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AS1 Férfi izomfigura 
 
A normál emberi méret fele, SOMSO-
műanyagból. 
27 darabra szedhető: koponya, agy (2), mellkasi 
és hasi fal, tüdő felek (2), szív (2), máj, gyomor, 
duodenum, vékony- és vastagbél, jobb kéz, bal 
kéz, 
4 eltávolítható izommal, lábizomok (9), törzs. 
Állványon talapzattal.  
 
Magasság: 86 cm, szélesség: 49 cm, mélység: 38 
cm, súly: 7,2 kg. 

 

AS1/1 Férfi izomfigura 
 
A természetes méret kb. fele, SOMSO-
műanyagból készült.  
A jobb és bal kéz eltávolítható, amúgy a test egy 
darabból áll. A test jobb oldala a felületi izmokat, 
a bal oldala pedig a mélyebben fekvő izmokat 
mutatja be. Állványon talapzattal. 
 
Magasság: 86 cm. (alakzat 82 cm.), szélesség: 49 
cm., mélység: 38 cm. súly: 5.6 kg � � � �  
 

 
AS3 Férfi izomfigura 
 
¼-e a normál emberi méretnek.  
Az izomtopográfiát mutatja be, nem szedhető szét. 
Az alapzatról elmozdítható. 
 
Magasság: 53 cm. (alakzat 50 cm.), szélesség. 33 
cm., mélység: 15 cm, súly: 1.5 kg  
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AS 3/1 Izomfigura 

 

A normák emberi méret 1/10-e. Oktatómodell, 
könnyű mozgatni az izmok topográfiájának 
bemutatásához. Egy darabból, alapzaton. 

Magasság: 23 cm. (alakzat 21 cm.), szélesség: 13 
cm., mélység: 7 cm., súly: 350 g  

 
 
AS 4 Torzó fejjel, váltható genitáliákkal 

 

Normál emberi méretű, 20 darabra szedhető: szem 
látóideggel és izmokkal, női mellkas, fél tüdő 
kiszedhető, szív, máj, gyomor, vastag- és 
vékonybél hasnyálmiriggyel és duodénummal, 
vakbél, jobb vese, medence, női és férfi nemi 
szervek, torzó. 

Alapzaton. 

Magasság: 92 cm. (torzó 88 cm), szélesség: 40 
cm., mélység: 26 cm. súly: 12.2 kg  

 

 
 



 

Consult-Exim   
1025 Budapest Törökvész út 58.  

Tel: 394-1811  
E-mail: info@consultexim.hu www.consultexim.hu  

 

   3

AS 4/1 Torzó fejjel és váltható genitáliákkal 

 

Normál emberi méretű, 16 darabra szedhető 
modell: szem, női mellkas, tüdőféltekék, szív, 
máj, gyomor, vastag- és vékonybél, női és férfi 
nemi szervek. Alapzaton. 

 

Magasság: 92 cm. (torzó 88 cm.), szélesség: 40 
cm., mélység: 26 cm., súly: 12 kg  

 
 
AS 7 Izomtorzó fejjel és nyitott háttal 

 

Természetes méretű, 32 darabra szedhető: bal 
agyfélteke, szem izmokkal és látóideggel, 
sternocleidomastoid izom, női mellkas, férfi 
mellkas, hasfal, tüdőféltekek, szív, bronchusok, 
máj, gyomor, átlátszó vese bortítás, vékony- és 
vastagbél, duodenum, vakbél, hashártya, 
medenceüreg, női genitáliák, férfi nemi szervek, 
csigolyák, porckorong. 

Alapzaton. 

 

Magasság: 90 cm., (torzo 86 cm.), szélesség: 39 
cm.,  mélység: 26 cm., súly: 16 kg. 
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AS 9/2 Átlátszó torzómodell fejjel 

Természetes emberi méret, speciális műanyagból. 

A csontrendszert mutatja be a belső szervekkel 
együtt. A koponyacsontok nem látszanak, hogy az 
agy és az erek jól megfigyelhetőek legyenek. Egy 
darabban, talapzaton. 

 

Magasság: 106 cm. (torzó 103 cm.), szélesség: 46 
cm., mélység: 27cm., súly: 14.6 kg. 

 

 
 
AS 9/3 Átlátszó véredény torzó fejjel 

Természetes méretű, speciális műanyagból. 
Bemutatja a csontrendszert, a legfontosabb ereket 
és idegeket. Egy darabbal, talapzaton. 

 

Magasság: 106 cm. (torzó 103 cm.), Szélesség: 46 
cm., Mélység: 27cm., Súly: 10.9 kg  
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AS 11/E Fiatal férfitorzó, fej nélkül  

Természetes méretű, két tüdőféltek, szív, máj, 
gyomor, vastag- és vékonybél..(8 db). Alapzaton. 

 

Magasság: 73 cm. (torzó 69 cm.), szélesség: 39 
cm., mélység: 26., súly: 8.2 kg  

 
 
AS 12 Fiatal férfitorzó fej nélkül  

Természetes méretű, 12 darabból áll: 2 tüdőféltek, 
szív, máj, gyomor, duodénum hasnyálmiriggyel, 
vastag- és vékonybél, vakbél, húgyhólyag, fél 
vese, torzó. Alapzaton. 

 

Magasság: 71 cm. (torzó 67 cm.), szélesség. 39 
cm.,  mélység. 26 cm., súly. 8.7 kg  
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AS 15-E Fiatal férfitorzó fejjel  

Természetes méretű, 8 darabra szedhető: 2 
tüdőféltek, szív, máj, gyomor, vastag- és 
vékonybél. Alapzaton. 

 

Magasság: 91 cm. (torzó 87 cm.), szélesség: 39 
cm.,  mélység: 26 cm., súly: 8.8 kg  

 

 

 
 
AS 16 és AS 16/1 Fiatal férfitorzó fejjel 

 

AS 16 

Természetes méretű, 12 darabra szedhető: szem 
izmokkal és látóideggel, 2 tüdőféltek, szív, máj, 
gyomor, jobb vese fele, vastag- és vékonybél, 
vakbél, húgyhólyag egy része, torzó. Alapzaton. 

Magasság: 91 cm. (torzó 87 cm.), szélesség: 39 
cm., mélység: 26 cm., súly: 9 kg 

 

AS 16/1 

Természetes méretű, olyan, mint az AS 16, de a 
gyomor kinyitható, összesen 13 darabra szedhető. 

Alapzaton. 

 

Magasság: 91 cm. (torzó 87 cm.), szélesség: 39 
cm.,  mélység: 26 cm., súly: 9.1 kg   
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AS 17/1 Izomtorzó fejjel 

Természetes méret, 32 darabra szedhető, 
alapzaton helyezkedik el. 

Magasság: 91 cm, (Torzó 87 cm) Szélesség: 42 
cm, Mélység: 29 cm, Súly: 15,6 kg  

 
 
AS 20 Kisméretű fiatal férfitorzó fej nélkül  

A természetes méret fele, 8 darabra szedhető: 2 
tüdőféltek, szív (2), máj, gyomor, vastag-és 
vékonybél, torzó. Alapzaton. 

Magasság: 42 cm. (torzó 39 cm.), szélesség: 21 
cm., mélység: 18 cm., súly: 2.2 kg  
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AS 20/4 Kisméretű fiatal férfitorzó fej nélkül  

 

A természetes méret kb. 1/3-a, 7 darabra szedhető: 
jobb és bal tüdő, szív, máj, gyomor, vastag- és 
vékonybél. Elmozdítható az alapzatról.  

 

Magasság: 28 cm. (torzó 26 cm.), szélesség: 17.5 
cm., mélység: 14 cm., súly: 1.7 kg. 

 
 
AS 20/4 B Kisméretű fiatal férfitorzó fej nélkül  

 

 

Ugyan az, mint az AS 20/4, csak fekete bőrű. 
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AS 20/5 Fiatal férfitorzó fejjel 

 

A természetes méret kb. 1/3-a, 9 darabra szedhető 
szét: fej mediális része, jobb és bal tüdőféltek, 
szív, máj, gyomor, vastag és vékonybél, torzó. 
Elmozdítható az alapzatról. 

 

Magasság: 37 cm. (torzó 35 cm.), szélesség: 17.5 
cm., mélység: 14 cm., súly: 2 kg  

 
 
AS 20/5-B Fiatal férfitorzó fejjel  

 

 

Olyan, mint az AS 20/5, csak fekete bőrű.  
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AS 21 Férfitorzó fejjel 

 

Természetes méretű, 15 darabra szedhető: bal 
agyféltek, szem izommal és látóideggel, 
tüdőféltekék (2), szív (2), máj, gyomor, vastag- és 
vékonybél, vakbél, jobb vese fele, fél húgyhólyag, 
torzó.   

Alapzaton helyezkedik el.  

 

Magasság: 89 cm. (torzó 85 cm.), szélesség: 39 
cm., mélység: 26 cm, súly:  10.7 kg  

 
 
AS 23/1 Férfitorzó fejjel és nyitott háttal 

Természetes méretű, 20 részre szedhető: agy 
artériákkal (4), szem látóideggel és izmokkal, 2 
tüdőféltek, szív (2), máj, gyomor, vastag és 
vékonybél, vakbél, cseplesz, jobb vese fele, 
hólyag, torzó. Alapzaton.  

 

Magasság: 90 cm., (torzó 86 cm.), szélesség: 39, 
mélység: 26 cm., súly: 11.1 kg  
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AS 23/2 Torzó fejjel és nyitott háttal. 

 

Természetes méretű, egy oldalon izmokkal és 
változtatható genitáliákkal. 20 darabra szedhető: 
fél agy, szem izmokkal és látóideggel, jobb és bal 
tüdőféltek, bronchusok, máj, gyomor, vastag és 
vékonybél, duodénum, hasnyálmirigy, női nemi 
szervek (4), férfi nemi szervek (4) gerinc, 
porckorong. Alapzaton. 

Magasság: 90 cm., (torzó 86 cm.), szélesség: 39 
cm., mélység: 26 cm., súly:  11.2 kg  

 
 
AS 40 Női torzó fejjel  

 

Természetes méretű. A has és mellkas fala 
eltávolítható. Az alábbi szervekre szedhető szét:  

szem, tüdőféltekék (2), szív (2), máj, gyomor, 
duodénum, vastag és vékonybél, fél vese, belső 
nemi szervek, húgyhólyag. (13 db). Alapzaton. 

 

Magasság: 90 cm. (torzó 86 cm.), szélesség: 41 
cm., mélység: 26 cm., súly:  12 kg  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


