190.

190.
Articulațiile și ligamentele laringelui.
Sunt prezentate articulațiile cricotiroidiene și
cricoaritenoidiene, membrana tirohioidiană,
ligamentele hioepiglotic, tirohioidian lateral și
cricotraheal,
corpul
adipos
preepiglotic,
deschiderea laringelui, plicele ariepiglotice cu
tuberculii corniculat și cuneiform, incizura
interaritenoidiană.

191.

191.
Rinichi sclerozat (stâng) și rinichi lobat
(drept) la adult.
Sunt prezentate ureterele, vezica urinară,
canalele deferente, glandele veziculoase
(veziculele seminale), prostata.
Piesă confecționată de
Ştefaneţ M., prof. univ.,
Belic O., conf. univ., a. 2012.

192.

192.
Rinichi lobat (din stânga) la adult.
Sunt prezentate ureterele, vezica urinară (cu
peretele posterior secționat), canalele deferente
(partea pelviană cu ampula canalului deferent),
prostata și glandele veziculoase (veziculele
seminale).
Piesă confecționată de
Ştefaneţ M., prof. univ.,
Belic O., conf. univ., a. 2012.

193.

193.
Cecul cu apendicele vermiform (situat
retrocecal) și segmentul distal al ileonului cu
diverticulul Meckel.
Piesă confecționată de
Belic O., conf. univ.,
stud. Tudos I., gr. 1117, a. 2014.

194.

194.
Artera și vena renale cu ramurile și afluenții
lor.
Piesă obținută prin injectare de material plastic
colorat și corodare.

195.

195.
Artera și vena renale, ramificarea
distribuirea lor intraorganică.

și

Piesă obținută prin injectarea masei plastice
colorate și corodare.

196.

196.
Arterele și venele renale cu segmentele
respective ale aortei și venei cave inferioare și
distribuirea lor intrarenală.
Piesă obținută prin injectare de material plastic
colorat și corodare.

197.

197.
Lob suplimentar la plămânul stâng.
Piesă confecționată de
studenții Lalcevscaia A. și
Drânga E., gr. 1138, a. 2014,
cond.. șt. Covaliu V., asist. univ.

198.

198.
Venele intrarenale și formarea venelor renale
(piesă obținută prin corodare).

199.

199.
Tipuri de bazinet renal.
Piese confecționate prin introducerea în căile
urinare a materialului plastic și corodare de
Mocialov O., conferențiar, medic urolog.

200.

200.
Tipuri de bazinet renal.
Piese confecționate prin introducerea în căile
urinare a materialului plastic și corodare de
Mocialov O., conferențiar, medic urolog.

201.

201.
Variante de tip dendritic și ampular de
bazinet renal.
Piese confecționate prin introducerea în căile
urinare a materialului plastic și corodare de
Mocialov O., conferențiar, medic urolog.

202.

202.
Bazinetul și calicele renale.
Piese confecționate prin introducerea în căile
urinare a materialului plastic și corodare de
Mocialov O., conferențiar, medic urolog.

203.

203.
Tipuri de bazinet renal în condiții normale și
patologice.
Piese confecționate prin introducerea în căile
urinare a materialului plastic și corodare de
Mocialov O., conferențiar, medic urolog.

204.

204.
Segmente ale aortei abdominale și venei cave
inferioare.
Arterele și venele renale, distribuirea lor
intrarenală.
Piesă confecționată prin injectare intraarterială
și intravenoasă de material plastic și corodare.

205.

205.
Aorta abdominală și vena cavă inferioară.
Arterele și venele renale, distribuire și
formare (piesă obținută prin corodare).

206.

206.
Segmente ale aortei abdominale, venei cave
inferioare.
Arterele și venele renale cu afluenții lor
(piesă obținută prin corodare).

207.

207.
Aorta abdominală, vena cavă inferioară.
Arterele, venele renale și patul vascular al
rinichiului
(piesă obținută prin corodare).

208.

208.
Aorta abdominală, vena cavă inferioară.
Arterele și venele renale
(piesă obținută prin corodare).

209.

209.
Aorta abdominală, vena cavă inferioară.
Arterele și venele renale
(piesă obținută prin corodare).

210.

210.
Venele intrarenale și renale, raporturi cu
bazinetul și calicele renale
(piesă obținută prin corodare).

211.

211.
Formarea venelor renale.
Piesă obținută prin corodare.

212.

212.
Variante
de
distribuire
segmentare ale rinichiului.
Piesă obținută prin corodare.

a

arterelor

213.

213.
Aorta abdominală, vena cavă inferioară.
Venele renale.
Arterele renale și ramurile lor.
Piesă obținută prin corodare.

214.

214.
Aorta abdominală, vena cavă inferioară.
Venele renale.
Arterele renale și ramurile lor segmentare.
Piesă obținută prin corodare.

215.

215.
Variante de ramificare a arterelor renale
(piesă obținută prin corodare).

216.

216.
Variante de raporturi în hil a vaselor renale.
Piesă confecționată prin injectare și corodare.

217.

217.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară.
Arterele și venele renale, raporturi inversate
în hilul rinichiului stâng (subdezvoltat).
Piesă obținută prin injectare și corodare.

218.

218.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară.
Arterele și venele renale, raporturi inversate
în hilul ambilor rinichi.
Ramură suplimentară de la artera renală
stângă.
Piesă confecționată prin injectare intraarterială
și intravenoasă și corodare.

219.

219.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară.
Arterele și venele renale având raporturi
obișnuite.
Afluenții venei renale stângi (venele
suprarenală și testiculară (ovariană).
Piesă confecționată prin injectare și corodare.

220.

220.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară.
Arterele și venele renale.
Artera renală supranumerară spre rinichiul
stâng.
Piesă confecționată prin injectare intravenoasă
și intraarterială și corodare.

221.

221.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară.
Arterele și venele renale, vena suprarenală
stângă și patul venos glandular.
Piesă confecționată prin injectare intraarterială
și intravenoasă și corodare.

222.

222.
Ramificarea și distribuirea intraorganică a
arterelor
renale;
formarea
arterelor
segmentare (variante).
Piesă confecționată prin injectare intraarterială
și corodare.

223.

223.
Ramificarea arterei renale și formarea venei
renale (64, 65).
Piesă
confecționată
endovasculară și corodare.

224.

prin

injectare

224.
Secțiune orizontală a laringelui la nivelul
glotei.
Sunt prezentate deschiderea glotei (cu părțile
intermembranoasă, intercartilaginoasă și
plica interaritenoidiană) și plicele vocale.

225.

225.
Laringele și glanda tiroidă cu lobul piramidal
situat asimetric.

226.

226.
Laringele şi glanda tiroidă cu lob piramidal
dublu.
Piesă confecţionată de
Cherdivarenco N. a. 1960.

227.

227.
Replica patului venos
pancreasului și splinei.

al

duodenului,

Piesă conf. de Sergiu Suman,
dr., conf. univ. a. 2014.

228.

228.
Arterele și venele duodenului, pancreasului şi
splinei.
Piesă confecționată. de
Sergiu Suman, dr., conf. univ. a. 2014.

229.

229.
Variante de ramificare a arterei lienale și de
formare a venei lienale.
Replici a lumenului vascular, obținute prin
injectare intravasculară și corodare.
Piese confecționate de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

230.

230.
Variante de ramificare a arterei lienale (1) și
de formare a venei lienale (2).
Replici obținute prin injectare intravasculară
a materialului plastic și corodare.
Piese confecționate de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

231.

231.
Variante de formare a venei lienale.
Replici a lumenului vascular obținute prin
injectare intravenoasă și corodare.
Piese confecționate de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

232.

232.
Variante de distribuire intraorganică
arterei (1) și venei (2) lienale.

a

Piese confecționate prin injectare
intravasculară și corodare de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

233.

233.
Variante de ramificare intrasplenică a vaselor
lienale.
Piese confecționate prin injectare
intravasculară și corodare de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

234.

234.
Variante de ramificare
vaselor lienale.

intraorganică

a

Piese confecţionate prin injectarea materialului
plastic și corodare de
Belic O., conf. univ., a. 2013.

235.

235.
Trunchiul pulmonar, bifurcația lui și arterele
pulmonare.
Replică a lumenului vascular, obținută prin
injectare de silicon.
Piese confecţionate de
stud. Sochirca O., gr. 1219;
Goţonoagă E., gr. 1220;
Botezatu A., gr. 1211.
Cond. ştiinţ. Tamara Hacina,
conf. univ. a. 2009.

236.

236.
Distribuirea ramurilor venei porte în părțile,
diviziunile și segmentele hepatice.
Replică a lumenului vascular, obținută prin
injectare de silicon.
Piesă confecționată de
stud. Sochirca O., gr. 1219;
Goţonoagă E., gr. 1220;
Botezatu A., gr. 1211.
Cond. ştiinţ. Tamara Hacina,
conf. univ. a. 2009.

237.

237.
Variante ale arborelui bronşic.
Sunt prezentate replici ale traheii, bronhiilor
principale, lobare și segmentare, iar pe
dreapta – bronhia intermediară.
Piese confecționate prin introducere de silicon
de
stud. Sochirca O., gr. 1219;
Goţonoagă E., gr. 1220;
Botezatu A., gr. 1211.
Cond. ştiinţ. Tamara Hacina, conf. univ. a.
2009.

238.

238.
Variante de arbore bronhic.
Piese confecționate prin introducere de silicon
în lumenul traheobronhial de
stud. Sochirca O., gr. 1219;
Goţonoagă E., gr. 1220;
Botezatu A., gr. 1211.
Cond. ştiinţ. Tamara Hacina,
conf. univ. a. 2009.

239.

239.
Variante de poziție și
apendicelui vermiform.

dimensiuni

ale

Piese confecționate de
Tudos I., stud. gr. 1215. a. 2014.

240.

240.
Variante de poziție și
apendicelui vermiform.

dimensiuni

Piese confecționate de
Tudos I., stud. gr. 1215. a. 2014.

ale

241.

241.
Diverticul esofagian. Stomac alungit cu plice
longitudinale multiple.
Piesă confecționată de
Angheliu R., asist. univ. a. 2014.

242.

242.
Globul ocular cu mușchii extrinseci (mulaj).

243.

243.
Urechea internă (mulaj).

244.

244.
Perineul feminin (mulaj).

245.

245.
Mușchii perineului (mulaj).

246.

246.
Mulaj al organelor genitale feminine interne
(aspect posterior).

247.

247.
Mulaj al organelor genitale feminine interne
(aspect posterior).

248.

248.
Rinichii cu glandele suprarenale și plexul
aortic abdominal (mulaj).

249.

249.
Ficatul, duodenul, pancreasul, splina
rinichii.
Vasele mezenterice superioare (mulaj).

și

250.

250.
Scheletul uman.

251.

251.
Capsula adipoasă a rinichiului.
Piesă confecționată de
asist. univ. V-na Covaliu. a. 2017.

252.

252.
Pachetul neurovascular
regiunea gâtului (mulaj).

și

organele

din

253.

253.
Vezica urinară, prostata și partea prostatică a
uretrei (mulaj).

254.

254.
Vezica urinară, prostata și partea prostatică a
uretrei (mulaj).

255.

255.
Calculi din vezica biliară.
Piesă confecționată de
I. Catereniuc, prof. universitar, a. 2016.

256.

256.
Scheletotopia organelor toracice, abdominale
și pelviene (mulaj).

257.

257.
Fața viscerală a ficatului. Lob suplimentar.
Piesă conf. de
asist. univ. Z. Zorina, a. 2017.

258.

258.
Secțiune sagitală a limbii și laringelui, supuse
plastinației.
Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017.

259.

259.
Secțiune sagitală mediană a capului (planșă).
Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017.

260.

260.
Secțiune orizontală a gâtului la nivelul
vertebrei CIV (planșă).
Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017.

261.

261.
Secțiune orizontală a trunchiului la nivelul
TXII (planșă).
Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017.

262.

262.
Calculi din vezica biliară.

263.

263.
Segmente de aortă abdominală și venă cavă
inferioară cu arterele și venele renale
(piesă obținută prin injectare și corodare).

264.

264.
Aorta abdominală și vena cavă inferioară cu
arterele și venele renale.
Arterele și vena suprarenale.
Piesă confecționată
prin injectare intravasculară și corodare.

265.

265.
Vasele renale, originea și distribuirea lor
intraorganică.
Piesă confecționată prin injectare intravenoasă
și intraarterială și corodare.

266.

266.
Patul vascular al rinichiului (piese obținute
prin injectare intraarterială și intravenoasă și
corodare).

267.

269.
Globul ocular cu mușchii extrinseci și tunicile
sale (mulaj).

268.

270.
Bronhiile principale, lobare și segmentare
(mulaj).

269.

271.
Limfaticele și nervii mediastinului posterior
(mulaj).

270.

272.
Glandele salivare (mulaj).

271.

273.
Timusul și raporturile lui
mediastinului (mulaj).

cu

organele

272.

277.
Secțiune sagitală a bazinului masculin (mulaj).

273.

278.
Secțiune orizontală prin bazinul masculin
supus plastinației. Se disting sacrul și canalul
sacral cu conținutul lui, simfiza pubiană,
capul femurului, rectul, vezica urinară,
precum și mușchii externi ai bazinului.
Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017.

274.

279.
Secțiune orizontală
plastinației.

prin

toracele

Piesă donată de
Centrul Internațional de Morfologie
din Sankt-Peterburg. a. 2017

supus

