entre outros, Video em tempo real de tela cheia, 

Armazenamento de fotogramas, Realização de filmes em formato AVI, 

Ajuste da seqüência de imagens e duração da gravação, Função de 

zoom, Edição de imagem (semelhante aos programas de edição de 

imagem conhecidos), Controle de claridade e contraste, Impressão de 

imagens em tempo real, Função de armazenamento (jpeg, bmp, tiff 

etc.), Curva de graduação, Correção de tom, Função FFT, Edição por 

layers de imagem, Comparação de duas imagens lado a lado, Filtro 

para redução de ruído, para melhoria de imagem, filtros definidos pelo 

usuário, Representação em cores falsas, Representação em 3D, 

Amplas possibilidades de análise e medição

B-U130120   

Sensor da câmera 1/2,5” CMOS, colorido

Dimensão de pixel 1,75 μm X 1,75 μm

Sensibilidade
(V/Lux-sec)

1,3

Resolução 3264 X 2448 , 8 MPixel

Faixa dinâmica 75 dB

Comprimento de onda 400 – 650 nm

Exposição ERS (Electronic Rolling Snap)

Balanço de branco automática / manual

Saída USB 2.0

Funções de controle
Tamanho da imagem, brilho, aumento, 
tempo de exposição

Alimentação em tensão
por interface USB 2.0, cabo USB de 2,5 
m de comprimento

Armação da câmera Preto galvanizado, corpo de metal 

Dimensões aprox. 110x50x50 mm³

Massa aprox. 260 g

Adaptador para microscópio 2 adaptadores de 30 mm Ø e 30,5 mm Ø

Requerimentos de 
sistema

Windows XP (SP2) / Vista / Windows 7/8

Instrumentos para elaboração de preparados biológicos 
Instrumentos de aço inoxidável em estojo de vinil articulado.   

Fornecimento: 1 régua 15 cm, 1 suporte de lâmina de bisturi nº 4,

5 lâminas de bisturi nº 20, 1 pipeta, 1 tesoura, reta, 14 cm,

1 sonda de preparação, curvada, com cabo de plástico, 13 cm,

1 agulha de preparação com cabo de plástico, 13,5 cm,

1 pinça, sem ponta, 11,5 cm

Dimensões: aprox. 7,6x17 cm2

B-W57903   

Instrumento para elaboração de preparados 
Ampla gama de instrumentos em estojo de couro sintético com 

instrumentos de aço inox de alta qualidade.

Fornecimento:

1 tesoura, com ponta, 11,5 cm 

1 tesoura, sem ponta / com ponta, 14 cm

1 pinça, com ponta, com pino, 11,5 cm

1 pinça, sem ponta, 14 cm

1 pinça, com ponta, 12 cm

1 bisturi, uma peça, lâmina de 4 cm

1 suporte de lâmina de bisturi nº 4

5 lâminas de bisturi nº 20

1 agulha de preparação, 13 cm

1 agulha de preparação, lanceolada, 15 cm

Dimensões: aprox. 21x13x3 cm3

B-W11610   
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 Série de preparados para microscopia “Série Escolar B” (Complemento por A) 
50 lâminas de microscopia acompanhadas de texto detalhado.

Zoologia: 1. Paramécio, 2. Euglena, um flagelado verde comum, 3. Sincon, uma esponja marina, s.t. através do 

corpo, 4. Dicrocoelium lanceolatum (dentriticulum), a pequena fascíola hepática, u.i., 5. Taenia saginata, solitária 

da musculatura do homem, s.t. de proglótide, 6. Trichinella spiralis, larva encistada nas fibras musculares, Seção, 

7. Ascaris, nematelminto, s.t. de uma fêmea adulta, 8. Araneus, a aranha de jardim, pés mostrando patas e 

cerdas, 10. Apis mellifera, a abelha de mel, partes da boca, u.i., 11. Apis mellifica, abelha de mel, pernas traseiras 

coletoras de pólen de uma abelha operária, u.i., 12. Periplaneta, barata, partes de mastigação, u.i., 13. Traqueia 

de um inseto, u.i., 14. Átrio estigma de um inseto com aparelho de filtro, u.i., 

15. Apis mellifica, a abelha de mel, ferrão, u.i., 16. Pierídeos, borboleta, asas com camadas, 17. Astérias, estrela-

do-mar, Seção transversal de um tentáculo, 18. Tecido conjuntivo areolar de um mamífero, montagem completa.

Histologia e Ciência humana: 19. Cartilagem hialina de mamíferos, Seção transversal, 20. Tecido adiposo de 

mamífero, 21. Músculo liso de mamífero, Seção longitudinal e transversal, 22. Fibras de nervos mielinizados, 

isolados, 23. Esfregaço de sangue de sapo, Rana, 24. Artéria e veia de mamíferos, Seção transversal, 

25. Fígado de porco (Sus scrofa), Seção transversal, 26. Intestino (Duodeno) de gato, Seção transversal 

mostrando pelos, criptas e glândulas, 27. Pulmão de gato, felino doméstico, secção transversal.

Criptogramas: 28. Oscilatória, uma alga filamentosa azul-verde, 29. Spirogyra, reprodução sexual, 

conjugação, 30. Psalliota, cogumelo, frutificação com basídio e esporos, Seção transversal de píleo, 

31. Morchella, cogumelo comestível, frutificação com asco e ascósporos, s.t. do corpo de frutificação, 

32. Marchantia, hepática, ramificação anteridial com anteridio, s.t., 33. Marchantia, hepática, ramificação 

arquegonial com arquegônio, Seção transversal, 34. Pteridium aquilinum, samambaia comum, s.t. da risoma, 

35. Aspidium (Dryopteris), samambaia, folha com soro, esporângio e esporos Seção transversal.

Fanerógamas: 36. Elodea, erva daninha, broto com ápice vegetativo, secção longitudinal, 37. Dahlia variabilis, 

tubérculo com cristais de inulina, seção, 38. Allium cepa, cebola, escama de bulbo seco com cristais de 

oxalato de cálcio, u.i., 39. Pyrus communis, pereira, Seção da polpa da fruta com células pétreas, 40. Zea 

mays, milho, raiz de monocotiledônea, s.t., 41. Tília platyphyllos, lima, raiz de dicotiledônio lenhosa, s.t., 

42. Solanum tuberosum, batata, tubérculo com grãos de amido, s.t., 43. Aristolochia sipho, talo com um ano, 

seção transversal, 44. Aristolochia sipho, talo velho, Seção transversal, 45. Cucurbita pepo, pepino, s.l. de talo 

com tubos perfurados e vasos, 46. Extremidades da raiz com pelos radiculares, 47. Tulipa, epiderme da folha 

com estômato, vista da superfície, 48. Iris, folha de monocotiledônea típica, s.t., 49. Sambucus nigra, velho, 

caule com lenticela e câmbio de cortiça, s.t., 50. Triticum aestivum, trigo, grão com embrião, s.t.

B-W13337P

 Série de preparados para microscopia “Série escolar A" (Biologia geral) 
25 lâminas de microscopia acompanhadas de texto detalhado.

Zoologia: 1. Amoeba proteus, 2. Hidra, um pólipo de água fresca, unidade integral, 3. Lumbricus, minhoca, s.t. 

típica da parte traspirado clitelo para estudo geral, 4. Daphnia – Ciclopes, pequenos crustáceos planctônicos, 

5. Mosca doméstica, cabeça com partes da boca, u.i., 6. Mosca doméstica, pernas com pulvilo, u.i., 7. Apis 

mellifica, abelha, asas anterior – posterior, u.i. 

Histologia – Ciência humana: 8. Epitélio pavimentoso, células isoladas da boca humana, u.i., 9. Músculo 

estriado de mamíferos, s.l. do músculo esquelético, 10. Osso de mamífero s.t., estrutura fina do osso 

compacto, 11. Couro cabeludo humano, Seção vertical mostrando s.l. de folículos de cabelo, 12. Esfregaço de 

sangue humano.

Bactéria – Criptógamos: 13. Bactéria da boca, amostras coloridas com Gram, de bacilo, coco, espírilo, 

espiroqueta, 14. Diatomácea, lâmina disseminada mostrando espécies mistas de diatomáceas, 15. Spirogyra, 

uma alga comum, filamentos vegetativos com cloroplastos espirais, 16. Mucor mucedo, mofo preto de pão, 

u.i., 17. Musgo, talo com folhas, seda – cápsula, u.i.

Fangerógamas: 18. Ranunculus, ranúnculo, típica raiz de dicotiledônea com estela central, Seção transversal, 

19. Zea mays, caule típico de monocotiledônea com feixes vasculares dispersos, Seção transversal, 

20. Helianthus, girassol, caule herbáceo dicotiledônio típico, – t., 21. Syringa, lila, s.t. da folha. Estrutura de 

uma folha de dicotiledônio típico, 22. Lilium candidum, antera de lírio, com sacos de pólen – grãos de pólen 

maturos, s.t., 23. Lilium candidum, Seção transversal de ovário mostrando a disposição de óvulos e saco 

embrionário, 24. Allium cepa, cebola, epiderme da camada fina do bulbo mostrando as células simples da 

planta, u.i., 25.Allium cepa, Cebola, s.l. da extremidade da raiz mostrando as divisões (mitosis) de células em 

todos os estágios.

B-W13336P

Outras séries de 
preparados para 
microscopia e CD-
ROMs complementares 
em 3bscientific.com!



3B Scientific® Gama de Produtos

FORMAÇÃO MÉDICA
Modelos anatômicos são ferramentas essenciais de ensino na formação de médicos, tanto 

para os estudantes quanto para os pacientes. Eles possibilitam uma demonstração visual e 

prática que auxilia eficientemente a compreensão da anatomia humana. A maioria de nossos 

principais produtos foi elaborada a partir de espécimes reais. É por isto que os modelos da 3B 

Scientific® são tão realistas quanto possível, feitos com materiais da mais alta qualidade e sua 

durabilidade é líder de mercado.

SIMULADORES
No treinamento médico, simuladores são usados para ensinar aos estudantes as 

habilidades que precisam ter para estarem preparados para situações reais. Estes 

simuladores precisam ser o mais realistas possível, ser de alta qualidade, higiênicos e 

também econômicos no uso no longo prazo. Você encontra simuladores para todas as 

suas necessidades de treinamento, fabricados para atender a todas as suas exigências 

em 3bscientific.com.

TERAPIA E BOA FORMA
Equipamentos de alta qualidade para práticas tornam o cotidiano do trabalho de 

profissionais terapeutas mais fácil e econômico. Encontrar os produtos certos é mais 

rápido agora do que jamais foi. Visite: 3bscientific.com para conhecer a completa gama de 

equipamentos e acessórios terapêuticos e para a boa forma.

ACUPUNTURA
A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) trata o corpo como um todo. Atualmente, a 

integração da medicina oriental e ocidental está crescendo rapidamente e clínicas e 

hospitais estão oferecendo tratamentos de acupuntura. A qualidade das ferramentas 

e agulhas necessárias para o tratamento é da mais alta importância para o conforto 

dos pacientes. A 3B Scientific® oferece agulhas e ferramentas de acupuntura da mais 

alta qualidade com baixo custo.

BIOLOGIA
Aulas de Biologia empolgantes são a forma mais eficiente de se criar uma experiência de 

aprendizado longa duradoura. Os modelos da 3B Scientific® são as ferramentas perfeitas 

para aulas fascinantes e práticas, sendo elaborados a partir de moldes reais e feitos de 

materiais da mais alta qualidade.

FÍSICA
A formação prática e baseada em questionamentos está no centro do ensino da Física. 

Na 3B Scientific, você encontrará produtos empolgantes, simples e entusiasmante para 

despertar o interesse ativo de seus estudantes.
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A CÉLULA ANIMAL E VEGETAL

Células em ampliação de 10.000 vezes e altura de aprox. 30 cm!
Veja a olho nu aquilo para que normalmente precisaria de um microscópio eletrônico!
Estes modelos de 2 peças de uma célula animal e vegetal mostram, em formas e estruturas, suas respectivas característi-
cas típicas do ponto de vista do microscópio eletrônico.

Maiores in formações na página  24  e em 3bscient i f ic .com !
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