
PARTE II LISTA DE TODA AS LÂMINAS PREPARADAS PARA 
MICROSCOPIA DE TODOS OS JOGOS; SÉRIES E  
COLEÇÕES, COMO IMPRESSO EM NOSSOS 
CATÁLOGOS.  Os preços dos jogos e coleções completos 
estão listados na Parte I )

PARTE III  LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROSCOPIA SORTIDAS 
EM ORDEM SISTEMÁTICA  

Por favor, encontre novos conjuntos de rochas e minerais 
no fim desta lista

PARTE I LISTA DE PREÇOS GERAL DE TODOS OS PRODUTOS 
LIEDER, SOMENTE JOGOS E COLEÇÕES COMPLETOS 
(Seções 1 à 6)
Por favor observe: Os preços de jogos completos e 
coleções não incluem as caixas de armazenamento 
obrigatórias no transporte.

Secção 1 Jogos e Séries de lâminas preparadas 
Secção 2 Jogos e Séries de slides para projeção
Secção 3  Atlas de transparências para projeção 
Secção 4  Miscelâneos (Diversos)
Secção 5  Conhecimento e Educação em CD-ROM
Secção 6  Programas especiais e Multimedia ,                       
Suplementos
Cada grupo separadamente classificado

Observe: Cancelado  = disponíveis somente em pedidos especiais 

Indisponível = não há mais 
Abreviaturas:
s.t.    secção transversal
s.l.    secção longitudinal
u.i.    unidade integral

Item Quantida
de

Lieder 
Número no 
Catálogo

Título / Descrição Preço 
unitário em 
EURO €

Montante total 
em EURO €

Secçã 1  Lâminas preparadas para microscópio em Jogos 
e Séries
Os preços de cada uma das preparações microscópicas: 
Cada lâmina é identificada por um código de catálogo que 
termina com uma pequena letra. Esta letra no final do código 
indica a classe de preço de cada lâmina 

a Lâminas preparadas para microscópio código  a 4,20 €
b Lâminas preparadas para microscópio código  b 5,80 €
c Lâminas preparadas para microscópio código  c 6,30 €
d Lâminas preparadas para microscópio código  d 6,60 €
e Lâminas preparadas para microscópio código  e 7,60 €
f Lâminas preparadas para microscópio código  f 9,00 €
s Lâminas preparadas para microscópio código  s 10,70 €
g Lâminas preparadas para microscópio código  g 12,20 €
t Lâminas preparadas para microscópio código  t 14,60 €
h Lâminas preparadas para microscópio código  h 17,10 €
u Lâminas preparadas para microscópio código  u 19,90 €
i Lâminas preparadas para microscópio código  i 22,70 €
v Lâminas preparadas para microscópio código  v 25,90 €
k Lâminas preparadas para microscópio código  k 27,80 €
m Lâminas preparadas para microscópio código  m 29,30 €
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Preços de Jogos de lâminas para microscopia e Coleções 
(as Caixas não estão incluídas, por favor ver a Parte III)

500 SÉRIE ESCOLAR  A para biologia geral No. 500, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio

150,70 €

600 SÉRIE ESCOLAR  B para biologia geral No. 600, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

298,70 €

700 SÉRIE ESCOLAR  C para biologia geral No. 600, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

322,50 €

750 SÉRIE ESCOLAR  D para biologia geral No. 750, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

384,10 €

800 SÉRIES ESCOLARES  A, B, e C para biologia geral No. 800, 
125 Lâminas preparadas para microscópio

733,30 €

850 SÉRIES ESCOLARES  A, B, C e D para biologia geral No. 
800, 175 Lâminas preparadas para microscópio

1.098,20 €

2100 Zoologia – Invertebrados, Jogo Elementar, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

140,10 €

2100-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

250,40 €

2200 Zoologia – Invertebrados, Jogo suplementar. Complementar ao 
Jogo No. 2100. - 50 Lâminas preparadas para microscópio

322,50 €

2200-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

432,80 €

2300 Histologia de Vertebrados excluindo Mamíferos. Peixes, 
anfíbios, répteis e aves. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

138,90 €

2300-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

249,40 €

2400 Histologia de Mamíferos, Jogo Elementar. 25 Lâminas 
preparadas para microscópio

170,00 €

2400-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

276,00 €

2500 Histologia de Mamíferos, Jogo Suplementar . Complementar 
ao Jogo No. 2400 - 50 Lâminas preparadas para microscópio

336,30 €

2500-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

442,40 €

2450 Histologia de Mamíferos, Jogo Elementar grande, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio . 

317,20 €

2600 Criptógamas, Jogo Básico. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

143,30 €
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2600-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2700 Criptógamas, Jogo Suplementar I. Complementar ao Jogo No. 
2600. - 25 Lâminas preparadas para microscópio

143,30 €

2700-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2750 Criptógamas, Jogo Suplementar II. Complementar ao Jogo No. 
2600. - 25 Lâminas preparadas para microscópio

143,30 €

2750-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2800 Fanerógamas, Jogo Básico. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

143,30 €

2800-152 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD152 
“Anatomia vegetal. Parte I. Fanerógamas (plantas 
florescentes)”. Contendo 695 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

249,40 €

2900 Fanerógamas, Jogo Suplementar. Complementar ao Set No. 
2800. - 50 Lâminas preparadas para microscópio

278,00 €

2900-152 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD152 
“Anatomia vegetal. Parte I. Fanerógamas (plantas 
florescentes)”. Contendo 695 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

384,10 €

3000 Bactérias Jogo Básico. As mais importantes bactérias 
patogênicas e não patogênicas. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

180,30 €

3050 Bactérias Patogênicas. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

193,30 €

3800 Bactéria. Jogo grande.  50 Lâminas preparadas para 
microscópio (Nova Versão)

368,20 €

3900 Parasitologia Geral. Jogo Grande. Parasitas domésticos e 
tropicais de humanos e outros animais. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

476,40 €

3900-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

586,70 €

4000 Parasitologia Geral - 50 Lâminas preparadas para microscópio 
(auslaufend - expiring - cancelado)

433,90 €

4100 Patologia Humana, jogo completo Parte I, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio 

360,50 €

4200 Patologia Humana, jogo completo Parte II, 50 Lâminas 
preparadas para microscópio 

376,00 €

3



4100N Patologia Humana, Jogo Grande I, 40 Lâminas preparadas 
para microscópio 

268,40 €

4200N Patologia Humana, Jogo Grande II, 40 Lâminas preparadas 
para microscópio 

295,70 €

4300 Insetos, Jogo Básico, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

144,30 €

4350 Insetos, Jogo Suplementar, 36 Lâminas preparadas para 
microscópio 

222,80 €

4410 Séries para o ensino médio, Jogo No. I. Células, tecidos e 
órgãos. 13 Lâminas preparadas para microscópio

77,50 €

4410-120 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD120“Citologia e Genética Molecular”. Nova edição 
compreensiva com 368 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

187,80 €

4430 Séries para o ensino médio, Jogo No. II. Metabolismo. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

88,10 €

4430-112 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD112 “Órgãos de Alimentação e Metabolismo no Corpo 
Humano”. Nova edição compreensiva com 177 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

179,30 €

4450 Séries para o ensino médio. Jogo No. III. Órgãos do Sentido. 
16 Lâminas preparadas para microscópio

130,20 €

4450-116 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  CD116-
“Órgãos do Sentido como uma Janela ao Mundo”. Nova edição 
compreensiva com 177 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

236,30 €

4470 Séries para o ensino médio. Jogo No. IV. Órgãos e Funções 
Hormonais. 7 Lâminas preparadas para microscópio

60,50 €

4470-118 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  CD118 
“Hormônios e Sistema Hormonal”. Nova edição compreensiva 
com 259 figuras e textos . Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

166,60 €

4480 Séries para o ensino médio. Jogo No. V. Genética, 
Reprodução e Embriologia. 19 Lâminas preparadas para 
microscópio

154,90 €

4480-117 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD117 
”Reprodução e educação sexual”. Nova edição compreensiva 
com 268 figuras e textos . Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

280,10 €

4510 Nosso Meio Ambiente. Parte I. Os Bosques. Conseqüências 
da poluição ambiental. 20 Lâminas preparadas para 
microscópio

117,70 €

4510-134 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD134 “A 
floresta como um Habitat“. Nova edição compreensiva com 
192 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

229,20 €

4540 Nosso Meio Ambiente. Parte II.  Poluição da água.  Problemas 
e Resultados. 20 Lâminas preparadas para microscópio

118,90 €
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4540-133 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD133 
“Nossas águas, problemas da poluição, métodos de proteção e 
reciclagem“. Nova edição compreensiva com 154 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

229,20 €

4570 Nosso Meio Ambiente. Parte III.  Vida no solo. 17 Lâminas 
preparadas para microscópio

101,90 €

4570-138 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD138 
“Biótopos, ecossistemas, comunidades biológicas“. Nova 
edição compreensiva com 394 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

229,20 €

4590 Nosso Meio Ambiente. Parte IV.  Poluição do ar e Alergenos. 
15 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

5000 A Célula Animal. 12 Lâminas preparadas para microscópio 
selecionadas de citologia animal

88,90 €

5000-164 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD164 “A 
Maravilhosa estrutura da célula animal“. Nova edição 
compreensiva com 312 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

141,90 €

5100 A célula Vegetal. 12 Lâminas de Microscópicas selecionadas 
de citologia vegetal

74,30 €

5100-165 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD165 “A 
Maravilhosa estrutura da célula vegetal“. Nova edição 
compreensiva com 295 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

127,30 €

79600 A célula Animal, Humana e Vegetal, Jogo Especial que 
compreende 25 Lâminas preparadas para microscópio 

216,40 €

79600-120 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD120“Citologia e Genética Molecular”. Nova edição 
compreensiva com 368 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

326,70 €

5150 Mitose e  Meiose Jogo I, 6 Lâminas preparadas para 
microscópio selecionadas

52,00 €

5150-124 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD124 
“Divisão Celular (Mitose e Meiose)”. Nova edição. Nova edição 
compreensiva com 155 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço

115,70 €

5170 Mitose e  Meiose Jogo II, 5  Lâminas preparadas para 
microscópio selecionadas

53,00 €

5170-124 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD124 
“Divisão Celular (Mitose e Meiose)”. Nova edição. Nova edição 
compreensiva com 155 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço

116,70 €

5200 Embriologia de Ouriço-do-mar (Psammechinus miliaris). 12 
Lâminas preparadas para microscópio

72,10 €

5300 Paramécio (Paramaecium),  8 Lâminas preparadas para 
microscópio 

60,50 €

5350 Hidra (Hydra), 8 Lâminas preparadas para microscópio 55,20 €
5400 Lombriga de terra (Lumbricus), 12 Lâminas preparadas para 

microscópio 
72,10 €
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5450 Besouro  (Melolontha vulgaris), 9 Lâminas preparadas para 
microscópio 

62,60 €

5550 Abelha de mel (Apis mellifica), 18 Lâminas preparadas para 
microscópio 

107,10 €

5570 Partes da boca dos insetos, 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

146,40 €

5600 Caracol comestível, (Helix pomatia), 12 Lâminas preparadas 
para microscópio 

67,90 €

5700 Camarão de água doce (Astacus), 12 Lâminas preparadas 
para microscópio 

70,00 €

5800 Anfioxo (Branchiostoma lanceolatum), 8 Lâminas preparadas 
para microscópio 

49,90 €

5900 Histologia do Sapo (Rana), 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

101,90 €

5950 Histologia do Coelho (Lepus cuniculus), 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

138,90 €

6050 A Tulipa (Tulipa gesneriana), 8 Lâminas preparadas para 
microscópio 

41,40 €

6070 O Pinheiro (Pinus silvestris), 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

6100 Flores e Frutos de Rosaceae, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

6130 Plantas de Papilionaceae (Fabaceae), 12 Lâminas preparadas 
para microscópio 

36,10 €

6150 Ranunculaceae (Ranúnculo, prímula, celandine), 7 Lâminas 
preparadas para microscópio 

39,20 €

6170 Solanaceae (Batata, tomate, tabaco), 7 Lâminas preparadas 
para microscópio 

39,20 €

6200 Compositae (Dente-de-leão e girassol), 8 Lâminas preparadas 
para microscópio 

41,40 €

6230 Árvores e Arbustos (aveleira, castanheiro, salgueiro, faia, 
carvalho), 12 Lâminas preparadas para microscópio 

71,10 €

6250 Arranjos e Tipos de Feixes Vasculares (estelos), 13 Lâminas 
preparadas para microscópio 

77,50 €

6500 Sistema digestivo (Parte I), 54 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

349,10 €

6600 sistema excretório (Parte II), 20 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

124,10 €

6650 Sistemas circulatórios e respiratórios (Parte III), 34 Lâminas 
preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

225,00 €

6700 Reprodução e Embriologia (Parte IV), 71 Lâminas preparadas 
para microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

523,00 €

6800 Hormônios e glândulas endócrinas (Parte V), 15 Lâminas 
preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

125,10 €

6850 Condução de estímulo e sistema nervoso (Parte VI), 33 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

262,50 €

6900 Órgãos perceptivos (Parte VII), 21 micr. Slides (auslaufend - 
expiring - cancelado)

181,40 €

6950 Órgãos dos sentidos Mecânico e Químico (Parte VIII), 13 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

137,90 €

7000 A Vida Microscópica na Água, Parte I, 25 Lâminas preparadas 
para microscópio 

143,30 €

7000-163 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

257,80 €

6



7050 A Vida Microscópica na Água, Parte II, 25 Lâminas preparadas 
para microscópio 

143,30 €

7050-163 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD163 “A 
Vida na Água“. Nova edição compreensiva com 225 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

257,80 €

7100 Comidas e temperos sobre o microscópio, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

125,10 €

7200 Variedades de madeira, (três seções de madeira; s.t., r.s.l., 
t.s.l.), 25 Lâminas preparadas para microscópio 

146,40 €

7300 Pós de Drogas, 25 Lâminas preparadas para microscópio 124,10 €

7300-160 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo “CD160 Cura 
e plantas venenosas”. Nova edição compreensiva com 57 
figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no 
pacote - Euro especial preço.

155,90 €

7450 Fibras Têxteis e Tecidos, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

124,10 €

7500 A Agricultura (Fungos Parasíticos), 20 Lâminas preparadas 
para microscópio 

116,70 €

7550 A Agricultura, Jogo Básico grande de 25 Lâminas preparadas 
para microscópio 

155,90 €

7560 A Agricultura, Jogo Suplementar de 66 slides 426,90 €
7600 Farinha e Amido, Temperos e Ingredientes, Impureza e 

Adulterações, 25 Lâminas preparadas para microscópio 
126,30 €

7700 Tecidos e Órgãos de Animais Domésticos, Parasitas e 
Agentes Patogenéticos, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

168,40 €

7800 Tipos de Papel, 25 Lâminas preparadas para microscópio 124,10 €

7900 Escalpo Humano e Cabelo, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

90,20 €

7920 Rochas e Minerais, material moído fina, parte I, 10 lâminas 
preparadas para microscópio, tamanho 30x45 mm, NOVO

227,00 €

7920-140 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD140 
“Estrutura da matéria, Parte I“: Fundamentos. Nova edição 
compreensiva com 206 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

354,30 €

7940 Rochas e Minerais, material moído fina, parte II, 10 lâminas 
preparadas para microscópio, tamanho 30x45 mm, sem caixa  
NOVO

227,00 €

7940-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

333,10 €

7950 Rochas e Minerais, material moído fina, parte III, rochas 
ígneas, 31 Lâminas preparadas para microscópio, tamanho 
30x45 mm, sem caixa  NOVO

701,20 €

7950-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

806,30 €
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7960 Rochas e Minerais, material moído fina, parte IV, rochas 
metamórficas, lâminas preparadas para microscópio, tamanho 
30x45 mm, sem caixa  NOVO

657,80 €

7960-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

763,80 €

7970 Rochas e Minerais, material moído fina, parte V, rochas 
sedimentares, lâminas preparadas para microscópio, tamanho 
30x45 mm, sem caixa  NOVO

498,60 €

7970-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

604,70 €

7980 Rochas e Minerais, material moído fina, os fósseis e 
meteoritos Parte VI,  4 lâminas preparadas para microscópio, 
tamanho 30x45 mm, sem caixa  NOVO, 

89,10 €

LMK12 Caixas de madeira especiais suficientes para até 12 slides 
(deve ser adicionado ao encomendar os conjuntos)

10,60 €

LMK50 Caixas de madeira especiais suficientes para até 50 slides 
(deve ser adicionado ao encomendar os conjuntos)

28,60 €

8200 A Embriologia de Galinha (Gallus domesticus), 10 Lâminas 
preparadas para microscópio 

98,70 €

8300 A Embriologia de Rã (Rana sp.), 10 micr. slides 85,90 €
8400 Ascaris megalocephala Embriologia, 10 Lâminas preparadas 

para microscópio 
77,50 €

8400-131 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD131 
“Embriologia e desenvolvimento de Animai”s. Nova edição 
compreensiva com 196 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

168,70 €

8500 Desenvolvimento de células mães de Lírio, 12 Lâminas 
preparadas para microscópio 

90,20 €

8600 Embriologia do Porco (Sus scrofa). 10 Lâminas preparadas 
para microscópio

101,90 €

9000 Histologia Humana Normal, 40 Lâminas preparadas para 
microscópio 

336,30 €

9000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

442,40 €

9200 Patologia Humana, jogo curto, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio 

362,30 €

9200-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

468,30 €

9500 Reações Histoquímicas (auslaufend - expiring - cancelado) 257,80 €

70100 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Tecidos. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

113,50 €
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70200 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
Respiratório e Circulatório. 10 Lâminas preparadas para 
microscópio

64,70 €

70300 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados.  Sistema 
Digestivo. 11 Lâminas preparadas para microscópio

67,90 €

70400 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
urinário. 10 Lâminas preparadas para microscópio

63,70 €

70500 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
genital. 14 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

70600 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
endócrino. 5 Lâminas preparadas para microscópio

49,90 €

70700 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Órgãos 
Sensoriais. 10 Lâminas preparadas para microscópio

89,10 €

70800 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados.  Sistema 
nervoso. 11 Lâminas preparadas para microscópio

76,40 €

71000 Histologia Humana, Jogo grande Parte I. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

384,30 €

71000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

490,40 €

71051 Histologia Humana Normal, jogo grande parte II, 30 Lâminas 
preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

261,20 €

71100 Patologia Humana, jogo suplementar 41 Lâminas preparadas 
para microscópio 

328,60 €

71200 Histologia de Tumor, 36 Lâminas preparadas para microscópio 
(auslaufend - expiring - cancelado)

230,20 €

72000 Histologia Humana, Jogo Grande Parte II. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

396,60 €

72000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

502,60 €

79500 Histologia Humana Normal,  jogo completo com 100 lâminas. A 
maioria corada com Hematoxilina-Eosina (HE)

814,70 €

79500-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

920,80 €

72100 Histologia: Estrutura Celular e Divisão Celular (Citologia), 10 
lâminas preparadas para microscópio

99,70 €

72130 Histologia: Tecidos Epiteliais, 10 lâminas preparadas para 
microscópio

64,70 €

72150 Histologia: Tecidos Conjuntivos, 10 lâminas preparadas para 
microscópio

66,80 €

72180 Histologia: Cartilagem e Ossos, 11 lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

72200 Histologia: Sangue, 10 lâminas preparadas para microscópio  
para microscópio 

61,50 €
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72230 Histologia: Tecidos Musculares, 6 lâminas preparadas para 
microscópio

40,30 €

72250 Histologia: Tecidos nervosos, 10 lâminas preparadas para 
microscópio

70,00 €

72280
Histologia: Órgãos do sentido, 10 lâminas preparadas para 
microscópio

84,90 €

72300 Histologia: Sistema Circulatório, 8 lâminas preparadas para 
microscópio

53,00 €

72330 Histologia: Tecidos linfáticos, 6 lâminas preparadas para 
microscópio

38,20 €

72350
Histologia: Pele, 10 lâminas preparadas para microscópio 73,20 €

72380 Histologia: Sistema digestivo, 15 lâminas preparadas para 
microscópio 

98,70 €

72400 Histologia: Sistema respiratório, 6 lâminas preparadas para 
microscópio 

39,20 €

72430 Histologia: Sistema excretório, 6 lâminas preparadas para 
microscópio 

40,30 €

72450 Histologia: Sistema reprodutivo feminino, 10 lâminas 
preparadas para microscópio

66,80 €

72480 Histologia: Sistema reprodutivo masculino, 7 lâminas 
preparadas para microscópio

43,50 €

72420
Histologia: Órgãos hormonais, 6 lâminas preparadas para 
microscópio

49,90 €

73000N Tipos diferentes de larvas, 10 Lâminas preparadas para 
microscópio 

78,50 €

73300 Insetos, jogo elementar grande.40 Lâminas preparadas para 
microscópio

262,00 €

73300-157 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD157 “O 
mundo dos Insetos”. Nova edição  compreensiva com 294 
figuras e textos Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no 
pacote - Euro especial preço.

290,70 €

73500 Zoologia, jogo detalhado, Cefalocordata (Acrania), 10 Lâminas 
preparadas para microscópio 

67,90 €

73600 Zoologia,  jogo detalhado, Equinodermata, Briozoa e 
Brachiopoda 10 Lâminas preparadas para microscópio 

66,80 €

73700 Zoologia, jogo detalhado, Moluscos, 10 Lâminas preparadas 
para microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

64,70 €

73700N Zoologia,  jogo detalhado, Moluscos, 15 Lâminas preparadas 
para microscópio (Nova Versão)

96,50 €

73800 Zoologia,  jogo detalhado, Insetos: Diptera e Aphanoptera, 10 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

61,50 €

73800N Zoologia,  jogo detalhado, Insecta: Diptera e  Aphanoptera, 15 
Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

96,50 €

73900 Zoologia,  jogo detalhado, Insetos: Hymenoptera e Coleoptera, 
9 Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring -
cancelado)

49,90 €

73900N Zoologia,  jogo detalhado, Insetos: Hymenoptera e Coleoptera, 
15 Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

85,90 €

74000 Zoologia,  jogo detalhado, Insetos: Neuroptera e Lepidoptera, 
10 Lâminas preparadas para microscópio 

55,20 €

74100 Zoologia,  jogo detalhado, Insetos: Archiptera e Rhynchota, 5 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

32,90 €

74100N Zoologia, jogo detalhado, Insetos: Archiptera e Rhynchota, 10 
Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

76,40 €
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74200 Zoologia, jogo detalhado Insetos: Apterygota e Orthoptera, 5 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

31,80 €

74200N Zoologia, jogo detalhado, Insecta: Apterygota e Orthoptera, 10 
Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

64,70 €

74300 Zoologia, jogo detalhado, Arachnoidea e Myriapoda, 11 
Lâminas preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

73,20 €

74300N Zoologia, jogo detalhado, Arachnoidea e Myriapoda, 12 
Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

74,30 €

74400 Zoologia, jogo detalhado Crustáceos, 15 Lâminas preparadas 
para microscópio 

61,50 €

74500 Zoologia,  jogo detalhado, Vermes (Helmintos), 20 Lâminas 
preparadas para microscópio 

165,50 €

74600 Zoologia, jogo detalhado, Celenterados e Porifera, 9 Lâminas 
preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

59,40 €

74600N Zoologia, jogo detalhado, Porifera e Celenterados, 10 Lâminas 
preparadas para microscópio (Nova Versão)

64,70 €

74700 Zoologia,  jogo detalhado, Protozoa, 10 Lâminas preparadas 
para microscópio 

98,70 €

74800 Ecto- e Endoparasitos, 28 Lâminas preparadas para 
microscópio 

292,80 €

74900 Parasitologia Geral.  Jogo curto, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

241,80 €

75400 Mosca Doméstica (Musca domestica), 7 Lâminas preparadas 
para microscópio

36,10 €

75700 Microrganismos de água doce, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

144,30 €

75800 Microrganismos de oceanos, 15 Micros Slides 88,10 €
76000 Jogo de genética, 25 Lâminas preparadas para microscópio 192,00 €

76000-131 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD131 
“Embriologia e desenvolvimento de Animai”s. Nova edição 
compreensiva com 196 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

282,20 €

77900 Angiospermae, Jogo detalhado, Células e Tecidos, 20 Lâminas 
preparadas para microscópio 

118,90 €

78000 Angiospermae, Jogo detalhado, Raízes, 15 Lâminas 
preparadas para microscópio

84,90 €

78100 Angiospermae, Jogo detalhado, Tronco,  20 Lâminas 
preparadas para microscópio

112,50 €

78200 Angiospermae, Jogo detalhado, Folhas, 15 Lâminas 
preparadas para microscópio

84,90 €

78300 Angiospermae, Jogo detalhado, Flores, 15 Lâminas 
preparadas para microscópio

84,90 €

78300-161 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD161 “A 
Biologia de Flores e Frutas“. Nova edição compreensiva com 
161 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

129,50 €

78400 Angiospermae, Jogo detalhado, Frutos e Sementes, 15 
Lâminas preparadas para microscópio 

85,90 €

78400-161 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD161 “A 
Biologia de Flores e Frutas“. Nova edição compreensiva com 
161 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

129,50 €
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78500 Adaptação de plantas ao modo de vida e meio ambiente, 50 
Lâminas preparadas para microscópio 

271,60 €

78600 Gymnospermae, Jogo detalhado, 15 Lâminas preparadas para 
microscópio 

85,90 €

78800 Cryptogamae. Jogo detalhado, Pteridófitos (Samambaias), 15 
Lâminas preparadas para microscópio 

87,00 €

78900 Cryptogamae. Jogo detalhado, Briófita (Hepáticas e Musgos), 
15 Lâminas preparadas para microscópio 

87,00 €

79000 Cryptogamae. Jogo detalhado, Fungos e Liquens 20 Lâminas 
preparadas para microscópio 

111,40 €

79100 Cryptogamae. Jogo detalhado, Algas, 30 Lâminas preparadas 
para microscópio

175,10 €

79300 Bactéria, jogo grande, 43 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

334,80 €

83300 Agricultura e Florestas, Parte I. fungos prejudiciais como a 
causa de doenças de plantas. 20 lâminas preparadas  NOVO

114,50 €

83300-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

225,00 €

83350 Agricultura e Florestas, Parte II. Bactérias e parasitas de 
plantas. Os danos causados por influências ambientais. 22 
lâminas preparadas. NOVO

141,10 €

83350-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

259,60 €

83340 Agricultura e Florestas, Parte III. Pragas animais, simbiose e 
vida do solo, 24 lâminas preparadas NOVO

142,10 €

83340-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

241,80 €

84000 Histologia de animais domésticos para medicina veterinária 
parte I, 24 lâminas de microscópio preparadas NOVO

152,70 €

84000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

258,80 €

84050 Histologia de animais domésticos para a medicina veterinária 
parte II, 24 lâminas de microscópio preparadas NOVO

164,50 €

84050-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

270,60 €

84100 Histologia Patológica para medicina veterinária, 22 lâminas 
preparadas NOVO

170,00 €
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84100-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

276,00 €

84150 Parasitas, bactérias patogênicas e pragas de insetos para 
medicina veterinária, 31 lâminas preparadas NOVO

234,60 €

84150-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

340,70 €

Secção 2  Jogos e Séries de Slides (diapositivas) para 
projeção (Slides coloridos e fotomicrografía)

100 Jogo Escolar I. Zoologia e Botânica, 42 slides para projeção 215,30 €

110 Jogo Escolar II. Histologia 32 slides para projeção 163,80 €
120 Jogo Escolar III. Biologia Geral, 68 slides para projeção 346,10 €
130 Jogo Elementar de Biologia Geral, 75 slides para projeção 385,20 €

650 Estrutura da matéria (Série completa), 280 slides para 
projeção

1.403,90 €

651 A composição do Átomo, Partículas Elementares, Núcleos 
Atômicos, Estrutura da parede atômica, 16 slides para 
projeção

84,50 €

652 Energia, Matéria, Interações, 15 slides para projeção 77,30 €
654 Classes de Matéria, Propriedades, Ligação Química, 15 slides 

para projeção
77,30 €

656 Simetria de Cristais, Propriedades dos Minerais, Pesquisa na 
Estrutura, 40 slides para projeção

208,10 €

660 Morfologia dos Minerais mais Importantes. Parte I: Elementos 
e ligações, 82 slides para projeção

425,40 €

669 Morfologia dos Minerais mais Importantes. Parte II: Silicatos, 
56 slides para projeção

290,50 €

675 Morfologia e Macroestrutura dos tipos mais importantes de 
Rochas, 39 slides para projeção

203,90 €

679 Pedras Preciosas, 17 slides para projeção 89,60 €
681 Escaneando Micrográficos eletrônicos de Animais e Plantas, 

Células e Tecidos,, 70 slides para projeção
364,60 €

710 Reprodução, 37 slides para projeção 193,60 €
715 Placas de figuras Anatômicas, jogo pequeno 151,40 €
715N Placas de figuras Anatômicas, Diagramas e Ciclos de vida em 

Zoologia, Histologia, Parasitologia e Botânica, 122 slides para 
projeção

633,50 €

725 Cura de Feridas e Regeneração, 18 slides para projeção 92,70 €

730 Hormônios, Parte I, 25 slides para projeção 130,80 €
733 Desenvolvimento Embrionário do Triturus, 60 slides para 

projeção
313,10 €

740 Hormônios, Parte II, 23 slides para projeção 121,50 €
743 Respiração e o Sistema Respiratório do Homem, 38 slides 

para projeção
196,70 €

747 O Sistema Circulatório do Homem Parte I: Sangue e Órgãos 
linfáticos, 36 slides para projeção

183,30 €

751 O Sistema Circulatório do Homem Parte II: Coração e vasos 
sanguíneos,, 32 slides para projeção

165,80 €
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755 Desenvolvimento de Embriões em Animais e Homem, 36 
slides para projeção

187,50 €

760 O Sistema do Movimento Humano Parte I: Tecidos Conectivos 
e de suporte, 19 slides para projeção

99,90 €

763 Hormônios, Parte III, 68 slides para projeção 354,30 €
770 O Sistema do Movimento Humano Parte II: O esqueleto, 20 

slides para projeção
105,10 €

780 O Sistema do Movimento Humano Parte III: O sistema 
muscular, 23 slides para projeção

121,50 €

785 Olho e visão, 34 slides para projeção 176,10 €
790 Ouvido e Mecanismo Auditivo, Sentido de Equilíbrio,, 25 slides 

para projeção
130,80 €

795 Percepção Sensorial: Cheiro, Paladar, Tato,  Percepção de 
Temperatura e Movimento, 24 slides para projeção

126,70 €

810 O Sistema Digestivo Humano Parte I: Boca, Faringe, 
Estômago,  24 slides para projeção

126,70 €

820 O Sistema Digestivo Humano Parte II: Intestino, 16 slides para 
projeção

84,50 €

830 O Sistema Digestivo Humano Parte III: Fígado e Pâncreas, 14 
slides para projeção

74,20 €

840 O Sistema excretório Humano, 12 slides para projeção 62,80 €
842 O Sistema Nervoso Autônomo, 9 slides para projeção 49,40 €
843 O Sistema Nervoso dos Invertebrados, 30 slides para projeção 156,60 €

847 O Sistema Nervoso dos Vertebrados, 22 slides para projeção 114,30 €

851 Os Tecidos Nervosos, 24 slides para projeção 126,70 €
853 O Cordão Espinhal, 28 slides para projeção 144,20 €
856 O Cérebro Humano. Introdução para a recepção, condução e 

transmissão de informação, 45 slides para projeção
233,80 €

862 As Águas, Problemas de Estrago, Métodos de Proteção e 
Reciclagem, 60 slides para projeção (auslaufend - expiring - 
cancelado)

313,10 €

870 O nosso Ambiente, Exemplos de Perigos e Métodos de 
Proteção, 70 proj. slides (auslaufend - expiring - cancelado)

363,60 €

880 Evolução em exemplos: Evidência de Morfologia, 30 slides 
para projeção

156,60 €

885 Evolução em exemplos: Evidência de Embriologia, 26 slides 
para projeção

134,90 €

890 Micrográficos eletrônicos de Células dos Animais e Tecidos, 29 
slides para projeção

152,40 €

895 Micrográficos eletrônicos de Células de Plantas e Tecidos, 29 
slides para projeção

152,40 €

900 Mendelismo, 33 slides para projeção 172,00 €
905 Núcleo de Célula e Cromossomos, 32 slides para projeção 166,90 €

910 Cromossomos e Genes, 26 slides para projeção 136,00 €
915 Genes e Moléculas, 46 slides para projeção 242,10 €
920 Variabilidade, Parte I: As Modificações, 30 proj. slides 156,60 €
925 Variabilidade, Parte II: Mutações, 30 slides para projeção 156,60 €

935 Hereditariedade Humana, Parte I: Métodos e Exemplos de 
Genética Humana Clássica, 39 slides para projeção 
(auslaufend - expiring - cancelado)

203,90 €

940 Hereditariedade Humana, Parte II: Citogenética, Genética 
Bioquímica, Mutabilidade, 39 slides para projeção (auslaufend -
expiring - cancelado)

202,90 €

945 Hereditariedade Humana, Parte III: A Influência de 
Hereditariedade nos sentimentos e comportamentos Humanos, 
22 slides para projeção (auslaufend - expiring - cancelado)

114,30 €
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995 Genética Humana Prática (Aplicações), 32 slides para 
projeção (auslaufend - expiring - cancelado)

166,90 €

1310 Floresta - Essencial a Vida (série Completa), 81 slides para 
projeção

400,70 €

1311 Árvores Florestais, 15 slides para projeção 78,30 €
1313 As Seções da Madeira, 19 slides para projeção 99,90 €
1315 A Madeira na Rotação de Estações, 13 slides para projeção 74,20 €

1317 Animais da Floresta, 16 slides para projeção 84,50 €
1319 Funções da Madeira no Sistema Ecológico e Perigos, 16 slides 

para projeção
89,60 €

1320 Os danos as plantas cultivadas e proteção (série completa), 78 
slides para projeção

394,50 €

1321 Doenças de Plantas de Importância Econômica, 14 slides para 
projeção

74,20 €

1322 Ervas Destrutivas: Erva Daninha e Grama, 13 slides para 
projeção

69,00 €

1324 Animais Destrutivos de Importância Econômica, 22 slides para 
projeção

114,30 €

1327 Medidas de Proteção de Plantas, 20 slides para projeção 105,10 €

1329 Proteção Integrada de Planta, 9 slides para projeção 49,40 €
1330 Os Cogumelos mais Importantes e Cogumelos Venenosos, 30 

slides para projeção
156,60 €

1340 Eletricidade e Magnetismo (Série completa), 255 slides para 
projeção

1.066,10 €

1341 Identificação de Quantidades em um Campo Direto-Corrente, 
25 slides para projeção

109,20 €

1344 O Campo Elétrico, 21 slides para projeção 90,60 €
1347 Quantidades do Campo Elétrico, 25 slides para projeção 109,20 €

1350 O Campo  Magnético, 25 slides para projeção 109,20 €
1353 Quantidades do Campo Magnético, 19 slides para projeção 83,40 €

1355 A Indução Eletromagnética, 23 slides para projeção 99,90 €
1358 Efeitos de Força no Campo Magnético, 18 proj.slides 77,30 €
1360 Efeitos Químicos da Corrente Elétrica,  21 slides para projeção 90,60 €

1363 Propriedades Básicas da Corrente Alternante, 17 slides para 
projeção

74,20 €

1365 O Circuito corrente alternante, Parte I, 24 slides para projeção 105,10 €

1368 O Circuito corrente alternante, Parte II, 18 proj.slides 77,30 €
1370 Oscilações Eletromagnéticas e Ondas, 19 slides para projeção 83,40 €

1411 Origem e Evolução da Vida, Parte I: Evolução Estelar, Química 
e Orgânica. Formação de Procariontes,  48 slides para 
projeção

251,30 €

1418 Origem e Evolução da Vida, Parte II: A Evolução Biológica de 
Procariontes aos reinos animal e vegetal, 45 slides para 
projeção

233,80 €

1424 Origem e Evolução da Vida, Parte III: Base, Mecanismos e 
Caminhos da Evolução dos reinos animal e vegetal, 56 slides 
para projeção

291,50 €

1800 As nossas Águas, Problemas de Poluição, Métodos de 
Proteção e reciclagem (antigo no. 862), 119 slides para 
projeção

600,50 €

1801 A água e o curso das águas em áreas cultivadas, 8 slides para 
projeção

43,30 €

1802 Desenvolvimento natural de águas, 12 slides para projeção 62,80 €

1804 Exame de água e supervisão, 5 proj. slides 26,80 €
1805 Níveis da pureza de água, 13 slides para projeção 69,00 €
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1807 Poluição de água pelo efluente de detritos de vazamento, 17 
slides para projeção

89,60 €

1809 Resultados de poluição de água: eutroficação e destruição de 
organismos da água , 9 slides para projeção

49,40 €

1810 Reabilitação e restauração de lago , 11 slides para projeção 69,00 €

1812 Passos de limpeza e proteção de águas, 32 slides para 
projeção

165,80 €

1816 Acidificação de águas, Biocidas em águas, 6 slides para 
projeção

30,90 €

1817 Água potável, Sumário, 6 slides para projeção 30,90 €
1820 O nosso Ambiente, Ameaças e Proteção (antigo no. 870), 74 

slides para projeção
372,90 €

1821 A Paisagem, 21 slides para projeção 110,20 €
1823 Solo e Água, 31 slides para projeção 162,70 €
1827 O Ar, 22 slides para projeção 115,40 €
1830 Ecossistema de charcos. 28 slides para projeção 134,90 €
1835 Ecossistema de lagoa. Flora , 24 slides para projeção 114,30 €
1838 Ecossistema de poça, 13 slides para projeção 69,00 €
1840 Insetos Úteis e Controle Biológico de Peste .  27  Slides 

coloridos
138,00 €

1843 Ecossistema da Floresta.  35 slides para projeção 176,10 €
1847 Ecossistema de campos Alpinos.Plantas, 22 proj. slides 112,30 €

1850 Pele Humana, 22 slides para projeção 114,30 €
1854 Ectoparasitos do Homem, 29 slides para projeção 152,40 €
1858 Tecidos nervosos e Órgãos do Sentido, 15 proj. slides 78,30 €
1860 Ecossistema de campos Alpinos - Animais.  20 slides para 

projeção
102,00 €

1875 Ecossistema - Animais24 proj. slides 123,60 €
1888 Ecossistema - alagadiços, .28 proj. slides 143,20 €
1900 Genética Humana Parte I. Modos de herança, 34 slides para 

projeção
222,50 €

1905 Genética Humana Parte II. Citogenética, 45 slides para 
projeção

233,80 €

1910 Genética Humana Parte III. Genética molecular, genética 
estatística, genética demográfica, mutações, grupos de 
sangue, 52 slides para projeção

270,90 €

1920 A consulta genética, diagnóstico pré-natal, o dano do feto 
teratógeno, estimativa de risco, a genética do comportamento, 
a pesquisa de gêmeo, 64 slides para projeção

333,70 €

1933 Pássaros em Jardins, Parques e Cidades,  25 slides para 
projeção

128,80 €

1937 Importância Ecológica de Insetos.17 proj. slides 87,60 €
1943 Ervas Úteis e Gramas (Cereais).  14 slides para projeção 72,10 €

1945 Plantas Medicinais.  27 slides para projeção 138,00 €
1949 Plantas Venenosas.  13 slides para projeção 68,00 €
1951 Biologia das Flores I.  18 slides para projeção 91,70 €
1954 Biologia das Flores II (Insetos de flores).  29 slides para 

projeção
149,40 €

1957 Da Flor ao Fruto.  14 slides para projeção 72,10 €
1979 Borboletas (Lepidoptera).  22 slides para projeção 112,30 €
1990 Evolução em exemplos: Animais das Ilhas Galápagos.  30 

slides para projeção
154,50 €

1994 Estrutura dos Animais.  30 slides para projeção 154,50 €
1996 Evolução em exemplos: Plantas das Ilhas Canárias.  30 slides 

para projeção
154,50 €

3150 Histologia Comparativa e Fisiologia de Animais (Jogo 
completo), 260 slides para projeção

1.315,30 €
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3151 Célula dos animais e divisão da célula, 18 slides para projeção 91,70 €

3152 Tecidos Epiteliais, 9 slides para projeção 47,40 €
3153 Tecidos conectivos e de suporte, 20 proj. slides 104,00 €
3155 Tecidos musculares, 7 slides para projeção 35,00 €
3156 Sistema Respiratório, 17 slides para projeção 87,60 €
3158 sistemas circulatório e linfático, 17 proj. slides 87,60 €
3161 Glândulas Endócrinas, 14 slides para projeção 72,10 €
3162 Sistema digestivo, 32 slides para projeção 163,80 €
3165 Sistema excretório, 13 slides para projeção 65,90 €
3167 Sistema Reprodutivo, 24 slides para projeção 122,60 €
3171 Sistema nervoso, 25 slides para projeção 129,80 €
3172 Órgãos de percepção de luz, 28 slides para projeção 117,40 €
3174 Órgãos de audição e equilíbrio, 9 proj. slides 47,40 €
3175 Órgãos táteis, 4 slides para projeção 22,70 €
3176 Órgãos de paladar e cheiro, 8 slides para projeção 41,20 €
3177 Integumento (pele), 20 slides para projeção 102,00 €
3200 A Estrutura Característica e Histologia de Animais (Jogo 

completo), 314 slides para projeção
1.588,30 €

3201 Protozoa, 17 slides para projeção 87,60 €
3203 Porifera e Coelenterata, 22 slides para projeção 112,30 €
3205 Platelmintos e Asquelmintos, 8 proj. slides 41,20 €
3206 Anelídeos e várias espécies, 20 slides para projeção 102,00 €
3209 Crustáceos, 22 slides para projeção 112,30 €
3212 Araquinídeos e Miriapoda, 22 slides para projeção 112,30 €
3214 Insetos, cabeça e partes da boca, 19 slides para projeção 96,80 €

3215 Insetos, antenas, pernas, asas, órgãos internos,  41 slides 
para projeção

208,10 €

3216 Insetos, montagens inteiras de insetos inteiros, 13 slides para 
projeção

65,90 €

3218 Moluscos, 20 slides para projeção 102,00 €
3220 Equinodermata, 10 slides para projeção 51,50 €
3222 Acrania (Cefalocordados) e Tunicados, 14 slides para projeção 72,10 €

3224 Peixes, 27 slides para projeção 137,00 €
3227 Anfíbios, 24 slides para projeção 122,60 €
3231 Répteis, 7 slides para projeção 35,00 €
3233 Aves, 20 slides para projeção 102,00 €
3236 Mamíferos, 8 slides para projeção 41,20 €
3250 Parasitas e Bactéria Patogênica, 164 slides para projeção 830,20 €

3251 Protozoa, 35 slides para projeção 177,20 €
3255 Platelmintos, 44 slides para projeção 223,50 €
3261 Nematelmintos, 23 slides para projeção 117,40 €
3265 Artrópode, 38 slides para projeção 194,70 €
3271 Bactéria Patogênica, 24 slides para projeção 123,60 €
3280 Histologia Humana Normal, 58 slides para projeção 295,60 €
3290 Patologia Humana, 50 slides para projeção 255,40 €
3300 Maturação e Clivagem de Ascaris megalocephala bivalens, 17 

slides para projeção
87,60 €

3310 A Embriologia do Ouriço do Mar (Psammechinus miliaris), 25 
slides para projeção

129,80 €

3320 A Embriologia do Sapo (Rana spec.), 20 proj. slides 102,00 €
3330 A Embriologia da Galinha (Gallus domesticus), 20 slides para 

projeção
102,00 €

3340 O Desenvolvimento de Olho em Vertebrados (Rã), 10 slides 
para projeção

52,50 €

3350 O Desenvolvimento do Dente, 10 slides para projeção 52,50 €
3360 Desenvolvimento de Folículos em Ovário de Mamífero, 12 

slides para projeção
61,80 €
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3510 Morfologia de Talófito e Arquegoniada (Criptógamas)(Jogo 
completo), 148 slides para projeção

748,80 €

3511 Bactérias non-patogênicas , 22 slides para projeção 112,30 €
3513 Fungos e Liquens 41 slides para projeção 208,10 €
3518 Algas, 43 slides para projeção 219,40 €
3523 Briófita, 18 slides para projeção 87,60 €
3527 Pteridófito, 24 slides para projeção 122,60 €
3550 Anatomia Microscópica de Espermatófitos 

(Fanerógamas)(Jogo completo), 173 slides para projeção
869,30 €

3551 Citologia e Tecidos, 35 slides para projeção 177,20 €
3554 Raízes, 22 slides para projeção 112,30 €
3558 Troncos,  34 slides para projeção 173,00 €
3563 Folhas, 37 slides para projeção 189,50 €
3567 Flores e Frutos, 45 slides para projeção 229,70 €
3610 Divisão Celular (Mitose) em ponta da raiz de Jacinto,  10 slides 

para projeção
52,50 €

3620 Desenvolvimento das Células Mãe de Micrósporo de Lilium, 24 
slides para projeção

122,60 €

3630 Desenvolvimento das Células Mãe de Megaspore de Lilium, 23 
slides para projeção

117,40 €

3635 Desenvolvimento do Gametófito Feminino de Pinus, 15 slides 
para projeção

76,20 €

3645 Tipos de feixes vasculares, 16 slides para projeção 82,40 €
3690 Rochas e Minerais, finos cortes, 15 slides para projeção 77,30 €

D50 Série escolar A para biologia geral - Jogo elementar, 25 slides 
para projeção

127,70 €

D60 Série escolar B para biologia geral - Jogo suplementar, 50 
slides para projeção

252,40 €

D70 Série escolar C para biologia geral - Jogo suplementar, 50 
slides para projeção

252,40 €

D75 Série escolar D para biologia geral - Jogo suplementar, 50 
slides para projeção

252,40 €

D80 Séries escolares A, B e C juntas. Todos os três jogos, 125 
slides para projeção

610,80 €

D85 Séries escolares A, B, C e D juntas. Todos os quatro jogos, 
175 slides para projeção

860,10 €

Secção  3  Atlas de Transparências para retroprojeção

8201 Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano I - O esqueleto 
humano - A musculatura humana - Os órgãos respiratórios 
humanos - O sistema circulatório I e II- O sistema digestivo. Os 
órgãos urinários. Atlas com 36 Transparências, tamanho 22 x 
28 cm, compreendendo 110 figuras coloridas, esquemas e 
folhas de trabalho com desenhos semidiagramáticos e textos. 
Livreto com textos descritivos das transparências para o 
professor. Tudo em um resistente arquivo plástico com 
mecanismo de anel para acondicionamento. NOVO

440,80 €
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8202 Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano II. Reprodução, 
educação sexual e genética - Os tecidos nervosos - O cordão 
espinhal humano - O cérebro humano. Transmissão de 
informações - O sistema nervoso autônomo  – Atlas com 36 
Transparências, tamanho 22 x 28 cm, compreendendo 110 
figuras coloridas, esquemas e folhas de trabalho com 
desenhos semidiagramáticos e textos. Livreto com textos 
descritivos das transparências para o professor. Tudo em um 
resistente arquivo plástico com mecanismo de anel para 
acondicionamento. NOVO

393,50 €

8203 Anatomia e Fisiologia do Corpo Humano III. Olho e visão - 
Ouvido e o mecanismo auditivo, senso de equilíbrio, 
Percepção sensorial: Olfato, paladar, tato, percepção de 
temperatura e movimento. - Hormônios e sistema hormonal – 
Atlas com 27 Transparências, tamanho 22 x 28 cm, 
compreendendo 75 figuras coloridas, esquemas e folhas de 
trabalho com desenhos semidiagramáticos e textos. Livreto 
com textos descritivos das transparências para o professor. 
Tudo em um resistente arquivo plástico com mecanismo de 
anel para acondicionamento. NOVO

333,70 €

8204 Origem e Evolução da Vida. Versão curta. – Evolução 
estrelar, química e orgânica. Formação dos procariontes - A 
evolução biológica dos procariontes aos reinos animal e 
vegetal.- Bases, mecanismos e caminhos da evolução dos 
Reinos animal e vegetal - Atlas com 39 Transparências, 
tamanho 22 x 28 cm, contendo 105 figuras coloridas, 
esquemas e folhas de trabalho com desenhos 
semidiagramáticos e textos. Livreto com textos descritivos das 
transparências para o professor. Tudo em um resistente 
arquivo plástico com mecanismo de anel para 
acondicionamento. NOVO

475,90 €

8211 O Aparelho Locomotor Humano. Tecidos de conexão e 
sustentação. O esqueleto humano. O sistema muscular 
humano. – Atlas com 30 transparências com 87 figuras. 
NOVO

344,00 €

8212 Os Órgãos Humanos da Digestão. Sistemas digestivo e 
excretório. Estrutura e função da boca Humana, faringe, 
estômago, intestino, fígado e pâncreas, rins e órgãos urinários. 
O metabolismo. – Atlas com 33 transparências com 88 figuras

344,00 €

8213 Os Sistemas Respiratório e Circulatório Humano. Nariz, 
traquéia, pulmões, coração, sangue e vasos sanguíneos, 
sistema linfático. Respiração, circulação, pressão sanguínea, 
grupos sanguíneos. O sistema imunológico. – Atlas com 42 
transparências com 110 figuras.

496,50 €

8214 O Sistema Nervoso Parte I - Células e Tecidos nervosos. O 
sistema nervoso de invertebrados e vertebrados. – Atlas com 
30 transparências com 76 figuras 

344,00 €

8215 O Sistema Nervoso Parte II. A medula espinhal humana. O 
cérebro humano. Uma introdução a recepção, condução e 
transmissão de informações.. O sistema nervoso autônomo 
humano. – Atlas com 36 transparências com 82 figuras

420,20 €

8216 Os Órgãos do Sentido. Olho e visão, -  Ouvido e audição, 
Senso de equilíbrio - Olfato, Paladar, Tato, Sensação de 
temperatura e Propriocepção. – Atlas com 36 transparências 
com 90 figuras

420,20 €
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8217 Reprodução e Desenvolvimento Embrionário Humano e de 
outros Animais. Atlas valioso para a instrução sexual. 
Sistema reprodutivo. Órgãos sexuais Humano, 
desenvolvimento do ovo e esperma, crescimento do feto e 
nascimento. – Atlas com 30 transparências com 104 figuras

344,00 €

8218 Hormônios e Sistema Hormonal Partes I e II. As funções e 
interações hormonais. Tiroxina, adrenalina e insulina. 
Hormônios sexuais e hipófise. Hormônios gonadotróficos, 
controle de feedback, atividades de genes e síntese de 
proteínas, neurosecreção, segundo mensageiro e efeito 
cascata, fatores de inibição e estimulação, anabólica, 
contracepção hormonal. – Atlas com 42 transparências com 
116 figuras

482,00 €

8220 Citologia e Genética Molecular. Núcleo da célula e 
cromossomos - Cromossomos e genes, - Gene e moléculas, 
crossover, replicação, - DNA como transmissor da informação 
hereditária. Estrutura e replicação de DNA e RNA. Código 
genético e mutação. Síntese, estrutura e função de proteínas. 
Helix duplo. – Atlas com 46 transparências com 172 figuras

482,00 €

8222 Transmissão de Micrográficos eletrônicos . Células de 
Tecidos do Homem, animais e plantas. Micrográficos 
eletrônicos enormemente alargados (50000 até 100000 x) 
mostrando as ultra estruturas das células organelas Figuras de 
baixa magnificação (5000 até 30000 x) dando a impressão da 
microestrutura dos tecidos e órgãos. – Atlas com 24 
transparências com 120 figuras.

267,80 €

8223 Escaneando Micrográficos eletrônicos. 30 transparências 
com 177 figuras - ainda não publicado -

356,40 €

8224 Divisão Celular (Mitose e Meiose) em animais e plantas. 
Excelentes e únicas fotomicrografias coloridas de divisão 
celular, divisão de redução, fertilização e clivagem. – Atlas com 
25 transparências com 90 figuras

271,90 €

8225 Herança Mendeliana e Variabilidade. Tipos de cruzamentos, 
Modificações e Mutações em plantas e animais, adaptação, 
genótipo e fenótipo. – Atlas com 32 transparências com 95 
figuras

356,40 €

8226 Genética Humana Volume I. O conhecimento básico da 
genética formal, modos de herança, aberrações 
cromossômicas, citogenética, tumorgenética, exemplos de 
genética médica. – Atlas com 32 transparências com 94 
figuras.

356,40 €

8227 Genética Humana Volume II. Genética molecular, genética 
estatística, genética de população, mutações, grupos 
sanguíneos. Genética de aconselhamento e diagnose pré-
natal, efeitos de danos ao feto, riscos estimados, genética do 
comportamento, pesquisa de gêmeos. – Atlas com 42 
transparências com 116 figuras

429,50 €

8228 Origem e Evolução da Vida Parte I. Edição compreensiva. 
Evolução estrelar, química e orgânica. Formação dos 
procariontes – Atlas com 24 transparências com 60 figuras

260,60 €

8229 Origem e Evolução da Vida Parte II. Edição compreensiva. A 
evolução biológica dos procariontes aos reinos animal e 
vegetal. – Atlas com 24 transparências com 45 figuras

260,60 €

8230 Origem e Evolução da Vida Parte III. Edição compreensiva. 
Bases, mecanismos e caminhos da evolução dos Reinos 
animal e vegetal – Atlas com 30 transparências com 60 figuras

344,00 €
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8232 Nosso meio ambiente – Ameaças e proteção. Exemplos 
típicos que mostram quais processos estão interferindo na 
estrutura natural do nosso meio ambiente e como o perigo 
decorrente disso pode ser combatido. Consiste de três partes: 
I. a Paisagem. II. Solo e água. III. O Ar. – Atlas com 36 
transparências com 73 figuras

429,50 €

8233 Nossas Águas, Problemas da Poluição, Métodos de 
Proteção e Reciclagem. Em áreas cultivadas. Exames e 
supervisão de água. Níveis de pureza da água. Poluição da 
água, água de detritos, eutroficação, acidificação, biocidas. 
Métodos de limpeza e proteção. – Atlas com 42 transparências 
com 114 figuras

496,50 €

8234 A Floresta - Essencial à Vida. A floresta como sistema 
ecológico. Plantas e animais da Mata. As multi funções da 
floresta. Ameaças causadas pela poluição do ar e chuva ácida. 
– Atlas com 30 transparências com 81 figuras

356,40 €

8235 Proteção de Plantações de Danos e Doenças. Doenças de 
Plantas de Importância econômica, Ervas Daninhas, 
destrutivas e animais. Proteção das Plantas: tratamentos 
mecânicos, químicos, biológicos e biotécnicos. – Atlas com 30 
transparências com 101 figuras.

356,40 €

8236 Atlas de Fotomicrografias coloridas do Programa 
Multimedia para  Biologia Geral  Atlas de transparências de 
acompanhamento do Programa Multimedia para Biologia Geral 
(Series A, B, C e D). Ciência Humana, Zoologia, Botânica, 
Citologia, Genética, Parasitologia, Bacteriologia, Ecologia. – 
Atlas com 45 transparências com 252 figuras. Quinta Edição!

482,00 €

8238 Ecossistemas. Comunidades biológicas naturais se tornam 
cada vez mais raras. Sua abundância de espécies, os 
problemas de sua preservação, assim como sua importância 
para toda a estrutura ecológica, mesmo para microbiótopos 
inconspícuos, são tratados nessas séries, e documentados por 
exemplos característicos. – Atlas com 42 transparências com 
205 figuras

496,50 €

8240 A Estrutura da Matéria Parte I. Partículas elementares, 
núcleo atômico, estrutura atômica. Matéria energética, 
Interações. Classes de matéria, Ligação química. Simetria de 
cristais, propriedades dos minerais, pesquisa sobre a 
estrutura. – Atlas com 35 transparências com 110 figuras

393,50 €

8241 A Estrutura da Matéria Parte II. Morfologia dos mais 
importantes minerais: elementos e ligações, silicatos, rochas, 
gemas e pedras preciosas. – Atlas com 27 transparências com 
204 figuras

319,30 €

72303 Histologia (antigo no. 172303), NOVA edição compreensiva. 
Tipos de células. - Tecidos epiteliais, conectivos, musculares e 
nervosos. - Órgãos digestivos. Glândulas-  órgãos respiratórios 
– Sistemas sanguíneo e linfático - . órgãos urinário e genital.- 
Glândulas endócrinas – Couro cabeludo e cabelo - . Órgãos do 
sentido. – Sistema nervoso central. Atlas com 41 
Transparências para retroprojetor, tamanho 22 x 28 cm, 
contendo 228 figuras coloridas de fotomicrografía e 
fotomacrografías. Com abrangente texto para interpretação e 
122 desenhos. -  Mais texto explicativo e folhas de trabalho 
com desenhos semidiagramáticos e textos. NOVA 
PUBLICAÇÃO 

426,40 €

21



72304 Anatomia Vegetal Parte I. Fanerógamas. Plantas 
florescentes (antigo no. 172304). NOVA edição compreensiva. 
Anatomia e fisiologia microscópica de plantas florescentes. 
Citologia e tecidos. Construção e função de raízes, caules e 
folhas. Flores, frutos e reprodução. Com 270 fotomicrografias, 
desenhos, gráficos e ciclos de vida em 43 transparências 
coloridas. Mais texto explicativo e folhas de trabalho com 
desenhos semidiagramáticos e textos. NOVA PUBLICAÇÃO

426,40 €

72305 Anatomia Vegetal Parte II. Criptógamas. Plantas não 
florescentes (antigo no. 172305). NOVA edição compreensiva. 
Morfologia de Talófitos e Arquegoniadas. Bactérias não 
patogênicas. Fungos e Liquens. Algas. Briófitas. Pteridófitas. 
Com 194 fotomicrografias, desenhos, gráficos e ciclos de vida 
em 32 transparências coloridas. Mais texto explicativo e folhas 
de trabalho com desenhos semidiagramáticos e textos. NOVA 
PUBLICAÇÃO

331,70 €

72306 Parasitologia (antigo no. 172303). NOVA edição 
compreensiva. Reações Humoral e Celular. Protozoa 
parasíticos, Malaria, Trematodes, Cestodes, Nematelmintos, 
Vermes redondos. Mosquitos, Piolhos, Percevejos e Pulgas. 
Ovos e larvas de Helmintos. Cistos de Protozoários. Com 228 
fotomicrografias coloridas, desenhos e ciclos de vida de 
parasitas em 35 transparências. Mais texto explicativo e folhas 
de trabalho com desenhos semidiagramáticos e textos. NOVA 
PUBLICAÇÃO

390,40 €

72307 Biologia Geral.  Com mais de 252 ilustrações de 
fotomicrografias coloridas em 45 transparências (idêntico ao 
Atlas no. 8236)

482,00 €

172308 Protistas.  Com 121 ilustrações de fotomicrografias coloridas 
em 30 transparências (auslaufend - expiring - cancelado)

309,00 €

8245 Histologia e Ciência Humana. Versão Curta (TA). – Atlas 
com 30 transparências com 171 figuras. 

365,70 €

8237 Zoologia (Anatomia microscópica de Invertebrados). Nova 
edição compreensiva (TB). Atlas com 29 transparências com 
171 figuras. Anatomia microscópica e histologia dos 
invertebrados. Protozoa, Mesozoa, Porifera, Celenterados, 
Platelmintos, Nematelmintos, Anelídeos, Crustáceos, 
Aracnídeos, Moluscos, Equinodermos, Acrania. – NOVO

344,00 €

8246 Botânica Parte I. Criptógamas. Versão curta (TC) – Atlas 
com 18 transparências com 116 figuras. 

209,10 €

8247 Botânica Parte II. Fanerógamas. Versão curta (TD) – Atlas 
com 20 transparências com 142 figuras.

230,70 €

8248 Citologia e genética. Versão curta (TE). – Atlas com 10 
transparências com 67 figuras

115,40 €

8231N Embriologia. NOVA edição compreensiva. Desenvolvimento 
embrionário de Ascaris, Ouriço do mar, Rã, Galinha, 
Mamíferos e Humanos. – Atlas com 21 transparências com 
110 figuras

235,90 €

8249 Bactéria, Parasitas e Doenças Humanas. (TG). Edição 
compreensiva. Bactérias como agentes causadores de 
doenças. Ecto- e Endoparasitas do Homem e animais. 
Mudanças patológicas em órgãos Humanos doentes. – Atlas 
com 32 transparências com 230 figuras

369,80 €

8250 Ciência ambiental. Versão curta (TH). – Atlas com 18 
transparências com 80 figuras

209,10 €

22



8253 Atlas de Histologia Oral e Odontologia - Atlas de 40 
transparências tamanho 22 x 28 cm, com mais de 150 fotos e 
20 folhas de trabalho com desenhos semidiagramáticos e 
textos. Com manual explicativo detalhado. - Compreende os 
seguintes temas: Geral e dos géneros alimentícios. Homem 
boca, língua e garganta. dentes humanos e desenvolvimento 
dos dentes. higiene dental. glândulas salivares, esôfago e 
estômago. Células e tecidos. Exemplos de histopatologia.

453,20 €

8255 Basic Medicina e de Primeiros Socorros. Atlas de 18 
transparências tamanho 22 x 28 cm, com mais de 76 fotos e 
20 folhas de trabalho com desenhos semidiagramáticos e 
textos. Com manual explicativo detalhado. - Compreende os 
seguintes temas: A utilização do microscópio, bactérias e 
higiene, instrumentos médicos, primeiros socorros e 
assistência

218,40 €

Secção  4  Diversos (Miscelâneos)
K100 Caixa padrão para 100 lâminas de microscópio. Caixa de 

armazenamento forte da melhor qualidade coberta com papel 
de imitação de couro e fornecida com tiras dentadas 
numeradas para acondicionamento.

34,00 €

K12 Caixa padrão para 12 lâminas de microscópio. Caixa de 
armazenamento forte da melhor qualidade coberta com papel 
de imitação de couro e fornecida com tiras dentadas 
numeradas para acondicionamento.

9,60 €

K25 Caixa padrão para 25 lâminas de microscópio. Caixa de 
armazenamento forte da melhor qualidade coberta com papel 
de imitação de couro e fornecida com tiras dentadas 
numeradas para acondicionamento.

13,30 €

K50 Caixa padrão para 50 lâminas de microscópio. Caixa de 
armazenamento forte da melhor qualidade coberta com papel 
de imitação de couro e fornecida com tiras dentadas 
numeradas para acondicionamento.

18,00 €

KH100 Caixa de madeira para 100 Lâminas preparadas para 
microscópio - Indisponível

53,00 €

KH25 Caixa de madeira para 25 Lâminas preparadas para 
microscópio - Indisponível

23,40 €

KH50 Caixa de madeira para 50 Lâminas preparadas para 
microscópio - Indisponível

34,00 €

KH75 Caixa de madeira para 75 Lâminas preparadas para 
microscópio - Indisponível

40,30 €

BTA1 Kurt Fiedler/Johannes Lieder:  Livreto de Histologia. Com 120 
fotos coloridas - Somente na língua Alemã.

23,40 €

BTA2 Dieter Gerlach/Johannes Lieder:  Livreto de Anatomia de 
plantas florescentes. Com  120  fotos coloridas - Somente na 
língua Alemã.

23,40 €

BTA3 Dieter Gerlach/Johannes Lieder:  Livreto de Anatomia de 
Plantas sem flores. Com 128 fotos coloridas - Somente na 
língua Alemã.

23,40 €

BTA4 Werner Frank/Johannes Lieder:  Livreto de Parasitologia. Com 
138 fotos coloridas - Somente na língua Alemã.

23,40 €

BTA5 Wolfgang Groepler:  Livreto de Embriologia. Com 141 fotos 
coloridas - Somente na língua Alemã.

23,40 €

BTA6 Klaus Hausmann/David J. Patterson:  Livreto de Protozoa Com 
121 fotos coloridas - Somente na língua Alemã.

23,40 €

DE01 Diatomáceas, Preparações individuais. Triceratium 
pentacrinus, marinho-recente

12,80 €

DE02 Diatomáceas, Preparações individuais. Mastogloia splendida, 
fóssil marinho

12,80 €
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DE03 Diatomáceas, Preparações individuais. Actinoptychus 
heliopelta, fóssil marinho

12,80 €

DE04 Diatomáceas, Preparações individuais. Surirella robusta, água 
doce - recente

12,80 €

DE05 Diatomáceas, Preparações individuais. Stauroneis acuta, água 
doce - fóssil

12,80 €

DE301 Diatomáceas, Preparações individuais - Três visualizações. 
Surirella elegans

14,80 €

DE302 Diatomáceas, Preparações individuais - Três visualizações. 
Triceratium arcticum

14,80 €

DE303 Diatomáceas, Preparações individuais - Três visualizações. 
Isthmia nervosa

14,80 €

DE304 Diatomáceas, Preparações individuais - Três visualizações. 
Terpsinoe musica

14,80 €

DE305 Diatomáceas, Preparações individuais - Três visualizações. 
Biddulphia pulchella

14,80 €

DK05 Diatomáceas Preparação Circular com 5 formas 36,10 €
DK10 Diatomáceas Preparação Circular com 10 formas 42,40 €
DK25 Diatomáceas Preparação Circular com 25 formas 80,60 €
DK50 Diatomáceas Preparação Circular com 50 formas 150,70 €
DT05 Diatomáceas para prova de resolução com 5 formas 36,10 €
DT10 Diatomáceas para prova de resolução com 10 formas 61,50 €
DT10MF Diatomáceas para prova de resolução  com 10 formas, fóssil 

marinho
61,50 €

DT10MR Diatomáceas para prova de resolução  com 10 formas, 
marinho recente

61,50 €

DT10SF Diatomáceas para prova de resolução  com 10 formas, água 
doce, espécimes fósseis

61,50 €

DT10SR Diatomáceas para prova de resolução  com 10 formas, água 
doce, espécimes recentes

61,50 €

DT12 Diatomáceas para prova de resolução com 12 formas 74,30 €
DT25 Diatomáceas para prova de resolução com 25 formas 112,50 €
DT5 Diatomáceas para prova de resolução  com 5 formas, versão 

1. Conteúdo: Triceratium favus, Navicula lyra, Steuroneis 
phoenicenteron, Pleurosigma angulatum, Surirella gemma

36,10 €

DT5A Diatomáceas para prova de resolução  com 5 formas, versão 
2. Conteúdo: Pinnularia opulenta, Gyrosigma balticum, 
Pleurosigma angulatum, Surirella gemma, Nitzschia obtusa

36,10 €

DT8 Diatomáceas para prova de resolução  com 8 formas 55,20 €
DTE01 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Pinnularia 

opulenta
12,80 €

DTE02 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Pinnularia viridis 12,80 €

DTE03 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Pinnularia nobilis 12,80 €

DTE04 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Triceratium favus 12,80 €

DTE05 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Navicula lyra 12,80 €

DTE06 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Stauroneis 
phoenicenteron

12,80 €

DTE07 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Grammatophora 
serpentina

12,80 €

DTE08 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Gyrosigma 
attenuatum

12,80 €

DTE09 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Nitzschia 
sigmoidea

12,80 €

DTE10 Diatomáceas- teste, Preparações individuais. Nitzschia linearis 12,80 €

DTS01 Diatomáceas- teste, Preparação Espalhada, Pleurosigma 
angulatum

14,80 €
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DTS02 Diatomáceas- teste, esfregaço, Surirella gemma 14,80 €
DTS03 Teste Diatomáceas, Preparação Espalhada, Gyrosigma 

balticum
14,80 €

DTS04 Teste Diatomáceas, Preparação Espalhada, Nitzschia sigma 14,80 €

DTS05 Teste Diatomáceas, Preparação Espalhada, Nitzschia obtusa 14,80 €

DTS06 Teste Diatomáceas, Preparação Espalhada, Frustulia 
rhomboides var. saxonia

14,80 €

DTS07 Teste Diatomáceas, Preparação Espalhada, Amphipleura 
pellucida

14,80 €

ed Slides de projeção colorido Individual (diapositiva) 6,40 €
eti Títulos individuais dos Pacotes Multimedia 5,40 €
etr Folha de transparência Individual 4,20 €
FE01 Foraminifera, Preparações individuais. Uvigerina asperula, 

recente
12,80 €

FE02 Foraminifera, Preparações individuais. Nonionina depressula, 
recente

12,80 €

FE03 Foraminifera, Preparações individuais. Bolivina porrecta, 
recente

12,80 €

FE04 Foraminifera, Preparações individuais. Globigerina bulloides, 
fóssil

12,80 €

FE05 Foraminifera, Preparações individuais. Bolivina gramen, 
recente

12,80 €

FK05 Foraminifera Preparação Circular com 5 formas 23,40 €
FK25 Foraminifera Preparação Circular com 25 formas 80,60 €
FT05 Foraminifera para prova de resolução com 5 formas 29,70 €
FT10 Foraminifera para prova de resolução  com 10 formas 54,10 €
FOLD Arquivo plástico para Transparências de excelente qualidade 

com mecanismo de anel
10,60 €

M1A Ciência Humana, Folhas de Desenhos, Parte I, Movimento 41,40 €

M1B Ciência Humana, Folhas de Desenhos e Transparências Parte 
I, Movimento

88,10 €

M2A Ciência Humana, Folhas de Desenhos, Parte II, Metabolismo 57,30 €

M2B Ciência Humana, Folhas de Desenhos e Transparências Parte 
II, Metabolismo

130,50 €

M3A Ciência Humana, Folhas de Desenhos, Parte III, Sistema de 
Controle

55,20 €

M3B Ciência Humana, Folhas de Desenhos e  Transparências Parte 
III, Sistema de Controle

125,10 €

M4A Ciência Humana, Folhas de Desenhos, Parte IV, Genética 73,20 €

M4B Ciência Humana, Folhas de Desenhos e Transparências Parte 
IV, Genética

151,70 €

M500 Multimedia, Parte A, 25 Títulos em arquivo plástico 112,50 €
M600 Multimedia, Parte B, 50 Títulos em arquivo plástico 221,80 €
M700 Multimedia, Parte C, 50 Títulos em arquivo plástico 221,80 €
M750 Multimedia, Parte D, 50 Títulos em arquivo plástico 221,80 €
M800 Multimedia, Partes A, B e D juntas, 125 itens, em três arquivos 

plásticos
538,90 €

M850 Multimedia, Partes A, B, C e D juntas, 175 itens, em quatro 
arquivos plásticos

759,60 €

MA Folhas de Desenhos, Parte I-IV, Completa 4 partes 202,60 €
MB Folhas de Desenhos e Transparências Parte I-IV, Completa 4 

partes
462,60 €

PK25 Caixa Plástica para 25 Lâminas preparadas para microscópio 4,20 €

PM1 Display em papelão para 1 Lâmina preparada para 
microscópio 

2,60 €

PM10 Display em papelão para 10 Lâminas preparadas para 
microscópio 

11,60 €
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PM20 Display em papelão para 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

17,00 €

PM20V Display em papelão para 20 Lâminas preparadas para 
microscópio

19,10 €

PM5 Display em papelão para 5 Lâminas preparadas para 
microscópio 

8,40 €

PB5 Caixa Plástica para 5 Lâminas preparadas para microscópio 4,20 €

PKN25 Caixa Plástica para 25 Lâminas preparadas para microscópio 
fornecida com tiras dentadas numeradas para 
acondicionamento.

12,80 €

PS50 Caixas de armazenamento de papel simples para 50 Lâminas 
preparadas para microscópio 

5,40 €

RE01 Radiolaria, Preparações individuais. Eusyringium sipho, fóssil 12,80 €

RE02 Radiolaria, Preparações individuais. Podocyrtis floribunda, 
fóssil

12,80 €

RE03 Radiolaria, Preparações individuais. Thyrsocyrtis rhizodon, 
fóssil

12,80 €

RE04 Radiolaria, Preparações individuais. Dictyastrum jeremiense, 
recente

12,80 €

RE05 Radiolaria, Preparações individuais. Panartus hausmanni, 
recente

12,80 €

RK05 Radiolaria Preparação Circular com 5 formas 23,40 €
RK25 Radiolaria Preparação Circular com 25 formas 81,70 €
RT05 Radiolaria para prova de resolução com 5 formas 29,70 €
RT10 Radiolaria para prova de resolução com 10 formas 54,10 €
RT25 Radiolaria para prova de resolução com 25 formas 113,50 €
SK05 Silicoflagellidae Preparação Circular com 5 formas 24,40 €
SK25 Silicoflagellidae Preparação Circular com 25 formas 81,70 €
ST05 Silicoflagellidae para prova de resolução  com 5 formas 29,70 €
ST10 Silicoflagellidae para prova de resolução com 10 formas 54,10 €

T8000 Manual para o Programa de Biologia Microscópica, 132 
páginas com 125 desenhos e textos

62,60 €

T8500 Manual para o Programa de Biologia Microscópica, 182 
páginas com 175 desenhos e textos

91,30 €

Jogos de lâminas econômicas MICR-O-SLIDE.
Cada jogo contém 10 lâminas preparadas para microscópio em
caixa plástica, incluindo um pequeno manual com comentários 
explicativos e desenhos para cada lâmina.
Quantidade mínima sob consulta. 

I.  Zoologia
59-5100 Histologia de animais domésticos - Parte I  (Histologia de 

Mamíferos I). - 10 lâminas preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5110 Histologia de animais domésticos - Parte II  (Histologia de 
Mamíferos II).- 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5120 Histologia de animais domésticos - Parte III (Histologia de 
Mamíferos III). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5130 Peixes, sapos e anfíbios sob o microscópio  (Peixe e Anfíbia). - 
10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5135 Lagartos, cobras e pássaros sob o microscópio  (Répteis e 
Aves). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5140 Protozoa e animais de uma célula  (Protozoa). - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5150 Esponjas, pólipos e anêmonas do mar  (Porifera e 
Celenterados). -  10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5152 Vermes e Crustáceos   - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5154 Aranhas e Insetos  (Aracnídeos e Insecta). - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt
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59-5156 Caramujos, mexilhões, moluscos e estrelas-do-mar  (Moluscos 
e  Equinodermata). -  10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5160 Reprodução de animais. - 10  lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5170 Embriologia e desenvolvimento de animais. - 10  lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

II.  Botânica
59-5210 Raízes e troncos de plantas florescentes  (Fanerógamas Parte 

I). -  10 lâminas preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5220 Folhas e agulhas de plantas florescentes  (Fanerógamas parte 
II). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5230 Flores e Frutos de plantas florescentes (Fanerógamas parte 
III). -  10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5240 Fungos, cogumelos e algas sob o microscópio  (Criptógamas 
parte I). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5250 Hepáticas, musgos e samambaias sob o microscópio 
(Criptógamas parte e II). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5255 Bactéria, simples organismos  (Criptógamas parte III). - 10 
lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5260 Plantas tropicais sob o microscópio . - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5270 Reprodução e propagação de plantas. -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

III. Estrutura Celular  (Citologia)
59-5180 A maravilhosa estrutura da célula animal - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5280 A maravilhosa estrutura da célula vegetal. - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5295 Crescimento e reprodução de células. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

IV.  Vida dos Insetos
59-5310 Insetos e outros artrópodes sob o microscópio. - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5320 Besouros, moscas e borboletas sob o microscópio - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5330 Vida e estrutura microscópica da abelha de mel - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5340 Insetos úteis e prejudiciais. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
V.  Microorganismos na Água ohne Rabatt

59-5410 O maravilhoso mundo em uma gota d´água. - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5420 Vida no mar e na praia. -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5430 Excursão em um tanque. -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5440 Excursão nos bancos de um rio. -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5450 Vida em rios e arroios. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
VI.  Ciência Médica

59-5510 Tecidos humanos saudáveis parte I (seções de órgãos 
humanos normais). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5550 Tecidos humanos saudáveis parte II (seções de órgãos 
humanos normais)). - 10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5520 Tecidos humanos doentes Parte I (seções de órgãos humanos 
patológicos). -10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5560 Tecidos humanos doentes Parte II (seções de órgãos 
humanos patológicos). -10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5530 Parasitas do Homem e dos animais - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5540 Plantas Medicinais sob o microscópio. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

VII.  Treinamento Vocacional e Tecnologia
59-5710 Fibras têxteis e texturas. -  10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5720 Penas, escamas, pêlos e peles -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
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59-5730 Pó de droga sob o microscópio. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5740 Variedades de alimentos. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5750 Plantas úteis na agricultura - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

VIII.  Gêneros alimentícios ohne Rabatt
59-5800 Gêneros alimentícios e suas adulterações. - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5810 Frutos comestíveis e sementes. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5820 Pão e cereais sob o microscópio. - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5830 Comida luxuosa e temperos sob o microscópio - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

IX.  Passatempo predileto e Lazer
59-5610 Plantas internas sob o microscópio - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5620 Vida no Aquário -10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5630 Plantas e animais de terreno arborizado  - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5640 Pestes e parasitas de jardim e pomar - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt

59-5670 Formas de arte do mundo microscópico - 10 lâminas 
preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5680 Formas de arte da natureza: esporos e grãos de pólen  -10 
lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5690 Plantas Ornamentais - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
X.  Ecologia e Meio ambiente

59-5850 Vida no solo - 10 lâminas preparadas 30,80 € ohne Rabatt
59-5860 Identificação de água poluída sob o microscópio - 10 lâminas 

preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5870 Animais e plantas danificadas por influências ambientais - 10 
lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

XI.  Séries escolares 30,80 € ohne Rabatt
59-5900 Série docente de ciência elementar (para passatempo predileto

e escolas) - 10 lâminas preparadas
30,80 € ohne Rabatt

59-5910 Série docente de biologia: jogo básico (para escolas) - 10 
lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

59-5920 Série docente de biologia: jogo suplementar (para escolas)  - 
10 lâminas preparadas

30,80 € ohne Rabatt

Secção  5  Programa de CD-ROM  "Conhecimento e 
Educação em CD-ROM" 

CD085 Todos os  4 CD-ROM das Séries Escolares A no. 500, B no. 
600, C no. 700 e D no. 750 juntas, com Fotomicrografias,  
diagramas e material de apoio. Contendo 1481 figuras e 
textos

365,70 €

CD050 CD-ROM Fotomicrografias, diagramas e material de apoio 
para a Série Escolar  A no. 500. Contendo 235 figuras e 
textos

54,60 €

CD060 CD-ROM Fotomicrografias, diagramas e material de apoio 
para a Série Escolar B no. 600. Contendo 429 figuras e 
textos

111,20 €

CD070 CD-ROM Fotomicrografias, diagramas e material de apoio 
para a Série Escolar C no. 700. Contendo 392 figuras e 
textos

111,20 €

CD075 CD-ROM Fotomicrografias, diagramas e material de apoio 
para a Série Escolar D no. 750. Contendo 425 figuras e 
textos

111,20 €

CD111 CD-ROM O esqueleto, o sistema muscular, o aparelho 
locomotor humano. Contendo 206 figuras e textos

117,40 €
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CD112 CD-ROM Órgãos de Alimentação e Metabolismo no Corpo 
Humano. Contendo 177 figuras e textos

111,20 €

CD113 CD-ROM O coração, os sistemas respiratório e circulatório 
humano. Contendo 335 figuras e textos

117,40 €

CD117 CD-ROM Reprodução e educação sexual. Contendo 268 
figuras e textos

128,80 €

CD114 CD-ROM O sistema nervoso, e transmissão de informação 
(Parte I). Contendo 215 figuras e textos

117,40 €

CD115 CD-ROM O sistema nervoso, e transmissão de informação 
(Parte II). Contendo 202 figuras e textos

117,40 €

CD116 CD-ROM Órgãos do Sentido como uma Janela ao Mundo. 
Contendo 177 figuras e textos

128,80 €

CD118 CD-ROM Hormônios e Sistema Hormonal. Contendo 259 
figuras e textos

128,80 €

CD120 CD-ROM Citologia e Genética Molecular. Contendo 368 
figuras e textos

133,90 €

CD124 CD-ROM Divisão Celular (Mitose e Meiose). Nova edição. 
Contendo 155 figuras e textos

78,30 €

CD164 CD-ROM A Maravilhosa estrutura da célula animal. Nova 
edição compreensiva com 307 figuras e textos

65,90 €

CD165 CD-ROM A Maravilhosa estrutura da célula vegetal. Nova 
edição compreensiva com 295 figuras e textos

65,90 €

CD131 CD-ROM Embriologia e desenvolvimento de Animais. 
Contendo 196 figuras e textos

111,20 €

CD125 CD-ROM Herança Mendeliana e variabilidade, 
modificações e mutações. Contendo 197 figuras e textos

134,90 €

CD126 CD-ROM Hereditariedade e Genética Humana. Parte I. 
Contendo 212 figuras e textos

134,90 €

CD127 CD-ROM Hereditariedade e Genética Humana. Parte II. 
Contendo 296 figuras e textos

134,90 €

CD128 CD-ROM Origem e evolução da vida Partes I, II e III. 
Contendo 513 figuras e textos

128,80 €

CD129 CD-ROM Evolução com exemplos. Contendo 178 figuras e 
textos

111,20 €

CD151 CD-ROM Histologia Humana e Animal. Contendo 730 figuras 
e textos

128,80 €

CD152 CD-ROM Anatomia vegetal. Parte I. Fanerógamas (plantas 
florescentes). Contendo 695 figuras e textos

128,80 €

CD153 CD-ROM Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas 
não florescentes). Contendo 492 figuras e textos

128,80 €

CD154 CD-ROM Parasitas de Humanos e Doenças. Contendo 443 
figuras e textos

134,90 €

CD155 CD-ROM Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida 
animal. Nova edição  compreensiva com 688 figuras e textos

134,90 €

CD156 CD-ROM Botânica na Sala de Aula - Ciência da vida 
vegetal. Nova edição  compreensiva com 926 figuras e textos

134,90 €

CD157 CD-ROM O mundo dos Insetos. Nova edição  compreensiva 
com 294 figuras e textos

54,60 €

CD158 CD-ROM O mundo das Borboletas. Contendo 94 figuras e 
textos

39,10 €

CD159 CD-ROM Cogumelos comestíveis e Venenosos. Contendo 
171 figuras e textos

39,10 €

CD160 CD-ROM Plantas Medicinais e Venenosas. Contendo 57 
figuras e textos

39,10 €

CD161 CD-ROM A Biologia de Flores e Frutas. Contendo 161 
figuras e textos

54,60 €

CD162 CD-ROM Obra de Arte da Natureza – O mundo 
microscópico – A arte infinitesimal. Contendo 204 figuras e 
textos

39,10 €
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CD132 CD-ROM Nosso meio ambiente – Ameaças e proteção. 
Contendo 75 figuras e textos

134,90 €

CD133 CD-ROM Nossas águas, problemas da poluição, métodos 
de proteção e reciclagem. Contendo 154 figuras e textos

134,90 €

CD134 CD-ROM A floresta como um Habitat. Contendo 192 figuras 
e textos

134,90 €

CD138 CD-ROM Biótopos, ecossistemas, comunidades 
biológicas. Contendo 394 figuras e textos

155,50 €

CD135 CD-ROM Proteção de plantações de danos e doenças. 
Contendo 188 figuras e textos

134,90 €

CD163 CD-ROM A Vida na Água. Contendo 225 figuras e textos 111,20 €
CD140 CD-ROM Estrutura da matéria, Parte I: Fundamentos. 

Contendo 206 figuras e textos
155,50 €

CD141 CD-ROM Estrutura da matéria, Parte II: Petrografia e 
Mineralogia. Contendo 209 figuras e textos

128,80 €

Secção - 6  Programas Especiais e Multimedia  

COM-M1 Histologia Humana, 50 Lâminas preparadas para microscópio 343,70 €

COM-M2 Zoologia, 40 Lâminas preparadas para microscópio 271,60 €
COM-M3 Botânica, 40 Lâminas preparadas para microscópio 254,60 €
COM-M4 Citologia e Genética, 20 Lâminas preparadas para microscópio 161,30 €

COM-S1 Histologia Humana, 50 esquemas e folhas de trabalho com 
desenhos e textos,  em envelopes plásticos

105,10 €

COM-S2 Zoologia, 40  esquemas e folhas de trabalho com desenhos e 
textos,  em envelopes plásticos

88,10 €

COM-S3 Botânica, 40  esquemas e folhas de trabalho com desenhos e 
textos,  em envelopes plásticos

88,10 €

COM-S4 Citologia e Genética,  20  esquemas e folhas de trabalho com 
desenhos e textos,  em envelopes plásticos

49,90 €

COM-T1 Atlas de Transparências de Histologia Humana, aprox. 175 
figuras 

394,70 €

COM-T2 Atlas de Transparências de Zoologia, aprox.128 figuras 262,00 €
COM-T3 Atlas de Transparências de Botânica, aprox.125 figuras 262,00 €
COM-T4 Atlas de Transparências de Citologia e Genética  aprox. 73 

figuras 
158,10 €

GE-M1 Histologia e Ciência  Humana (Série especial), 12 lâminas 71,10 €

GE-M2 Zoologia (Série especial), 12 lâminas 71,10 €
GE-M3 Botânica Criptógamas (Série especial), 12 lâminas 71,10 €
GE-M4 Botânica Fanerógamas (Série especial), 12 lâminas 71,10 €
GE-M5 Citologia e Genética (Série especial), 12 lâminas 71,10 €
GE-ACCO Material de acompanhamentos para o professor contendo 

Transparências, Folhas de Trabalho e textos explicativos em 
arquivo 

155,90 €

GR-A Histologia e Ciência  Humana , 115 Lâminas preparadas para 
microscópio

822,20 €

GR-A1 Tecido e Pele, 20 microscope Lâminas preparadas para 
microscópio 

137,90 €

GR-A2 Sistemas Circulatório, Respiratório e Endócrino, 20 Lâminas 
preparadas para microscópio 

146,40 €

GR-A3 Sistema Digestivo, 20 Lâminas preparadas para microscópio 141,10 €

GR-A4 Sistemas Urinário e Genital, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

178,20 €

GR-A5 Sistema Nervoso e Órgãos do Sentido, 30 Lâminas 
preparadas para microscópio 

232,40 €

GR-B Zoologia,  102 Lâminas preparadas para microscópio 663,10 €
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GR-B1 Protozoa, 10 Lâminas preparadas para microscópio 69,00 €
GR-B2 Porifera e Celenterados, 10 Lâminas preparadas para 

microscópio 
66,80 €

GR-B3 Vermes, 15 Lâminas preparadas para microscópio 106,10 €
GR-B4 Crustáceos e Araquinídeos, 15 Lâminas preparadas para 

microscópio 
94,50 €

GR-B5 Insetos e Artrópoda,  25 Lâminas preparadas para microscópio 166,60 €

GR-B6 Moluscos e  Equinodermata, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

77,50 €

GR-B7 Batráquios, Peixes, Anfíbios, Répteis e Aves, 15 Lâminas 
preparadas para microscópio 

94,50 €

GR-C Botânica, Criptógamas  69 Lâminas preparadas para 
microscópio 

409,50 €

GR-C1 Algas, 25 Lâminas preparadas para microscópio 147,50 €
GR-C2 Fungos e Liquens,  20 Lâminas preparadas para microscópio 140,10 €

GR-C3 Musgos,  12 Lâminas preparadas para microscópio 73,20 €
GR-C4 Samambaias e Plantas afim, 12 Lâminas preparadas para 

microscópio 
74,30 €

GR-D Botânica, Fanerógamas,  80 Lâminas preparadas para 
microscópio 

463,60 €

GR-D1 Células e tecidos, 15 Lâminas preparadas para microscópio 89,10 €

GR-D2 Raízes, 15 Lâminas preparadas para microscópio 87,00 €
GR-D3 Caules, 15 Lâminas preparadas para microscópio 89,10 €
GR-D4 Folhas, 15 Lâminas preparadas para microscópio 84,90 €
GR-D5 Flores e Frutos, 20 Lâminas preparadas para microscópio 122,10 €

GR-E Citologia e Genética, 40 Lâminas preparadas para microscópio 311,90 €

GR-E1 Células Animais e Genética, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

210,00 €

GR-E2 Células Vegetais e Genética, 15 Lâminas preparadas para 
microscópio 

105,10 €

GR-F Embriologia,  32 Lâminas preparadas para microscópio 245,00 €

GR-F1 Embriologia do Ouriço do mar, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

GR-F2 Embriologia do Sapo, 10 Lâminas preparadas para 
microscópio 

83,80 €

GR-F3 Embriologia da Galinha, 10 Lâminas preparadas para 
microscópio 

98,70 €

GR-G Bactéria, Parasitas e Patologia,  125 Lâminas preparadas para 
microscópio 

885,90 €

GR-G1 Bactérias Úteis e Nocivas, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

164,50 €

GR-G2 Parasitas Humanos e Animais, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio

396,80 €

GR-G3 Doenças Humanas (Patologia), 50 Lâminas preparadas para 
microscópio 

335,30 €

GR-H Ciência Ambiental,  72 Lâminas preparadas para microscópio 412,70 €

GR-H1 Madeira, 20 Lâminas preparadas para microscópio 117,70 €
GR-H2 Poluição da Águas, 20 Lâminas preparadas para microscópio 118,90 €

GR-H3 Vida no Solo,  17 Lâminas preparadas para microscópio 101,90 €

GR-H4 Poluição do Ar e Alergenos 15 Lâminas preparadas para 
microscópio 

84,90 €

GR-SA Pacotes Multimedia para Histologia e Ciência Humana, com 
115 desenhos e textos

239,80 €
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GR-SB Pacotes Multimedia para  Zoologia, com 102 desenhos e 
textos

214,30 €

GR-SC Pacotes Multimedia para  Botânica, Criptógamas, com 69 
desenhos e textos

145,30 €

GR-SD Pacotes Multimedia para  Botânica, Fanerógamas, com 80 
desenhos e textos

164,50 €

GR-SE Pacotes Multimedia para Citologia e Genética, com 40 
desenhos e textos

83,80 €

GR-SF Pacotes Multimedia para  Embriologia, com 32 desenhos e 
textos

69,00 €

GR-SG Pacotes Multimedia para  Bactéria, Parasitas e Patologia, com 
125 desenhos e textos

261,00 €

GR-SH Pacotes Multimedia para  Ciência Ambiental, com 72 desenhos 
e textos

151,70 €

GR-T1 Atlas de Transparências "Anatomia e Fisiologia do Corpo 
Humano Parte I"

501,80 €

GR-T2 Atlas de Transparências "Anatomia e Fisiologia do Corpo 
Humano Parte II"

447,70 €

GR-T3 Atlas de Transparências "Anatomia e Fisiologia do Corpo 
Humano Parte III"

379,80 €

GR-T4 Atlas de Transparências "Origem e Evolução da Vida" 541,10 €
GR-TA Atlas de Transparências "Histologia e Ciência Humana" 415,90 €
GR-TB Atlas de Transparências "Zoologia" 397,90 €
GR-TC Atlas de Transparências "Botânica Parte I, Criptógamas" 237,60 €

GR-TD Atlas de Transparências "Botânica Parte II, Fanerógamas" 262,00 €

GR-TE Atlas de Transparências  "Citologia e Genética" 130,50 €
GR-TF Atlas de Transparências "Embriologia" 239,80 €
GR-TG Atlas de Transparências "Bactérias, Parasitas e Patologia" 421,20 €

GR-TH Atlas de Transparências  "Ciência Ambiental" 237,60 €
GB-HIS I.  Histologia e Ciência Humana. Jogo econômico com 25 

lâminas, Ordem No. GB-HIS
183,50 €

GB-ZOO II.  Zoologia e Parasitologia (Vida Animal), Jogo econômico 
com 25 lâminas, Ordem No.GB-ZOO

177,20 €

GB-BOT III.  Botânica, Criptógamas e Fanerógamas (Vida da Planta) 
Jogo econômico com 25 lâminas, Ordem No. GB-BOT

162,30 €

GB-CYT IV. Citologia, Genética e Embriologia. Jogo econômico com 25 
lâminas, Ordem No. GB-CYT

194,20 €

HHU Histologia Humana, coleção de 100 Lâminas preparadas para 
microscópio 

710,80 €

HAH Histologia Animal e Humana, coleção de 40 Lâminas 
preparadas para microscópio 

257,80 €

ZHI Zoologia, Invertebrados, coleção de 40 Lâminas preparadas 
para microscópio 

240,80 €

BCF Botânica, Fanerógamas, coleção de 50 Lâminas preparadas 
para microscópio 

267,40 €

BBC Botânica, Criptógamas, coleção de 30 Lâminas preparadas 
para microscópio 

169,70 €

CCB Citologia Básica, coleção de 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

129,50 €

PACOTE MULTIMEDIA PARA OS PROFESSORES
SMP-01 Pacote Multimedia para Professor - Ciência Elementar, kit 

básico com 6 itens
60,50 €

SMP-02 Pacote Multimedia para Professor - Protozoa, kit básico com 8 
itens 

101,90 €

SMP-03  Pacote Multimedia para Professor - Invertebrados, kit básico 
com 6 itens:

63,70 €

SMP-04 Pacote Multimedia para Professor - Invertebrados, kit 
suplementar com 12 itens

116,70 €

SMP-05  Pacote Multimedia para Professor - Insetos, kit básico com 6 
itens

61,50 €
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SMP-06 Pacote Multimedia para Professor - Insetos, kit suplementar 
com 12 itens

117,70 €

SMP-07 Pacote Multimedia para Professor - Histologia da Rã (Rana), 
kit básico com 12 itens

113,50 €

SMP-08  Pacote Multimedia para Professor - A célula animal (Citologia), 
kit básico com 6 itens

63,70 €

SMP-09  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit básico com 6 itens

63,70 €

SMP-10  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit suplementar I com 12 itens

122,10 €

SMP-11  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit suplementar II com 12 itens

120,90 €

SMP-12  Pacote Multimedia para Professor - Doenças humanas 
(Patologia), kit básico com 6 itens

73,50 €

SMP-13  Pacote Multimedia para Professor - Doenças humanas 
(Patologia), kit suplementar com 12 itens

147,50 €

SMP-14  Pacote Multimedia para Professor - Parasitas do homem e dos 
animais, kit básico com 6 itens

105,10 €

SMP-15  Pacote Multimedia para Professor - Parasitas do homem e dos 
animais, kit suplementar com 12 itens

179,30 €

SMP-16 Pacote Multimedia para Professor - Reprodução dos animais, 
kit básico com 6 itens

67,90 €

SMP-17  Pacote Multimedia para Professor - Embriologia e 
desenvolvimento dos animais, kit básico com 6 itens

73,20 €

SMP-18  Pacote Multimedia para Professor - Embriologia e 
desenvolvimento dos animais, kit suplementar com 12 itens

133,70 €

SMP-19  Pacote Multimedia para Professor - Genética, kit básico com 6 
itens

77,50 €

SMP-20  Pacote Multimedia para Professor - Genética, kit suplementar 
com 12 itens

130,50 €

SMP-21  Pacote Multimedia para Professor - Mitose e Meiose (divisão 
celular), kit básico com 6 itens

79,60 €

SMP-22  Pacote Multimedia para Professor - Bactéria, kit básico com 6 
itens

66,80 €

SMP-23  Pacote Multimedia para Professor - Bactéria, kit suplementar 
com 12 itens

132,80 €

SMP-24  Pacote Multimedia para Professor - Algas, kit básico com 6 
itens

63,70 €

SMP-25  Pacote Multimedia para Professor - Algas, kit suplementar com 
12 itens

115,70 €

SMP-26  Pacote Multimedia para Professor - Criptógamas, kit básico 
com 12 itens

113,50 €

SMP-27  Pacote Multimedia para Professor - Criptógamas, kit 
suplementar com 12 itens

117,70 €

SMP-28  Pacote Multimedia para Professor - A célula da planta 
(Citologia), kit básico com 6 itens

63,70 €

SMP-29  Pacote Multimedia para Professor - Raiz típica de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

63,70 €

SMP-30  Pacote Multimedia para Professor - Raiz típica de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

116,70 €

SMP-31  Pacote Multimedia para Professor - Caule típico de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

62,60 €

SMP-32  Pacote Multimedia para Professor - Caule típico de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

113,50 €

SMP-33  Pacote Multimedia para Professor - Folhas típicas de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

62,60 €

SMP-34  Pacote Multimedia para Professor - Folhas típicas de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

112,50 €

SMP-35  Pacote Multimedia para Professor - Flores e frutos, kit básico 
com 6 itens

64,70 €

SMP-36  Pacote Multimedia para Professor - Flores e frutos, kit 
suplementar com 12 itens

118,90 €
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SMP-37  Pacote Multimedia para Professor - Variedades de madeira, kit 
básico com 6 itens

64,70 €

SMP-38  Pacote Multimedia para Professor - Fibras têxteis, kit básico 
com 6 itens

60,50 €

SMP-39  Pacote Multimedia para Professor - Comidas e suas 
adulterações, kit básico com 6 itens

61,50 €

SMP-40  Pacote Multimedia para Professor - Comidas e temperos sobre 
o microscópio, kit básico com 12 itens

108,30 €

SMP-41 Pacote Multimedia para Professor - O maravilhoso mundo 
numa gota d´água, kit básico com 6 itens

62,60 €

SMP-42  Pacote Multimedia para Professor - O maravilhoso mundo 
numa gota d´água, kit suplementar com 12 itens

117,70 €

SMP-43 Pacote Multimedia para Professor - Identificando água poluída 
sobre o microscópio, kit básico com 6 itens

64,70 €

SMP-44  Pacote Multimedia para Professor - Poluição do ar e 
Alergenos, kit básico com 6 itens

61,50 €

SMP-45  Pacote Multimedia para Professor - Animais e plantas 
adulterados por influências do meio ambiente, kit básico com 8 
itens

80,60 €

SMP-50 Pacote Multimedia para Professor - Fanerógamas, kit básico 
com 12 itens

113,50 €

SMP-51 Pacote Multimedia para Professor - Fanerógamas, kit 
suplementar com 12 itens

117,70 €

PACOTE MULTIMEDIA PARA ESTUDANTES
SSP-01 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - para Ciência 

Elementar, kit básico com 6 slides
40,30 €

SSP-02 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Protozoa, kit 
básico com 8 Lâminas preparadas para microscópio

81,70 €

SSP-03  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Invertebrados, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

43,50 €

SSP-04 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Invertebrados, kit suplementar  com 12 Lâminas preparadas 
para microscópio

83,80 €

SSP-05  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Insetos, kit 
básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

41,40 €

SSP-06 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Insetos, kit 
suplementar com 12 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

SSP-07 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Histologia 
da Rã (Rana), kit básico com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

79,60 €

SSP-08  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - A célula 
animal (Citologia), kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

43,50 €

SSP-09  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Histologia 
animal e humana, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

43,50 €

SSP-10  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Histologia 
animal e humana, kit suplementar I com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

88,10 €

SSP-11  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Histologia 
animal e humana, kit suplementar II com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

88,10 €

SSP-12  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Doenças 
humanas (Patologia), kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

56,70 €

SSP-13  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Doenças 
humanas (Patologia), kit suplementar de 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

117,70 €

34



SSP-14  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Parasitas do 
homem e dos animais, kit básico de 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

88,10 €

SSP-15  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Parasitas do 
homem e dos animais, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

146,40 €

SSP-16 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Reprodução
dos animais, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

50,90 €

SSP-17  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Embriologia 
e desenvolvimento dos animais, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

60,50 €

SSP-18  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Embriologia 
e desenvolvimento dos animais, kit suplementar com 12 
Lâminas preparadas para microscópio

101,90 €

SSP-19  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Genética, kit 
básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

63,70 €

SSP-20  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Genética, kit 
suplementar com 12 Lâminas preparadas para microscópio

100,80 €

SSP-21  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Mitose e 
Meiose (divisão celular), kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

64,70 €

SSP-22  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Bactéria, kit 
básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

49,90 €

SSP-23  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Bactéria, kit 
suplementar com 12 Lâminas preparadas para microscópio

99,90 €

SSP-24  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Algas, kit 
básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

43,50 €

SSP-25  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Algas, kit 
suplementar com 12 Lâminas preparadas para microscópio

82,70 €

SSP-26  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Criptógamas, kit básico com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

80,60 €

SSP-27  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Criptógamas, kit suplementar com 12 Lâminas preparadas 
para microscópio

84,90 €

SSP-28  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - A célula da 
planta (Citologia), kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

43,50 €

SSP-29  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Raízes 
típicas de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

43,50 €

SSP-30  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Raízes 
típicas de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

83,80 €

SSP-31  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Caules 
típicos de fanerógamas, kit básico  com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

42,40 €

SSP-32  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Caules 
típicos de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

80,60 €

SSP-33  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Folhas 
típicas de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

42,40 €

SSP-34  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Folhas 
típicas de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

79,60 €
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SSP-35  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Flores e 
frutos de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

45,60 €

SSP-36  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Flores e 
frutos de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

85,90 €

SSP-37  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Variedades 
de madeira, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

45,60 €

SSP-38  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Fibras 
têxteis, kit básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

40,30 €

SSP-39  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Comidas e 
suas adulterações, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

41,40 €

SSP-40  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Comidas e 
temperos sob o microscópio, kit básico com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

74,30 €

SSP-41 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - O 
maravilhoso mundo numa gota d´água, kit básico com 6 
Lâminas preparadas para microscópio

42,40 €

SSP-42  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - O 
maravilhoso mundo numa gota d´água, kit suplementar com 12 
Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

SSP-43 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Identificando 
água poluída sobre o microscópio, kit básico  com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

45,60 €

SSP-44  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Poluição do 
ar e Alergenos, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

41,40 €

SSP-45  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Animais e 
plantas adulterados por influências do meio ambiente, kit 
básico com 8 Lâminas preparadas para microscópio

61,50 €

SSP-50 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Fanerógamas, kit básico  com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

80,60 €

SSP-51 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas preparadas 
para microscópio

84,90 €

Interactive CD-ROM matching, expanding and 
supplementing the Multimedia Packages for Teachers and 
Students. The CD-ROM can be ordered together with the 
packages or separately.

CD-SM-01 CD-ROM.  Teaching Series for Elementary Science, Basic CD 24,40 €

CD-SM-02 CD-ROM. Protozoa, Basic CD 24,40 €
CD-SM-03  CD-ROM. Invertebrates, Basic CD 24,40 €
CD-SM-04 CD-ROM.  Invertebrates, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-05  CD-ROM. Insects, Basic CD 24,40 €
CD-SM-06 CD-ROM. Insects, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-07 CD-ROM. Frog Histology (Rana), Basic CD 24,40 €
CD-SM-08  CD-ROM. The Animal Cell (Cytology), Basic CD 24,40 €
CD-SM-09  CD-ROM. Human and animal Histology, Basic CD 24,40 €
CD-SM-10  CD-ROM. Human and animal Histology, Supplementary Set I 

of 12 
24,40 €

CD-SM-11  CD-ROM. Human and animal Histology, Supplementary Set II 
of 12 

24,40 €

CD-SM-12  CD-ROM. Human diseases (Pathology), Basic CD 24,40 €
CD-SM-13  CD-ROM. Human diseases (Pathology), Supplementary CD 24,40 €

CD-SM-14  CD-ROM. Parasites of man and animals, Basic CD 24,40 €
CD-SM-15  CD-ROM. Parasites of man and animals, Supplementary CD 24,40 €
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CD-SM-16 CD-ROM.  Reproduction of animals, Basic CD 24,40 €
CD-SM-17  CD-ROM. Embryology and development of animals, Basic CD 24,40 €

CD-SM-18  CD-ROM. Embryology and development of animals, 
Supplementary CD 

24,40 €

CD-SM-19  CD-ROM. Genetic slides and teaching material, Basic CD 24,40 €

CD-SM-20  CD-ROM. Genetic slides and teaching material, Supplementary 
CD 

24,40 €

CD-SM-21  CD-ROM. Mitosis and Meiosis (Cell division), Basic CD 24,40 €
CD-SM-22  CD-ROM. Bacteria, Basic CD 24,40 €
CD-SM-23  CD-ROM. Bacteria, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-24  CD-ROM. Algae, Basic CD 24,40 €
CD-SM-25  CD-ROM. Algae, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-26  CD-ROM. Cryptogams, Basic CD 24,40 €
CD-SM-27  CD-ROM. Cryptogams, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-28  CD-ROM. The Plant Cell (Cytology), Basic CD 24,40 €
CD-SM-29  CD-ROM. Typical Roots of Phanerogams, Basic CD 24,40 €
CD-SM-30  CD-ROM. Typical Roots of Phanerogams, Supplementary CD 24,40 €

CD-SM-31  CD-ROM. Typical Stems of Phanerogams, Basic CD 24,40 €
CD-SM-32  CD-ROM. Typical Stems of Phanerogams, Supplementary CD 24,40 €

CD-SM-33  CD-ROM. Typical Leaves of Phanerogams, Basic CD 24,40 €
CD-SM-34  CD-ROM. Typical Leaves of Phanerogams, Supplementary CD 24,40 €

CD-SM-35  CD-ROM. Flowers and Fruits, Basic CD 24,40 €
CD-SM-36  CD-ROM. Flowers and Fruits, Supplementary CD 24,40 €
CD-SM-37  CD-ROM. Varieties of wood, Basic CD 24,40 €
CD-SM-38  CD-ROM. Textile fibres, hairs and furs, Basic CD 24,40 €
CD-SM-39  CD-ROM. Foodstuff and its adulteration, Basic CD 24,40 €
CD-SM-40  CD-ROM. Foodstuffs and spices under the microscope, Basic 

CD 
24,40 €

CD-SM-41 CD-ROM. The wonderful world in a drop of water, Basic CD 24,40 €

CD-SM-42  CD-ROM. The wonderful world in a drop of water, 
Supplementary CD 

24,40 €

CD-SM-43  CD-ROM. Identifying polluted water under the microscope, 
Basic CD 

24,40 €

CD-SM-44  CD-ROM. Air Pollution and Allergens, Basic CD 24,40 €
CD-SM-45  CD-ROM. Animals and plants damaged by environmental 

influences, Basic CD
24,40 €

CD-SM-50 CD-ROM. Anatomy of Phanerogams, Basic CD 24,40 €
CD-SM-51 CD-ROM. Anatomy of Phanerogams, Supplementary CD 24,40 €

PHYWE-LIEDER Conjuntos de Microscopia:
13295.88 Conjuntos de Microscopia, completo, preços somente para 

venda dentro da Alemanha
355,50 €

13295.88E Conjuntos de Microscopia, completo, preços somente para  
exportação (FOB)

411,60 €

13295.20L Conjunto de substituição de 160 seções micrótomas  e 
material preservado, 8 Jarros com 20 seções cada um

83,80 €

13295.23L Conjunto do Professor com 10 Transparências coloridas com 
40 figuras, folhas de trabalho com desenhos e textos 
explicativos

108,30 €

121-130L 10 jarros de seções micrótomas e  material "Histologia" para 
20 estudantes (10 seções x 20 cada)

110,30 €

131-140L 10 jarros de seções micrótomas e  material "Zoologia" para 20 
estudantes (10 seções x 20 cada)

110,30 €

141-150L 10 jarros de seções micrótomas e  material "Botânica" para 20 
estudantes (10 seções x 20 cada)

110,30 €

151-160L 10 jarros de seções micrótomas e  material "Citologia e 
Genética" para 20 estudantes (10 seções x 20 cada)

110,30 €
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Teil II Lista de Lâminas preparadas para microscópio individuais 
de todos os jogos, séries e coleções, como impresso em 
nossos catálogos. Todas as lâminas podem ser 
compradas em jogos ou separadamente.  Por favor 
observe: Os preços não incluem as caixas para 
acondicionamento que devem ser pedidas a parte.

Lieder 
Catalog 
Number

Título / Descrição

500 SÉRIE ESCOLAR  A  No. 500, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

150,70 €

501e Amoeba proteus, u.i. mostrando núcleo e pseudópodos 7,60 €
502e Hidra, um pólipo de água fresca, unidade integral. 7,60 €
503c Lumbricus, minhoca, secção transversal típica da parte traseira 

do clitelo para estudo geral
6,30 €

504c Daphnia e Ciclopes, pequenos crustáceos planctônicos. 6,30 €

505d Mosca doméstica, cabeça com partes da boca, u.i. 6,60 €
506b Mosca doméstica, pernas com polvilho, u.i. 5,80 €
507c Apis mellifica, abelha, asas anterior e posterior, u.i. 6,30 €
508c Epitélio pavimentos, células isoladas da boca humana, u.i. 6,30 €

509d Músculo estriado de mamíferos, s.l. do músculo esquelético 6,60 €

510d Osso de mamífero s.t., estrutura fina do osso compacto 6,60 €
511i Couro cabeludo humano, secção vertical mostrando s.l. de 

folículos de cabelo
22,70 €

512c Esfregaço de sangue humano 6,30 €
513d Bactéria da boca, amostras coloridas com Gram, de bacilo, 

coco, espirilo, espiroqueta
6,60 €

514c Diatomácea, lâmina disseminado mostrando espécies mistas 
de diatomáceas

6,30 €

515c Spirogyra, uma alga comum, filamentos vegetativos com 
cloroplastos espirais

6,30 €

516c Mucor mucedo, mofo preto de pão, u.i. 6,30 €
517c Musgo, talo com folhas, seda e cápsula, u.i. 6,30 €
518c Ranunculus, ranúnculo, típica raiz de dicotiledônea com estelo 

central, s.t.
6,30 €

519c Zea mays, caule típico de monocotiledônea com feixes 
vasculares dispersos, s.t. 

6,30 €

520c Helianthus, girassol, caule herbáceo dicotiledônea típico, s t. 6,30 €

521c Syringa, lilá, s.t. da folha. Estrutura de uma folha de 
dicotiledônea típica.

6,30 €

522d Lilium candidum, antera de lírio, com sacos de pólen e grãos 
de pólen maduros, s.t.

6,60 €

523d Lilium candidum, secção transversal de ovário mostrando a 
disposição de óvulos e saco embrionário

6,60 €

524c Allium cepa, cebola, epiderme da camada fina do bulbo 
mostrando as células simples da planta, u.i.

6,30 €

525d Allium cepa, Cebola, s.l. da extremidade da raiz mostrando as 
divisões (Mitose) de células em todos os estágios

6,60 €
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600 SÉRIE ESCOLAR  B  No. 600, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio

298,70 €

601d Paramécio corado para núcleo 6,60 €
602c Euglena, um flagelado verde comum 6,30 €
603c Sycon, uma esponja marina, s.t. através do corpo 6,30 €
604e Dicrocoelium lanceolatum (dentriculum), uma pequena 

Fasciola hepática, u.i.
7,60 €

605c Taenia saginata, solitária da musculatura do homem, seção 
transversal de proglótide

6,30 €

606d Trichinella spiralis, larva encistada nas fibras musculares, 
seção

6,60 €

607d Ascaris, nematelminto, seção transversal de uma fêmea adulta 6,60 €

608b Araneus, a aranha de jardim, pés mostrando patas e cerdas 5,80 €

609d Araneus, a aranha de jardim, u.i. de fiandeiras 6,60 €
610d Apis mellifera, a abelha de mel, partes da boca, u.i. 6,60 €
611b Apis mellifica, abelha de mel, pernas traseiras coletoras de 

pólen de uma abelha operária, u.i.
5,80 €

612e Periplaneta, barata, partes de mastigação, u.i. 7,60 €
613b Traquéia de um inseto, u.i. 5,80 €
614b Átrio estigma de um inseto com aparelho de filtro, u.i. 5,80 €
615d Apis mellifica, a abelha de mel, ferrão, u.i. 6,60 €
616b Pieris, borboleta, asas com camadas 5,80 €
617d Astérias, estrela-do-mar, seção transversal de um tentáculo 6,60 €

618e Tecido conjuntivo areolar de um mamífero, montagem 
completa

7,60 €

619c Cartilagem hialina de mamíferos, seção transversal 6,30 €
620e Tecido adiposo de mamífero 7,60 €
621d Músculo liso de mamífero, seção longitudinal e transversal 6,60 €

622g Fibras de nervos mielinizados, isolados 12,20 €
623c Esfregaço de sangue de sapo, Rana 6,30 €
624d Artéria e veia de mamíferos, seção transversal 6,60 €
625d Fígado de porco (Sus scrofa), seção transversal 6,60 €
626c Intestino (Duodeno) de gato, s.t. mostrando pêlos, criptas e 

glândulas
6,30 €

627c Pulmão de gato, felino doméstico, seção transversal 6,30 €
628c Oscilatória, uma alga filamentosa azul-verde 6,30 €
629e Spirogyra, reprodução sexual, conjugação 7,60 €
630c Psalliota, cogumelo, frutificação com basídio e esporos, s.t. de 

píleo
6,30 €

631c Morchella, cogumelo comestível, frutificação com asco e 
ascósporos, s.t. do corpo de frutificação

6,30 €

632d Marchantia, hepática, ramificação anteridial com anterídio, 
seção longitudinal

6,60 €

633d Marchantia, hepática, ramificação arquegonial com 
arquegônio, seção longitudinal

6,60 €

634d Pteridium aquilinum, samambaia comum, seção transversal do 
risoma

6,60 €

635d Aspidium (Dryopteris), samambaia, folha com soro, esporângio 
e esporos s.t.

6,60 €

636e Elodea, erva daninha, broto com ápice vegetativo, seção 
longitudinal

7,60 €

637d Dahlia variabilis, tubérculo com cristais de inulina, seção 6,60 €

638b Allium cepa, cebola, escama de bulbo seco com cristais de 
oxalato de cálcio, u.i.

5,80 €

639d Pyrus communis, pereira, seção da polpa da fruta com células 
pétreas

6,60 €
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640c Zea mays, milho, raiz de monocotiledônea, seção transversal 6,30 €

641c Tilia platyphyllos, lima, raiz de dicotiledônea lenhosa, seção 
transversal

6,30 €

642c Solanum tuberosum, batata, tubérculo com grãos de amido, 
seção transversal

6,30 €

643c Aristolochia sipho, talo com um ano, seção transversal 6,30 €
644c Aristolochia sipho, talo velho, seção transversal 6,30 €
645d Cucurbita pepo, pepino, s.l. de talo com tubos perfurados e 

vasos
6,60 €

646d Extremidades da raiz com pêlos radiculares 6,60 €
647c Tulipa, epiderme da folha com estômato, vista da superfície 6,30 €

648c Íris, folha de monocotiledônea típica, seção transversal 6,30 €
649c Sambucus nigra, velho, caule com lenticela e câmbio de 

cortiça, seção transversal
6,30 €

650e Triticum aestivum, trigo, grão com embrião, seção longitudinal 7,60 €

700
SÉRIE ESCOLAR  C  No. 600, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio

322,50 €

701v
Trypanosoma gambiense, agente causador da doença do 
sono, amostra de sangue

25,90 €

702f Plasmodium, parasita da malária, amostra de sangue com 
estágios de desenvolvimento

9,00 €

703d Radiolaria, diversas espécies com diferentes formas de 
conchas

6,60 €

704d Foraminífero, diversas espécies com diferentes formas de 
conchas

6,60 €

705d Obelia Hidróide, colônia com hidrantes e gônada, u.i. 6,60 €
706d Hidra, seção transversal do corpo 6,60 €
707c Turbelário, platelminto de água doce, seção transversal do 

corpo
6,30 €

708e Apis mellifica, abelha de mel, cabeça com composição de 
olhos e cérebro s.t.

7,60 €

709d Apis mellifica, abelha, abdômen de uma abelha operária, 
seção transversal

6,60 €

710e Ctenocephalides canis, pulga de cachorro, u.i. 7,60 €
711d Dermanyssus gallinae, ácaro da galinha, u.i. 6,60 €
712d Helix pomatio, caracol comestível, s.t. do ovoteste 6,60 €
713d Mya arenaria, mexelhões brandos ou longos, s.t. das guelras 6,60 €

714d Branchiostoma lanceolatum (Amphioxus), s.t. típica do corpo 6,60 €

715c Penas de pássaros, dois tipos: pena de asa ou asa, e 
plumagem inferior, u.i.

6,30 €

716e Larva da salamandra, estágios mitóticos em seção transversal 
através da pele e outros órgãos

7,60 €

717f Gallus, galinha doméstica, seção transversal de embrião de 48 
horas

9,00 €

718d Ovário de gato, seção transversal mostrando o 
desenvolvimento de folículo

6,60 €

719d Testículos de rato, seção mostrando o espermatogênese 6,60 €

720d Cerebelo de gato, seção transversal mostrando células 
Purkinje

6,60 €

721c Cordão espinhal de gato, seção transversal 6,30 €
722d Rim de gato, seção transversal através do córtex e medula 6,60 €

723d Retina de gato, seção transversal mostrando a microestrutura 6,60 €
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724e Língua de coelho, s.t. através da papila foliada com papila 
gustativa

7,60 €

725d Bacillus subtilis, bacilo de feno, mancha com bacilo e esporos 6,60 €

726d Streptococcus lactis, manchas das bactérias de acidificação do 
leite

6,60 €

727e Volvox, a alga verde, com colônias filhas e estágios sexuais 7,60 €

728d Fucus vesiculosus, alga marinha, conceptáculo fêmea com 
oogônio, s.t.

6,60 €

729d Fucus vesiculosus, alga marinha, conceptáculo macho com 
anterídio, s.t.

6,60 €

730c Cladophora, uma alga verde com filamentos ramificados, u.i. 6,30 €

731c Claviceps purpurea, cravagem, seção transversal de um 
esclerócio

6,30 €

732d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, uredinios nas folhas de 
trigo, s.t.

6,60 €

733d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, ascídio e picnídio na 
folha de uva, s.t.

6,60 €

734b Saccharomyces cerevisiae, levedura, células de germinação, 
u.i.

5,80 €

735d Physcia, líquen, talo com algas simbiônticas, seção transversal 6,60 €

736e Aspidium, samambaia, montagem total do protalo 7,60 €
737d Equisetum, rabo de cavalo, estróbilo com esporângio e 

esporos, seção longitudinal
6,60 €

738d Lupinus, tremoceiro, nódulo de radiculares com bactéria 
simbiôntica, seção transversal

6,60 €

739c Euphorbia, euforbia, talo com vasos lactíferos, seção 
longitudinal

6,30 €

740d Pinus, pinho, seções transversal, radial e tangencial da 
madeira (xilema)

6,60 €

741d Tilia, lima, seções transversal; radial e tangencial da madeira 
(xilema)

6,60 €

742d Elodea, erva daninha, talo de uma planta aquática com feixes 
primitivos, seção transversal

6,60 €

743d Cucurbita pepo, moranga, talo com feixes vasculares 
bicolaterais, s.t.

6,60 €

744d Fagus silvatica, faia, folha de sol e sombra, seções 
transversais

6,60 €

745c Nerium, oleando, folha xerófila com estômato submerso, seção 
transversal

6,30 €

746d Pinus, pinho, flor masculina (cone) com pólen, seção 
longitudinal

6,60 €

747d Pinus, pinho, flor fêmea (cone) com óvulos, seção longitudinal 6,60 €

748b Pinus, pinho, grãos de pólen maduro, u.i. 5,80 €
749f Lilium, lírio, anteras jovens s.t. mostrando estágios meióticos 

das células mãe
9,00 €

750d Taraxacum, dente de leão, florescência de uma composta, 
seção longitudinal

6,60 €

750 SÉRIE ESCOLAR  D  No. 750, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio

384,10 €

751c Epitélio ciliado, em s.t. da trompa de falópio do porco 6,30 €
752d Tendão de uma vaca, secção longitudinal, exibindo tecido 

conectivo fibroso branco, colorido na fibras e células.
6,60 €

753f Músculo do coração ou cardíaco, humano, secção transversal 
e secção longitudinal, fibras ramificadas com núcleos centrais 
e discos intercalados.

9,00 €
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754c Nódulo linfático do porco, secção transversal, exibindo tecido 
linfático

6,30 €

755c Esôfago do gato, secção transversal, com epitélio estratificado, 
camadas musculares

6,30 €

756d Estômago do gato, secção transversal, através da região de 
fundo, exibindo glândulas gástricas.

6,60 €

757d Intestino grosso (cólon), secção transversal, coloração das 
células mucosas.

6,60 €

758d Pâncreas de porco, secção exibindo ilhas de Langerhans 6,60 €

759d Glândula tireóide do porco, secção exibindo epitélio glandular e
colóide.

6,60 €

760d Glândula supra-renal do gato, secção transversal através do 
córtex e medula

6,60 €

761d Esperma do touro (espermatozóide), esfregaço 6,60 €
762e Células nervosas motoras, esfregaço da medula espinhal da 

vaca, exibindo corpos celulares e suas excrescências.
7,60 €

763f Cérebro, humano, secção transversal do córtex exibindo 
células piramidais e região fibrosa.

9,00 €

764d Pele humana da palma da mão, secção longitudinal exibindo 
epiderme cornificada, zona germinativa, glândulas sudoríparas.

6,60 €

765m Fasciola hepática (Distomum), unidade integral, colorido para a 
estrutura geral dos órgãos internos.

29,30 €

766f Espécime de tênia, u.i. de proglótes, colorido para estudo geral 9,00 €

767e Culex pipiens, mosquito, cabeça e boca sugadora e 
perfuradora, artes da fêmea, u.i.

7,60 €

768e Culex pipiens, mosquito, partes da cabeça e boca reduzida do 
macho, u.i.

7,60 €

769f Cimex lectularius, percevejo, u.i. de espécime adulto 9,00 €
770f Mitocôndrias, fina secção através do fígado ou rins 9,00 €
771g Complexo de Golgi, secção através do gânglio raquidiano, 

técnica especial de pigmentação.
12,20 €

772d Cloroplastos, na folha da Elodea ou Mnium, especialmente 
colorada.

6,60 €

773c Grãos de aleurona na secção do endosperma da Ricinus 6,30 €

774f Armazenamento, secção do fígado, pigmentação vital com 
azul-tripan para demonstrar armazenagem nas células 
epiteliais.

9,00 €

775g DNA nos núcleos celulares, demonstrado pela técnica Feulgen 
de pigmentação.

12,20 €

776g DNA e RNA, fixados e colorados com verde metil e piroxina 
para mostrar o DNA e o RNA em cores diferentes.

12,20 €

777f Cromossomos gigantes da glândula salivar do Chironomus. 
Genes individuais e protuberâncias podem ser observados.

9,00 €

778h Cromossomos humanos, ampliados para contagem no estágio 
da metáfase.

17,10 €

779f Estágios meióticos e mitóticos na s.t. de testículo de lagostim. 
Hastes nucleares presentes.

9,00 €

780f Oogenese no Ascaris, diferentes estágios, pigmento de 
Hematoxilina ferrosa.

9,00 €

781f Estágios da clivagem nos ovos de Ascaris, pigmento de 
hematoxilina ferrosa.

9,00 €

782d Escherichia coli, bactéria do cólon, provavelmente patogênica, 
esfregaço pigmentado pelo método Gram.

6,60 €

783d Eberthella typhi, causadora da febre tifóide, esfregaço 
pigmentado pelo método Gram.

6,60 €

784e Pulmão humano tuberculoso, secção com tuberculose miliar 7,60 €
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785e Pulmão humano com pó de carvão (antracose), secção 
(pulmão de fumante).

7,60 €

786t Cirrose hepática humana causada por abuso do álcool, s.t. 
exibindo degeneração das células do fígado.

14,60 €

787e Arteriosclerose, s.t. de artéria coronária doente 7,60 €
788e Carcinoma com metástase (câncer) no fígado humano, s.t. 7,60 €

789e Desenvolvimento do ouriço-do-mar (Psammechinus miliaris), 
slide composto mostrando os estágios de duas, quatro e oito 
células.

7,60 €

790e Desenvolvimento do ouriço-do-mar (Psammechinus miliaris), 
slide composto mostrando os estágios de mórula, blástula e 
gástrula.

7,60 €

791f Embriologia do sapo (Rana), seccionado no estágio de blástula 
exibindo o blastocele.

9,00 €

792f Embriologia do sapo (Rana), secção sagital de larva jovem no 
estágio de formação da cauda, com os primórdios dos órgãos.

9,00 €

793e Folha de pinheiro (Abies alba), duas secções de folhas, uma 
saudável e uma danificada por influências ambientais (chuva 
ácida).

7,60 €

794e Folha de faia (Fagus silvatica), duas secções de folhas, uma 
saudável, e uma danificada por influências ambientais (chuva 
ácida).

7,60 €

795d Bactérias de água residual, esfregaço com formas típicas. 6,60 €

796c Nostoc, algas verde-azuladas, colônias filamentosas dentro de 
invólucros gelatinosos.

6,30 €

797e Desmídeos (Desmidiaceae), slide salpicado mostrando várias 
espécies.

7,60 €

798c Esfagno, musgo de turfa, u.i. de folha mostrando células que 
contêm clorofila e hialinas.

6,30 €

799c Triticum, trigo, secção transversal de uma planta gramínea 
com medula central e disposição circular de feixes vasculares.

6,30 €

800c Salvia, salva, secção transversal de um caule quadrado com 
colênquima angular.

6,30 €

NOVO:   Lâminas preparadas para microscópio adicionais 
as séries Escolares A, B, C, e D.

850E01 Zoologia, 26 Lâminas preparadas para microscópio 167,20 €

Pr422e Vorticella, um ciliado colonial comum, u.i. 7,00 €
Pr440f Protozoa mista, muitas formas diferentes são encontradas 

nesta lâmina
9,00 €

Po121d Spongilla, esponja de água doce, s.t. 6,60 €
Po128c Euspongia, uma esponja comercial, esqueleto macerado com 

fibras, u.i.
6,30 €

Co112f Hidra com bulbos u.i.* 9,00 €
Co2193e Actinia, s.t. e s.l em uma preparação 7,60 €
An124d Hirudo medicinalis, sanguessuga medicinal, s.t. através do 

corpo para demonstrar estruturas gerais
6,60 €

An144e Lumbricus, extremidade anterior com gônadas, sagital s.l. 7,60 €

An143c Lumbricus, clitelo s.t. 6,30 €
Ro211e Plumatella, briozoários de água doce, u.i. ou secção 7,60 €
Cr120c Pequenos crustáceos, espécimes mistas de plâncton de água 

doce u.i.
6,30 €

Ar111e Aranha, espécime jovem, u.i. 7,60 €
Ar127e Aranha, sagital s.l. do abdome com poro genital e ovário 7,60 €

43



Mo1515e Caramujo, s.l. típica de pequeno espécime para estudo geral 7,60 €

In119d Formica sp., formiga, cabeça e partes da boca u.i. 6,60 €
In211b Melolontha, antena lamelada com órgãos sensoriais u.i. 5,80 €

In215b Apis mellifica, abelha de mel, pata anterior com escova u.i. 5,80 €

In255e Testículo, em s.t. de abdomen de zangão, Apis mellifica 7,60 €
In311d Drosophila, mosca da fruta, macho adulto u.i. 6,60 €
Pi160c Cyprinus, carpa, brânquias s.t. 6,30 €
Pi162c Cyprinus, carpa esfregaço de sangue 6,30 €
Pi175f Escamas de peixe  lâmina composta, mostra escamas ciclóide, 

ctenóide e placóide, u.i.
9,00 €

Am234c Rana, rã, pele com glândulas da pele, s.l. vertical 6,30 €
Am212c Rana, rã pulmão s.t., simples bolsa com grande cavidade 

central
6,30 €

Re213c Lacerta, lagarto pulmão s.t. 6,30 €
Av111c Gallus domesticus, galinha, esfregaço de sangue 6,30 €

850E02 Bactéria e Criptógamas, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

78,70 €

Ba161e Penicillium, bolor azul, micélio e conidiospóros, u.i. 7,60 €
Ag117c Chroococcus, alga unicelular u.i. 6,30 €
Ag174d Eudorina, colônias esféricas de trinta e duas células u.i. 6,60 €
Fu131d Rhizopus, formação de zigospórios u.i. 6,60 €
Fu161c Penicillium, bolor azul, micélio e conidiospóros, u.i. 6,30 €
Fu227c Boletus edulis, fungo com poros, s.t. de píleo mostrando c.s. 

de poros
6,30 €

Li104d Physcia, s.t.. através do apotécio mostrando asco e esporos 6,60 €

Br112d Marchantia, com cúpula e gema, s.l. 6,60 €
Br123d Polytrichum, s.l. de esporófito com esporos 6,60 €
Br125e Mnium, musgo, s.l. de anteridios 7,60 €
Br126e Mnium, s.l. de arquegônio 7,60 €
Pt113e Lycopodium, s.l. de esporófito jovem mostrando esporos em 

desenvolvimento
7,60 €

850E03 Fanerógamas, 37 Lâminas preparadas para microscópio 234,90 €

As133d Gordura, s.t. de endosperma de Corylus (aveleira) corada para 
mostrar gordura

6,60 €

As134c Glândula de óleo lisígeno, s. t. de casca do fruto de Citrus 6,30 €

As136d Ácido tânico, s.t. de casca de Rosa 6,60 €
As146d Reserva de celulose, s.t. de semente de Phoenix (tâmara) 6,60 €

As1491b Pêlos estrelados em forma de escama, isolados e u. i. de 
Elaeagnus (oliveira)

5,80 €

As149b Pêlos de folhas ramificadas, isolados de Verbascum 5,80 €
As1525d Vasos anular e espiral, isolados e u.i. 6,60 €
As202e Raízes herbáceas e de madeira, duas s.t. em uma lâmina 7,60 €

As251d Alnus, mieiro, s. t. de nódulos de raiz com actinomicetes 
simbiônticas (Streptomyces alni)

6,60 €

As255d Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s. t. 6,60 €
As256d Neottia nidus avis, orquídea, raiz com micorriza endotrófica, s. 

l.
6,60 €

As259c Dendrobium, orquídea, raiz aérea com velamen, s. t. 6,30 €
As307e Caules herbáceo e lenhoso, duas s.t. na mesma lâmina 7,60 €
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As314c Juncus, junco, caule com células interiores estreladas,  s. t. 6,30 €

As355d Cuscuta, cipó-chumbo, s. t. de caule hospedeiro mostrando 
haustório do parasita

6,60 €

As285e Viscum album, visco, s.t. mostrando raiz parasítica em madeira 
de macieira

7,60 €

As3772e Fagus, três seções de madeira, s. t., radial e tangencial 6,60 €
As320c Acorus calamus, açoro, rizoma s.t. 6,30 €
As4112c Iris, epiderme da folha, u. i. mostrando linhas de estomas 6,30 €

As412c Zea mays, milho, folha de gramínea monocotiledônea s.t. 6,30 €

As4567c Ammophila, folha xerofítica s.t. 6,30 €
As459c Cistolitos, s. t. de folha de Ficus elastica, planta da borracha 

Índia
6,30 €

As465d Utricularia, planta carnívora, u.i. da pequenas garrafas 6,60 €
As470d Nepenthes, planta de jarro (carnívora), s.t. de folhas urnas com 

glândulas digestivas
6,60 €

As473d Helleborus, heléboro negro,  s.t. de folha típica mesófita de 
dicot para estudo geral, mostrando grandes estruturas 
celulares

6,60 €

As451c Fagus, faia, s. t. de gomo mostrando o desenvolvimento da 
folha

6,30 €

As501e Botões de flores de mono- e dicotiledôneas, s. t. para 
comparação

7,60 €

As605d Taraxacum, dente-de-leão, s. t. de flor composta 6,60 €
As606d Papaver, papoula, s. t. de flor mostrando placentação parietal 6,60 €

As613d Solanum tuberosum, batata, s. t. de botão para observar 
diagrama floral

6,60 €

As631d Lycopersicum, tomate, fruto jovem, s. t. 6,60 €
As638d Phaseolus, feijão, s. t. de vagem mostrando pericarpo e 

semente
6,60 €

As619d Capsella bursa pastoris, bolsa-de-pastor, s. l. de óvulo com 
saco embrionário em situ para estudo geral

6,60 €

As630c Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 
espécies

6,30 €

Gy125c Pinus, talo mais velho com anéis anuais, dutos de resina s.t. 6,30 €

Gy135f Pinus, óvulo s.l. mostrando arquegônio, lâmina para estudo 
geral

9,00 €

Gy140e Pinus, embrião maduro com endosperma s.t. 7,60 €

850E04 Histologia e Ciência Humana, 14 Lâminas preparadas para 
microscópio

101,40 €

Ma118d Epitélio cuboidal em s.t. de túbulo renais 6,60 €
Ma127d Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical 6,60 €
Ma131d Cartilagem elástica amarela s.t. 6,60 €
Ma138e Desenvolvimento do osso, seção longitudinal de um dedo do 

feto
7,60 €

Ma214d Traquéia de gato ou coelho, s.t. com epitélio ciliado, 
cartilagem, etc.

6,60 €

Ma255i Glândula Pituitária (hipófise), sag.s.l. do órgão completo de 
vaca ou porco

22,70 €

Ma311d Dente humano, s.t. de coroa 6,60 €
Ma316e Desenvolvimento de dente, estágio mediano s.l. 7,60 €
Ma337c Duodeno de gato ou cachorro, s.t. mostrando glândulas de 

Brunner
6,30 €

Ma341d Apêndice vermiforme, humano s.t. 6,60 €
Ho4368e Útero, humano, s.t. para estrutura geral 7,60 €
Ho440e Placenta, humano s.t. 7,60 €
Ma434d Ovário com corpo lúteo, s.t. 6,60 €
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Ma636d Couro cabeludo humano, s.l. horizontal. mostrando s.t. de 
folículos de cabelo

6,60 €

850E05 Citologia e Genética, Embriologia, 13 Lâminas preparadas 
para microscópio

120,20 €

Ma101d Célula animal simples em secções de fígado de salamandra 6,20 €

As1155g Mitose, preparação isolada de pontas de raiz de Allium, mostra 
estágios mitóticos intactos, corada por Feulgen*

12,20 €

As115d Mitose, s.t. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios da mitose da planta em vista polar

6,60 €

As119g Mitocôndria, fina s.l. da ponta da raiz de Allium especialmente 
fixada e corada para mostrar mitocôndria claramente

12,20 €

Ma1045f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em esfregaço 
de epitélio escamoso de fêmea*

9,00 €

Ma512f Córtex cerebral, s.t. corado por método de Golgi mostrando 
células piramidais

9,00 €

Ma515f Cerebelo, s.t. prateado para células de Purkinje 9,00 €
Ma528f Cordão espinhal de gato , s.t. corada com prata para células 

nervosas e fibras
9,00 €

Ma552h Terminações de nervo motor, músculo corado com cloreto de 
ouro mostrando as placas motoras *

17,10 €

As526f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos em etapa de 
quatro células

9,00 €

As530e Lilium, s.l. através de pistilo e estigma com pólen e tubos 
polínicos

7,60 €

Em718f Galinha, 72 horas, s.t. na região do coração e olhos 9,00 €
Ma445f Embrião de rato, sagital s.l. 9,00 €

850E06 Parasitas e Pestes, 17 Lâminas preparadas para 
microscópio

188,80 €

Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço de 
cultura

6,60 €

Ba131d Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba136d Corynebacterium diphtheriae, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba145d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfregaço 6,60 €
Ba149d Shigella dysenteriae, causa disenteria bacilar, esfregaço 6,60 €

Pr311m Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de sangue 
com estágios anelares

29,30 €

Pr330e Nosema apis, diarréia de abelha, s.t.. de intestino doente 7,60 €

Ar1515e Varroa, piolho parasítico de abelhas u.i. 7,60 €
Ne131d Ascaris lumbricoides, ovo em fezes u.i. 6,60 €
Ne135i Enterobius vermicularis (Oxyuris), pequeno verme nematódeo, 

unidade integral de um espécime adulto
22,70 €

Ne170g Ovas mistas em material fecal. Lâmina contendo ovos de 
vermes parasíticos de diferentes espécimes como Ascaris, 
Ancylostoma, Trichuris, Taenia, Enterobius, Schistosoma etc. *

12,20 €

Py324i Taenia pisiformis, u.i. escólex* 22,70 €
Py3272t Dipylidium caninum, u.i de escólex com proglótides imaturas 14,60 €

Py337f Echinococcus granulosus, parede de cisto e escólices, s.t. 9,00 €

In125f Anopheles, cabeça e partes da boca de fêmea u.i. 9,00 €
In124f Anopheles, malaria mosquito, cabeça e partes da boca de 

macho u.i.
9,00 €

In325h Pediculus humanus, piolho, adulto macho ou fêmea u.i. 17,10 €
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850E07 Ecologia e Meio ambiente,  Pestes na Agricultura, 16 
Lâminas preparadas para microscópio

101,70 €

4542e Bactéria decompositora (Spirillum) de sedimento pobre em 
oxigênio, esfregaço

7,60 €

Ag1176c Microcystis, colônias irregulares u.i. 6,30 €
4555d Rotiferos (Rotatoria), pequenos animais de águas poluídas 6,60 €

4559d Pele de peixe danificada por agentes químicos, t.s. 6,60 €
4560d Úlcera da pele de anfíbio, s.t. 6,60 €
4586c Constituintes do solo de húmus, lâmina mista 6,30 €
4598b Pó de amianto (cancerígeno) 5,80 €
In132e Lymantria, partes da boca de larva u.i. 7,60 €
In339c Aphidae sp., piolho de planta, u.i. de vários 6,30 €
7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 

infectado
6,60 €

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uva, folha infectada, 
s.t.

6,60 €

7509d Míldio de uva, Uncinula necator (Oidium Tuckeri), s.t. 6,60 €
7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, folha infectada com conídio 

s.t.
6,60 €

7510d Míldio de groselha espinhosa, Sphaerotheca mors uvae, 
peritécio ou fruto doente s.t.

6,60 €

7512c Monilia, Sclerotinia fructigena, fruto doente com conídio s.t. 6,30 €

Fu211d Ustilago zeae, s.t. de pústula com esporos 6,60 €

Placas de teste para prova de resolução de microscópio. 
Disponíveis somente em pedidos especiais 

DTS01 Diatomáceas, Pleurosigma angulatum, para maiores 
magnificações, lâmina espalhada com material compensado 

8,40 €

DTS02 Diatomáceas, Surirella gemma, para magnificações menores, 
lâmina espalhada com material compensado 

8,40 €

DT5 Diatomáceas com 5 formas, versão 1 Conteúdo: Triceratium 
favus, Navicula lyra, Stauroneis phoenicenteron, Pleurosigma 
angulatum, Surirella gemma.

29,60 €

DT5A Diatomáceas com 5 formas, versão 2  Conteúdo: Pinnularia 
opulenta, Gyrosigma balticum, Pleurosigma angulatum, 
Surirella gemma, Nitzschia obtusa.

29,60 €

DK05 Diatomáceas Preparação Circular com 5 formas. Formas muito 
bonitas, selecionadas individualmente e ordenadas em círculo.

22,00 €

FK05 Foraminifera  Preparação Circular com 5 formas. Formas muito 
bonitas, selecionadas individualmente e ordenadas em círculo.

22,00 €

RK05 Radiolaria Preparação com 5 formas. Formas muito bonitas, 
selecionadas individualmente e ordenadas em círculo.

22,00 €

2100 Zoologia – Invertebrados, Jogo Elementar, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio . Os mais importantes 
representantes de Protozoa, Porifera, Coelenterata, 
Platelminto, Nematelminto, Annelida, Artrópode, Insetos, 
Moluscos, Equinodermata, Acrania.

140,10 €
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2100-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

250,40 €

2101e Amoeba proteus, u.i. 7,60 €
2102c Euglena, um flagelado comum com estigma 6,30 €
2103d Paramaecium, um ciliado comum 6,60 €
2104c Sycon, esponja marinha, s.t. do corpo 6,30 €
2105e Hidra, espécime ampliada u.i. 7,60 €
2106e Dicrocoelium lanceolatum, verme de fígado de carneiro, u.i. 7,60 €

2107c Planária, s.t. do corpo 6,30 €
2108c Taenia saginata, platelminto, proglótides em diferentes 

estágios s.t.
6,30 €

2109d Trichinella spiralis, s.l. de músculo com larva encistada 6,60 €
2110c Lumbricus, minhoca, s.t. do corpo na região do tiflossole 6,30 €

2111c Daphnia, pulga d’água u.i. 6,30 €
2112c Cyclops, copépode u.i. 6,30 €
2113b Aranha, pata com pente u.i. 5,80 €
2114c Aranha, fiandeira u.i. 6,30 €
2115c Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e peças bucais 

u.i.
6,30 €

2116e Periplaneta, barata, peças bucais (mordedora) u.i. 7,60 €
2117e Apis mellifica, abelha, peças bucais de operária u.i. 7,60 €
2118b Musca domestica, mosca doméstica, pata com pulvili u.i. 5,80 €

2119b Apis mellifica, asas u.i. 5,80 €
2120b Traquéia de inseto u.i. 5,80 €
2121b Espiráculo de inseto u.i. 5,80 €
2122d Drosophila, mosca de fruta, s.l. sagital de espécime adulto 6,60 €

2123d Caracol, rádula u.i. ou secção 6,60 €
2124d Caracol, s.t. através do corpo 6,60 €
2125d Asterias, estrela-do-mar, s.t. do braço (raio) 6,60 €

2200 Zoologia – Invertebrados, Jogo suplementar. 
Complementar ao Jogo No. 2100. - 50 Lâminas preparadas 
para microscópio

322,50 €

2200-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

432,80 €

2201d Radiolaria, espécies variadas 6,60 €
2202d Foraminífera, espécies variadas 6,60 €
2203c Ceratium, dinoflagelados 6,30 €
2204f Trypanosoma, causador da doença do sono, esfregaço de 

sangue
9,00 €

2205m Plasmodium, parasita da malária, esfregaço de sangue 29,30 €
2206d Eimeria stiedae, em s.t de fígado de coelho com parasitas 6,60 €

2207b Spongilla, esponja de água doce, gêmula (”corpo de inverno”) 5,80 €

2208c Hidra, s.t. do corpo 6,30 €
2209d Obelia (hidróide), u.i. da colônia 6,60 €
2210e Obelia (medusa), água-viva u.i. 7,60 €
2211d Actinia, anêmona-do-mar, s.t. de espécime jovem 6,60 €

48



2212c Fasciola hepatica, verme de fígado de carneiro, s.t. do corpo 6,30 €

2213c Fasciola, ovas u.i 6,30 €
2214d Ascaris, nematelminto, s.t. da fêmea na região das gônadas 6,60 €

2215d Ascaris, s.t. de macho na região das gônadas 6,60 €
2216e Lumbricus, s.l. da região anterior das gônadas 7,60 €
2217c Lumbricus, esfregaço de esperma 6,30 €
2218d Hirudo medicinalis, sanguessuga, s.t. do corpo 6,60 €
2219d Sagitta setosa, quetognata, u.i. 6,60 €
2220c Astacus, pitu, brânquias s.t. 6,30 €
2221c Astacus, fígado s.t. 6,30 €
2222e Astacus, testículos s.t. mostrando espermatogênese 7,60 €
2223d Astacus, ovário s.t. mostrando ova em desenvolvimento 6,60 €
2224c Astacus, intestino s.t. 6,30 €
2225d Aranha, abdome com órgãos internos s.l. 6,60 €
2226d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i. 6,60 €
2227e Pieris, borboleta, cabeça e peças bucais, u.i. 7,60 €
2228e Vespa, vespa, peças bucais (mordedora) u.i. 7,60 €
2229f Carabus, besouro, peças bucais (mordedor) u.i. 9,00 €
2230d Culex pipiens, mosquito, peças bucais (picador-sugador) u.i. 6,60 €

2231b Melolontha, besouro, antena u.i. 5,80 €
2232b Apis mellifica, abelha, pata anterior com ”escova” u.i. 5,80 €
2233b Apis mellifica, pata posterior com cesta de pólen u.i. 5,80 €
2234b Pieris, borboleta, parte da asa com escamas u.i. 5,80 €
2235b Apis mellifica, córnea do olho, u.i. 5,80 €
2236d Apis mellifica, ferrão com saco de veneno u.i. 6,60 €
2237d Culex pipiens, mosquito, s.t. do abdome 6,60 €
2238e Apis mellifica, abelha, cabeça com olhos compostos s.t. 7,60 €

2239d Apis mellifica, abdome de operárias s.t. 6,60 €
2240e Ctenocephalus, pulga de cachorro, u.i. de adulto 7,60 €
2241c Chironomus, mosquito, larva u.i. 6,30 €
2242d Bombyx mori, bicho da seda, s.t. lagarta, glândula de seda 6,60 €

2243d Helix, caracol, glândula hermafrodita (ovoteste) s.t. 6,60 €
2244c Helix, caracol, fígado s.t. 6,30 €
2245e Helix, caracol, olho, s.l. 7,60 €
2246d Mya arenaria, mexilhão, brânquias s.t. e s.l. 6,60 €
2247e Asterias, estrela-do-mar, c.l. horizontal de espécime jovem 7,60 €

2248d Psammechinus, ouriço-do-mar, larva plúteo u.i. 6,60 €
2249d Branchiostoma lanceolatum (Anfioxo), s.t. do corpo com 

testículo
6,60 €

2250d Branchiostoma, s.t. do corpo com ovário. 6,60 €

2300 Histologia de Vertebrados excluindo Mamíferos. Peixes, 
anfíbios, répteis e aves. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

138,90 €

2300-155 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD155 
“Zoologia na Sala de Aula - Ciência da vida animal”. Nova 
edição compreensiva com 688 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

249,40 €

2301c Cyprinus, carpa, fígado,s.t. 6,30 €
2302c Cyprinus, testículos, s.t. mostrando espermatozóide 6,30 €
2303c Cyprinus, intestino delgado, s.t. 6,30 €
2304c Cyprinus, rim, s.t. 6,30 €
2305c Cyprinus, brânquias, s.t. 6,30 €
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2306c Cyprinus, pele, s.t. 6,30 €
2307f Escamas de peixe, escamas ciclóide, ctenóide, e placóide, u.i. 9,00 €

2308c Salamandra, pele com glândulas de veneno, s.t. 6,30 €
2309d Salamandra, s.t. através do tórax e patas dianteiras da larva 6,60 €

2310c Rana, rã, pulmão, s.t., pulmão simples em forma de saco 6,30 €

2311c Rana, esfregaço de sangue com corpúsculos nucleados 6,30 €

2312c Rana, estômago, s.t. 6,30 €
2313c Rana, intestino grosso s.t., com células caliciformes 6,30 €
2314c Rana, fígado, s.t. mostrando duto biliar 6,30 €
2315c Rana, rim, s.t. 6,30 €
2316c Rana, testículo, s.t. para mostrar espermatogênese 6,30 €
2317c Rana, pele s.t. mostrando glândulas 6,30 €
2318d Lacerta, lagarto, pele com escamas, s.l. sagital 6,60 €
2319c Gallus, galinha, esfregaço de sangue, com corpúsculos 

vermelhos nucleados
6,30 €

2320c Gallus, pulmão s.t. 6,30 €
2321c Gallus, estômago glandular, s.t. 6,30 €
2322d Gallus, ovário com ovos em desenvolvimento, s.t. 6,60 €
2323d Gallus, pele com penas em desenvolvimento s.t. ou s.l. 6,60 €
2324c Gallus, pele sem penas de pé, s.t. 6,30 €
2325c Gallus, asa e penas inferiores, u.i. 6,30 €

2400 Histologia de Mamíferos, Jogo Elementar. 25 Lâminas 
preparadas para microscópio

170,00 €

2400-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

276,00 €

2401c Epitélio escamoso, células isoladas 6,30 €
2402e Tecido conjuntivo fibroso, u.i. de mesentério de porco 7,60 €
2403e Tecido adiposo de mamífero, gorduras coradas 7,60 €
2404c Cartilagem hialina de bezerro, s.t. 6,30 €
2405e Osso compacto de vaca, s.t. 7,60 €
2406d Músculos estriados de gato, s.l. 6,60 €
2407d Músculos lisos de gato, s.t. e s.l. 6,60 €
2408c Esfregaço de sangue, humano 6,30 €
2409d Artéria de gato ou coelho, s.t. 6,60 €
2410d Veia de gato ou coelho, s.t. 6,60 €
2411c Pulmão de gato, s.t. 6,30 €
2412c Pâncreas de porco com ilhotas de Langerhans, s.t. 6,30 €
2413c Língua de gato, s.t. com papilas cornificadas 6,30 €
2414d Estômago de gato, região fúndica, s.t. 6,60 €
2415c Intestino delgado de gato ou coelho, s.t. 6,30 €
2416d Fígado de porco, s.t. 6,60 €
2417d Rim de gato, s.t. 6,60 €
2418d Ovário de coelho, s.t., folículos em desenvolvimento 6,60 €
2419d Testículo de rato, s.t, espermatogênese 6,60 €
2420d Cérebro de gato, s.t. 6,60 €
2421d Cerebelo de gato, s.t. 6,60 €
2422c Medula espinhal de gato, s.t. 6,30 €
2423g Fibras nervosas isoladas, nódulos de Ranvier 12,20 €
2424e Células de nervo, esfregaço de medula espinhal 7,60 €
2425i Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos 22,70 €
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2500 Histologia de Mamíferos, Jogo Suplementar . 
Complementar ao Jogo No. 2400 - 50 Lâminas preparadas 
para microscópio

336,30 €

2500-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

442,40 €

2501c Epitélio colunar de mamífero 6,30 €
2502c Epitélio ciliar de mamífero 6,30 €
2503d Tecido fibroso branco, s.l. de tendão de vaca 6,60 €
2504d Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical 6,60 €
2505d Cartilagem elástica, secção. Com coloração nas fibras 

elásticas 
6,60 €

2506d Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto 6,60 €
2507d Músculo estriado de gato, s.t. 6,60 €
2508c Músculo do coração de gato, s.l. e s.t. 6,30 €
2509d Medula vermelha dos ossos de vaca, secção. ou esfregaço 6,60 €

2510f Coração de rato, s.l sagital 9,00 €
2511d Traquéia de coelho, s.t. 6,60 €
2512c Baço de gato, s.t. 6,30 €
2513c Glândula linfática de gato ou coelho, s.t. 6,30 €
2514d Glândula adrenal (supra-renal) de coelho, s.t. 6,60 €
2515e Epífise (pineal) de vaca ou coelho, s.t. 7,60 €
2516i Hipófise (pituitária) de vaca ou porco, s.l. 22,70 €
2517d Glândula tireóide de vaca, s.t. 6,60 €
2518d Timo de vaca, s.t. com corpúsculos de Hassall 6,60 €
2519d Glândula parótida de gato, s.t. 6,60 €
2520d Dente, s.t. através da raiz ou coroa 6,60 €
2521c Esôfago de coelho, s.t. 6,30 €
2522c Apêndice vermiforme de coelho, s.t. 6,30 €
2523c Intestino grosso (colo) de coelho, s.t. 6,30 €
2524c Vesícula biliar de coelho, s.t. 6,30 €
2525f Rim s.t., coloração vital com azul trypan mostrando 

armazenamento
9,00 €

2526c Ureter de coelho, s.t. 6,30 €
2527c Bexiga urinária de coelho, s.t. 6,30 €
2528d Ovário com corpo lúteo s.t. 6,60 €
2529c Trompa de Falópio (tuba uterina) de porco, s.t. 6,30 €
2530c Útero de coelho, s.t. 6,30 €
2531c Placenta de coelho, s.t. 6,30 €
2532d Útero de rato, contendo embrião s.t. 6,60 €
2533d Vagina de coelho, s.t. 6,60 €
2534c Epidídimo de coelho, s.t. 6,30 €
2535d Esfregaço de esperma de touro 6,60 €
2536d Pênis de coelho, s.t. 6,60 €
2537d Próstata de porco, s.t. 6,60 €
2538e Cérebro de camundongo, órgão inteiro s.l. 7,60 €
2539f Cerebelo, s.t. coloração em prata para células de Purkinje 9,00 €

2540e Gânglio simpático, s.t. de células nervosas multipolares 7,60 €

2541c Nervo periférico de coelho ou gato, s.l. 6,30 €
2542e Olho de gato, parte anterior com córnea s.t. 7,60 €
2543e Olho de gato, parte posterior com retina, s.t. 7,60 €
2544k Cóclea (ouvido interno) de porco da Guine, s.l mostrando 

órgão de Corti
27,80 €

2545d Região olfativa de cachorro ou coelho, s.t. 6,60 €
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2546e Papilas gustativas de língua de coelho (Papilla foliata), s.t. 7,60 €

2547d Pele da palma humana, s.t. 6,60 €
2548d Escalpo, humano, s.t. de folículo piloso 6,60 €
2549d Desenvolvimento da unha de embrião,s.l. sagital 6,60 €
2550c Glândula mamária de vaca, s.t. 6,30 €

2450 Histologia de Mamíferos, Jogo Elementar grande,  50 
Lâminas preparadas para microscópio . 

317,20 €

2401c Epitélio escamoso, células isoladas 6,30 €
2501c Epitélio colunar de mamífero 6,30 €
2502c Epitélio ciliar de mamífero 6,30 €
2402e Tecido conjuntivo fibroso, u.i. de mesentério de porco 7,60 €
2403e Tecido adiposo de mamífero, gorduras coradas 7,60 €
2404c Cartilagem hialina de bezerro, s.t. 6,30 €
2505d Cartilagem elástica, secção. Com coloração nas fibras 

elásticas 
6,60 €

2506d Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto 6,60 €
2405e Osso compacto de vaca, s.t. 7,60 €
2406d Músculos estriados de gato, s.l. 6,60 €
2507d Músculo estriado de gato, s.t. 6,60 €
2407d Músculos lisos de gato, s.t. e s.l. 6,60 €
2508c Músculo do coração de gato, s.l. e s.t. 6,30 €
2408c Esfregaço de sangue, humano 6,30 €
2509d Medula vermelha dos ossos de vaca, secção ou esfregaço 6,60 €

2512c Baço de gato, s.t. 6,30 €
2513c Glândula linfática de gato ou coelho, s.t. 6,30 €
2514d Glândula adrenal (supra-renal) de coelho, s.t. 6,60 €
2516i Hipófise (pituitária) de vaca ou porco, s.l. 22,70 €
2517d Glândula tireóide de vaca, s.t. 6,60 €
2518d Timo de vaca, s.t. com corpúsculos de Hassall 6,60 €
2409d Artéria de gato ou coelho, s.t. 6,60 €
2410d Veia de gato ou coelho, s.t. 6,60 €
2511d Traquéia de coelho, s.t. 6,60 €
2411c Pulmão de gato, s.t. 6,30 €
2412c Pâncreas de porco com ilhotas de Langerhans, s.t. 6,30 €
2413c Língua de gato, s.t. com papilas cornificadas 6,30 €
2520d Dente, s.t. através da raiz ou coroa 6,60 €
2521c Esôfago de coelho, s.t. 6,30 €
2414d Estômago de gato, região fúndica, s.t. 6,60 €
2415c Intestino delgado de gato ou coelho, s.t. 6,30 €
2416d Fígado de porco, s.t. 6,60 €
2417d Rim de gato, s.t. 6,60 €
2418d Ovário de coelho, s.t., folículos em desenvolvimento 6,60 €
2527c Bexiga urinária de coelho, s.t. 6,30 €
2530c Útero de coelho, s.t. 6,30 €
2531c Útero de coelho, s.t. 6,30 €
2534c Placenta de coelho, s.t. 6,30 €
2535d Esfregaço de esperma de touro 6,60 €
2419d Testículo de rato, s.t, espermatogênese 6,60 €
2420d Cérebro de gato, s.t. 6,60 €
2421d Cerebelo de gato, s.t. 6,60 €
2422c Medula espinhal de gato, s.t. 6,30 €
2423g Fibras nervosas isoladas, nódulos de Ranvier 12,20 €
2424e Células de nervo, esfregaço de medula espinhal 7,60 €
2543e Olho de gato, parte posterior com retina, s.t. 7,60 €
2546e Papilas gustativas de língua de coelho (Papilla foliata), s.t. 7,60 €

2547d Pele da palma humana, s.t. 6,60 €
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2425d Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos 6,60 €
2550c Glândula mamária de vaca, s.t. 6,30 €

2600 Criptógamas, Jogo Básico. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

143,30 €

2600-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2601e Tipos de bactérias : cocos, bacilos, espirilos 7,60 €
2602c Oscillatoria, alga cianofícea 6,30 €
2603c Pleurococcus, alga verde 6,30 €
2604d Eudorina, pequenas colônias 6,60 €
2605c Diatomáceas, várias espécies 6,30 €
2606e Spirogyra em conjugação com zigotos 7,60 €
2607d Fucus, alga marrom, conceptáculo feminino com oogônio t.s. 6,60 €

2608d Fucus, conceptáculo masculino com anterídio, s.t. 6,60 €
2609c Mucor, bolor negro, micélio e esporângio 6,30 €
2610c Peziza, apotecio com ascos, s.t. 6,30 €
2611e Claviceps purpurea, ferrugem, estroma com peritécio, s.l. 7,60 €

2612c Morchella, cogumelo comestível, corpo de frutificação, s.t. 6,30 €

2613b Saccharomyces, fermento, gemulação 5,80 €
2614c Psalliota, fungo com lamelas, píleo com lamelas, s.t.. 6,30 €
2615c Coprinus, cogumelo, s.t. de basídio típico com esporos 6,30 €
2616d Lobaria pulmonaria, líquen foliáceo, talo com alga simbiôntica, 

s.t..
6,60 €

2617d Talo de musgo com folhas, u.i. 6,60 €
2618d Marchantia, hepática, talo com cúpula e gema s.l. 6,60 €
2619d Marchantia, anterídios, s.l. 6,60 €
2620d Marchantia, arquegônios,s.l. 6,60 €
2621d Polytrichum, musgo, cápsula com esporos, s.t. 6,60 €
2622d Equisetum, cavalinha, estróbilos com esporos s.l. 6,60 €
2623c Aspidium (Dryopteris), samambaia, caule s.t. 6,30 €
2624d Aspidium, folha com esporângio e esporos 6,60 €
2625d Protalo de samambaia u.i. 6,60 €

2700 Criptógamas, Jogo Suplementar I. Complementar ao Jogo 
No. 2600. - 25 Lâminas preparadas para microscópio

143,30 €

2700-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2701d Streptococcus lactis, bactéria que ”azeda” o leite 6,60 €
2702d Bacillus subtilis, bacilo do feno, com esporos 6,60 €
2703c Nostoc, cianobactéria com heterocistos 6,30 €
2704e Volvox, com colônias filhas 7,60 €
2705d Zygnema, estágios vegetativos e de conjugação 6,60 €
2706d Closterium, desmídeo 6,60 €
2707d Chara, alga, talo com órgãos reprodutivos 6,60 €
2708d Ectocarpus, alga marrom, gametângio plurilocular 6,60 €
2709d Rhodomela, alga vermelha marinha, tetrasporas 6,60 €
2710c Plasmodiophora brassicae, raiz claviforme, s.t. 6,30 €
2711c Albugo candida, ferrugem branca de crucíferas, s.t.. 6,30 €
2712c Penicillium, bolor azul, micélios e conidióforos 6,30 € 53



2713c Sclerotinia (Monilia), deuteromicete, s.,t,. 6,30 €
2714c Boletus, fungo com poros, píleo s.t. 6,30 €
2715d Ustilago zeae, ferrugem do milho, pústula com esporos s.t. 6,60 €

2716d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, uredinia no trigo, s.t. 6,60 €

2717d Puccinia graminis, ecídio e picnídio em folha de Berberis. 6,60 €

2718d Xanthoria, líquen, apotécio, s.t. 6,60 €
2719d protonema de musgo u.i.. 6,60 €
2720c Sphagnum, musgo, folha u.i. 6,30 €
2721c Polytrichum, musgo, talo com folhas s.t. 6,30 €
2722e Selaginella, estróbilo com esporos s.l. 7,60 €
2723b Equisetum, cavalinha, esporos com elatérios u.i. 5,80 €
2724c Pteridium, samambaia (feto), rizoma,s.t. 6,30 €
2725d Phyllitis, samambaia, folha com soros s.t. 6,60 €

2750 Criptógamas, Jogo Suplementar II. Complementar ao No. 
2600 e 2700. - 25 Lâminas preparadas para microscópio

143,30 €

2750-153 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD153 
“Anatomia vegetal. Parte II. Criptógamas (plantas não 
florescentes)”. Nova edição compreensiva com 492 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

249,40 €

2751d Sphaerotilus natans, bactéria de águas poluídas 6,60 €
2752d Cosmarium, desmídeo 6,60 €
2753c Chlamydomonas, alga biflagelada 6,30 €
2754c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados 6,30 €
2755c Oedogonium, alga verde, filamentos simples 6,30 €
2756c Enteromorpha, alga marinha, fronde estreita inflada u.i. 6,30 €
2757c Laminaria saccharina, talo com esporângio, s.t. 6,30 €
2758d Polysiphonia, alga vermelha marinha, anterídio 6,60 €
2759d Polysiphonia, cistocarpos 6,60 €
2760d Polysiphonia, tetrasporas 6,60 €
2761d Batrachospermum, alga vermelha de água doce 6,60 €
2762d Exoascus pruni (Taphrina), fungo, tecido infectado s.t. 6,60 €
2763d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, conídio s.t. 6,60 €
2764c Tuber rufum, trufa, s.t. do corpo de frutificação 6,30 €
2765c Venturia pirinum (Fusicladium), fungo, s.t. com conídio 6,30 €
2766c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo, folha com 

esclerótia s.t.
6,30 €

2767c Botrytis allii, bolor cinza de cebola, s.t. de tecido infectado 6,30 €

2768d Scleroderma vulgare, corpo de frutificação jovem s.t. 6,60 €
2769e Mnium, musgo, anterídio s.l. 7,60 €
2770e Mnium, musgo, arquegônio s.l. 7,60 €
2771d Psilotum, samambaia primitiva, caule e folíolos, s.t. 6,60 €
2772e Lycopodium, licopodínea, esporófilo com esporos s.l. 7,60 €
2773c Lycopodium, caule com estelo s.t. 6,30 €
2774c Equisetum, cavalinha, caule s.t. 6,30 €
2775c Salvinia natans, samambaia d’água, esporocarpo s.t. 6,30 €

2800 Fanerógamas, Jogo Básico. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

143,30 €

2800-152 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD152 
“Anatomia vegetal. Parte I. Fanerógamas (plantas 
florescentes)”. Contendo 695 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

249,40 €
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2801c Células simples de plantas, epiderme de Allium u.i. 6,30 €
2802d Divisão celular (mitose) todos os estágios, em extremidade de 

raiz de Allium s.l.
6,60 €

2803c Grãos de amido, s.t. de tubérculo de batata 6,30 €
2804c Células de cortiça, s.t. da casca de Quercus 6,30 €
2805d Cistólitos, s.t. do fruto da pêra 6,60 €
2806d Pêlos radiculares em extremidade de raiz 6,60 €
2807c Zea mays, milho, raiz monocotiledônea típica s.t. 6,30 €
2808c Ranunculus, ranúnculo, raiz típica de dicotiledônea. s.t. 6,30 €
2809c Zea mays, milho, caule de monocotiledônea. s.t. 6,30 €
2810c Triticum, trigo, caule de gramínea s.t. 6,30 €
2811c Aristolochia, papo de peru, caule de um ano s.t. 6,30 €
2812c Aristolochia, caule mais velho s.t. 6,30 €
2813d Cucurbita, abóbora, caule com feixes e tubos crivados s.l. 6,60 €

2814c Sambucus, sabugueiro, caule com lenticelas s.t. 6,30 €
2815c Tulipa, tulipa, epiderme foliar com estômatos u.i. 6,30 €
2816c Zea mays, milho, s.t. da folha, folha de gramínea 

monocotiledônea
6,30 €

2817c Syringa, lilás, s.t. de folha, folha de dicotiledônea. 6,30 €
2818c Fagus, faia, s.t. de botão foliar mostrando origem da folha 6,30 €

2819d Lilium, lírio, s.t. de botão floral mostrando diagrama floral 6,60 €

2820d Lilium, s.t. de anteras t.s. mostrando câmaras de pólen e grãos 
de pólen

6,60 €

2821d Lilium, s.t. de ovário com saco embrionário 6,60 €
2822e Lilium, estigma com pólen e tubos polínicos s.l. 7,60 €
2823c Pinus, pinheiro, folhas aciculares 6,30 €
2824d Triticum, trigo, s.t. de grão (sêmen) com embrião e 

endosperma 
6,60 €

2825d Capsella, s.l. de embriões em situ 6,60 €

2900 Fanerógamas, Jogo Suplementar. Complementar ao Jogo 
No. 2800. - 50 Lâminas preparadas para microscópio

278,00 €

2900-152 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD152 
“Anatomia vegetal. Parte I. Fanerógamas (plantas 
florescentes)”. Contendo 695 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

384,10 €

2901d Ápice caulinar e tecido meristemático, s.l de Asparagus 6,60 €
2902c Grãos de Aleurona, s.t. de endosperma de Ricinus 6,30 €
2903d Gordura em s.t. de endosperma de Corylus 6,60 €
2904c Glândulas de óleo, s.t. de casca de fruto de Citrus 6,30 €
2905d Cristais de Inulina, s.t. de tubérculo de Dahlia 6,60 €
2906b Cristais de oxalato de cálcio, em u.i. de casca seca de cebola 5,80 €

2907b Células da madeira, macerado 5,80 €
2908c Tubos lactíferos, s.l. de caule de Euphorbia (bico de papagaio) 6,30 €

2909d Cloroplastos em folhas de Elodea u.i. 6,60 €
2910b Pêlos de folhas ramificadas, isolados de Verbascum 5,80 €
2911d Reserva de celulose, s.t. de semente de Phoenix (tamareira) 6,60 €

2912c Rheum, ruibarbo, s.t. de raiz com cristais 6,30 €
2913c Dendrobium, orquídea, s.t. de raiz aérea com Velamen 6,30 €
2914c Pinus, pinheiro, s.t. de raízes lenhosas mais velhas 6,30 €
2915c Smilax, s.t. de raiz com endoderme espessada 6,30 €
2916d Lupinus, tremoço, s.t. de nódulos radiculares com bactérias 

fixadoras de nitrogênio
6,60 €
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2917c Quercus, carvalho, s.t. de raízes lenhosas mais velhas 6,30 €
2918c Daucus, cenoura, s.t. de raiz de armazenamento. 6,30 €
2919c Pinus, pinheiro, s.t. de caule lenhoso mais velho 6,30 €
2920c Zea mays, milho, s.l. de caule com feixes 6,30 €
2921c Elodea, elodea, s.t. de caule aquático com feixes primitivos 6,30 €

2922c Juncus, junco, s.t. caule com células estreladas 6,30 €
2923c Pelargonium, gerânio, s.t. de caule jovem de planta anual 6,30 €

2924d Tilia, lima, s.t. e s.l de caule lenhoso mais velho 6,60 €
2925c Acorus calamus, s.t. de rizoma 6,30 €
2926d Pinus, pinheiro, três secções de madeira 6,60 €
2927d Fagus, faia, três secções da madeira 6,60 €
2928c Bryonia, s.t. de caule com 6,30 €
2929c Ribes, groselheira, s.t. de caule com felogênio 6,30 €
2930c Helianthus, girassol, s.t. de caule típico de monocotiledônea 6,30 €

2931c Salvia, salva, s.t. de caule com colênquima 6,30 €
2932c Nymphaea, lírio d´’água, s.t. de folha flutuante 6,30 €
2933c Dionaea, planta carnívora, s.t. de folha com glândulas 

digestivas
6,30 €

2934d Fagus, faia, s.t. de folhas de sol e sombra(umbrófilas e 
heliófilas)em uma lâmina

6,60 €

2935c Pinguicula, s.t. de folha com pêlos glandulares 6,30 €
2936c Nerium, espirradeira, folha xeromorfa com estômatos em cripta 6,30 €

2937d Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pêlos glandulares 6,60 €

2938d Urtica, urtiga, folha com pêlos urticantes 6,60 €
2939c Utricularia, planta carnívora, u.i. de vesículas (utrículos) 6,30 €
2940d Pinus, pinheiro, s.l. de cone masculino com pólen 6,60 €
2941d Pinus, s.l. de cone feminino jovem com óvulos 6,60 €
2942f Pinus, l.s. de óvulo com arquegônio 9,00 €
2943e Pinus, s.t. de embrião maduro com endosperma 7,60 €
2944b Pinus, u.i. de grãos de pólen alados 5,80 €
2945f Lilium, lírio, anteras jovens mostrando meiose da célula mãe 

de pólen
9,00 €

2946d Tulipa, tulipa, s.t. de ovário mostrando disposição de óvulos 6,60 €

2947d Taraxacum, dente de leão, s.l. de flor composta 6,60 €
2948d Papaver, papoula, s.t. de flor mostrando diagrama floral 6,60 €
2949d Phaseolus, feijão, s.t. de vagem mostrando pericarpo e 

semente
6,60 €

2950d Lycopersicum, tomate, s.t. de fruto jovem 6,60 €

3000 Bactérias Jogo Básico. As mais importantes bactérias 
patogênicas e não patogênicas. 25 Lâminas preparadas 
para microscópio

180,30 €

3001d Staphylococcus aureus, organismo do pus 6,60 €
3002d Sarcina lutea, bastões cromogénicos 6,60 €
3003e Streptococcus pyogenes, organismo do pus 7,60 €
3004d Streptococcus lactis, organismo que ”azeda” o leite 6,60 €
3005d Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com bacilos e 

esporos
6,60 €

3006d Bacillus mycoides, organismo do solo 6,60 €
3007t Bacillus anthracis, ”doença dos classificadores de lã” 14,60 €
3008t Mycobacterium tuberculosis, tuberculose 14,60 €
3009d Corynebacterium diphtheriae, difteria 6,60 €
3010e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha 7,60 €
3011d Rhizobium radicicola, bactérias fixadoras de nitrogênio 6,60 €
3012d Proteus vulgaris, putrefação 6,60 € 56



3013d Escherichia coli, bactéria do colo 6,60 €
3014d Eberthella typhi, febre tifóide 6,60 €
3015d Salmonella paratyphi, febre paratifóide 6,60 €
3016f Vibrio comma, cólera asiática 9,00 €
3017d Shigella dysenteriae, disenteria bacilar 6,60 €
3018d Hemophilus influenzae, bacilo de Pfeiffer 6,60 €
3019e Spirillum volutans, de águas poluídas 7,60 €
3020d Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos 6,60 €
3021t Clostridium botulinum (botulismo), intoxicação alimentar 14,60 €

3022g Spirochaeta duttoni (Borrelia recurrentis), esfregaço de sangue 12,20 €

3023d Bactérias da boca, com bastões Gram positivo e negativo 6,60 €

3024d Bactéria do pão 6,60 €
3025d Bactéria do queijo 6,60 €

3050 Bactérias Patogênicas. 25 Lâminas preparadas para 
microscópio

193,30 €

3051e Diplococcus pneumoniae, pneumonia de Croup, esfregaço 7,60 €

3052f Neisseria gonorrhoeae, gonorréia, esfregaço * 9,00 €
3053e Neisseria meningitidis (intracellularis), meningite epidêmica, 

esfregaço
7,60 €

3054d Staphylococcus aureus, organismo do pus, esfregaço 6,60 €
3055d Streptococcus pyogenes, esfregaço mostrando cadeias curtas 6,60 €

3056d Corynebacterium difteria, esfregaço 6,60 €
3057t Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de escarro positivo 

corado( Ziehl-Neelsen)
14,60 €

3058e Bacterium erysipelatos, esfregaço 7,60 €
3059d Brucella abortus, aborto em gado (brucelose-mal de Bang ), 

esfregaço
6,60 €

3060d Proteus vulgaris, inflamação do sistema urinário, esfregaço 6,60 €

3061d Escherichia coli, bactéria do colo, possível patogênico, 
esfregaço

6,60 €

3062d Eberthella typhi, febre tifóide, esfregaço 6,60 €
3063d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfregaço 6,60 €
3064d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), esfregaço 6,60 €
3065e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), pneumonia, esfregaço 7,60 €

3066f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste bubônica, esfregaço 9,00 €

3067d Salmonella enteritidis, gastrenterite, esfregaço 6,60 €
3068d Shigella dysenteriae, disenteria bacilar, esfregaço 6,60 €
3069t Bacillus anthracis, ”doença dos classificadores de lã”, 

esfregaço 
14,60 €

3070t Clostridium botulinum, botulismo, esfregaço 14,60 €
3071d Clostridium septicum, esfregaço 6,60 €
3072e Clostridium tetani, tétano, esfregaço 7,60 €
3073t Clostridium perfringens, gangrena gasosa, esfregaço 14,60 €
3074f Vibrio comma, cólera asiática, esfregaço 9,00 €
3075g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), febre recorrente da 

África Central, esfregaço de sangue
12,20 €

3800 Bactéria. Jogo grande.  50 Lâminas preparadas para 
microscópio (Nova Versão)

368,20 €

3801e Diplococcus pneumoniae, causador da pneumonia de Croup, 
esfregaço

7,60 €
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3802d Gaffkya tetragena, em arranjo de quatro células, esfregaço 6,60 €

3803f Neisseria gonorrhoeae, causador da gonorréia, esfregaço** 9,00 €

3804e Neisseria meningitidis (intracellularis),  causador da meningite 
epidêmica, esfregaço de cultura*

7,60 €

3805d Sarcina lutea, bastonetes cromogénicos 6,60 €
3806d Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço de 

cultura
6,60 €

3807d Streptococcus pyogenes, esfregaço de cultura mostrando 
cadeias curtas

6,60 €

3808d Streptococcus lactis, organismos que azedam o leite, 
esfregaço de cultura mostrando cadeias curtas

6,60 €

3809d Corynebacterium diphtheriae, esfregaço de cultura 6,60 €
3810d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium), bactéria do 

iogurte, de cultura
6,60 €

3811h Mycobacterium leprae, causadora da lepra, esfregaço ou 
secção do tecido*

17,10 €

3812t Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de muco positivo 
corada por Ziehl-Neelsen

14,60 €

3813d Acetobacter aceti, produção de vinagre, esfregaço 6,60 €
3814d Azotobacter, bastonete do solo, esfregaço 6,60 €
3815e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), 

esfregaço
7,60 €

3816d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens), formação do 
pigmento vermelho, esfregaço

6,60 €

3817d Brucella abortus, causadora de abortos em gado (brucelose), 
esfregaço

6,60 €

3818d Eberthella typhi, causadora da febre tifóide, esfregaço 6,60 €
3819d Escherichia coli, bactéria do colon, esfregaço 6,60 €
3820d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), esfregaço 6,60 €
3821f Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causadora de 

pneumonia, esfregaço
9,00 €

3822f Pasteurella pestis, peste bubônica, esfregaço 9,00 €
3823d Proteus vulgaris,  putrefação, esfregaço de cultura 6,60 €
3824d Rhizobium radicicola,  esfregaço de cultura 6,60 €
3825d Rhizobium radicicola, organismos fixadores de nitrogênio, 

secção através do nódulo da raiz de lupino mostrando bactéria 
em situ

6,60 €

3826d Salmonella enteritidis, causa envenenamento de carne, 
esfregaço

6,60 €

3827d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfregaço 6,60 €
3828d Shigella dysenteriae, causa disenteria bacilar, esfregaço 6,60 €

3829t Bacillus anthracis, esfregaço de cultura 14,60 €
3830d Bacillus mycoides, organismos de solo que crescem em 

cadeias
6,60 €

3831d Bacillus subtilis, bacilo do feno , esfregaço mostrando bacilo e 
esporos duplamente corados

6,60 €

3832t Clostridium botulinum, causadora do botulismo 
(envenenamento da comida), esfregaço

14,60 €

3833t Clostridium perfringens, causadora da gangrena gasosa, 
esfregaço

14,60 €

3834e Clostridium tetani, causadora de contrações musculares, 
esfregaço

7,60 €

3835f Vibrio comma, causadora da cólera asiática, esfregaço 9,00 €
3836e Spirillum volutans, espirilo, esfregaço  * 7,60 €
3837d Rhodospirillum rubrum, bastões cromogénicos, esfregaço 6,60 €

3838g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), causadora da febre 
recurrente africana, esfregaço de sangue com organismos*

12,20 €
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3839d Actinomyces alni, s.t. de nódulo da raiz mostrando micorriza de 
Amieiro

6,60 €

3840d Sphaerotilus natans, de água pútrida, longas cadeias com 
bainhas

6,60 €

3841d Methanobacterium, formadora de metano, esfregaço 6,60 €
3842d Streptomyces griseus, antibiótico estreptomicina, esfregaço 6,60 €

3843d Bactéria da boca, Gram positiva e negativa, ideal para 
demonstração

6,60 €

3844d Bactéria da couve azeda, esfregaço 6,60 €
3845d Bactéria do queijo, esfregaço ou secção 6,60 €
3846d Bactéria do intestino humano, esfregaço 6,60 €
3847d Bactérias mistas:  incluindo bastonetes Gram-positivos e Gram-

negativos, esfregaço
6,60 €

3848g Flagelos monotricos em Vibrio ou  Pseudomonas* 12,20 €
3849g Flagelos peritricos em Salmonela ou Proteus* 12,20 €
3850g Bacillus cereus, núcleo DNA, esfregaço* 12,20 €

3900 Parasitologia Geral. Jogo Grande. Parasitas domésticos e 
tropicais de humanos e outros animais. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

476,40 €

3900-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

586,70 €

3901f Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou 
secção

9,00 €

3902f Leishmania donovani, causa Kala-Azar, esfregaço ou secção 9,00 €

3903v Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 
sangue

25,90 €

3904f Trypanosoma cruzi, doença de Chagas, esfregaço de sangue 9,00 €

3905m Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de sangue 
com estágios anelares

29,30 €

3906f Plasmodium berghei, esfregaço de sangue com formas 
vegetativas e estágio de esquizogonia

9,00 €

3907g Plasmodium sp., melanemia malária em baço humano 12,20 €
3908f Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose, esfregaço ou 

secção do cisto
9,00 €

3909f Babesia canis, esfregaço de sangue 9,00 €
3910f Sarcocystis sp., secção do músculo mostrando parasitas nos 

tubos de Miescher
9,00 €

3911e Nosema apis, disenteria de abelha, s.t. do intestino de abelha 7,60 €

3912d Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca 6,60 €
3913d Eimeria stiedae, causa coccidiosis, fígado de coelho, s.t. 6,60 €

3914m Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), verme de fígado. 29,30 €

3915c Fasciola, s.t. típica do corpo em diferentes regiões 6,30 €
3916d Fasciola, ova u.i. 6,60 €
3917e Fasciola hepatica em dutos da bile do fígado, s.t. 7,60 €
3918e Schistosoma mansoni, s.t. de adulto macho e fêmea 7,60 €
3919f Fasciola hepatica, redia e cercaria em secção através de 

fígado infectado de caramujo
9,00 €

3920i Schistosoma mansoni, ova em fezes u.i. 22,70 €
3921t Taenia ou Moniezia, platelminto, escólex u.i. 14,60 €
3922f Taenia pisiformis, platelminto, proglótides maduras u.i. 9,00 €
3923d Taenia saginata, platelminto, proglótides em diferentes 

estágios s.t.
6,60 €
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3924d Taenia saginata, ovos em fezes u.i. 6,60 €
3925f Hymenolepis nana, proglótides u.i. 9,00 €
3926f Echinococcus granulosus, platelminto, escólices de cisto u.i. 9,00 €

3927f Echinococcus, parede do cisto e escólex s.t. 9,00 €
3928d Ascaris lumbricoides, nematelminto de humano, s.t. de fêmeas 

adultas na região das gônadas
6,60 €

3929d Ascaris lumbricoides, s.t. de macho adulto na região das 
gônadas

6,60 €

3930d Ascaris lumbricoides, ovos de fezes u.i. 6,60 €
3931i Enterobius vermicularis (Oxyuris), oxiúros, espécime adulto u.i. 22,70 €

3932d Trichinella spiralis, músculo com larvas encistadas s.l. 6,60 €
3933i Ancylostoma, nematelminto, adulto u.i. 22,70 €
3934d Trichuris trichiura, nematelminto, ovo u.i. 6,60 €
3935e Strongyloides, larva u.i. 7,60 €
3936f Heterakis spumosa, parasita intestinal de rato, adulto 9,00 €
3937s Rhipicephalus sanguineus, piolho de cachorro, u.i. * 10,70 €
3938d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i. 6,60 €
3939e Acarapis woodi, ácaro parasita de abelhas, u.i. 7,60 €
3940e Sarcoptes scabiei, secção de pele infectada por parasitas 7,60 €

3941e Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, peças bucais 
(perfurador-sugador) u.i.

7,60 €

3942f Anopheles, mosquito da malária, peças bucais da fêmea, u.i. 9,00 €

3943e Culex pipiens, mosquito comum, peças bucais da fêmea u.i. 7,60 €

3944f Anopheles, larva u.i. 9,00 €
3945d Culex pipiens, larva u.i. 6,60 €
3946d Culex pipiens, pupa u.i. 6,60 €
3947f Cimex lectularius, percevejo, u.i. 9,00 €
3948h Pediculus humanus, piolho humano, u.i. 17,10 €
3949e Pediculus humanus, lêndeas aderidas ao cabelo, u.i. 7,60 €
3950e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adulto u.i. 7,60 €

4000 Parasitologia Geral, 50 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - cancelado)

433,90 €

4001f Entamoeba histolytica, amebic dysentery, smear or section 9,00 €

4002f Leishmania donovani, Kala-Azar, smear or section 9,00 €
4003v Trypanosoma gambiense, sleeping disease, blood smear 25,90 €

4004f Trypanosoma brucei, causes nagana, blood smear 9,00 €
4005f Trypanosoma cruzi, Chagas disease, blood smear 9,00 €
4006m Plasmodium falciparum, human malaria, blood smear with 

typical ring stages
29,30 €

4007f Plasmodium berghei, malaria in rodents, blood smear with 
vegetative forms and schizogony stages

9,00 €

4008h Plasmodium sp., t.s. of infected mosquito stomach with oocysts 
*

17,10 €

4009h Plasmodium sp., exoerythrocytic forms in tissue t.s. * 17,10 €
4010e Nosema apis, honey bee dysentery, t.s. of bee intestine 7,60 €
4011d Monocystis lumbrici, from earthworm seminal vesicle 6,60 €
4012d Eimeria stiedae, causa coccidiose, fígado de coelho infectado, 

s.t., mostra parasitas em todos os estágios
6,60 €

4013f Babesia canis, blood smear shows very heavy infection 9,00 €
4014f Toxoplasma gondii, causing toxoplasmosis, smear or section 9,00 €

4015e Dicrocoelium lanceolatum, sheep liver fluke, u.i. of adult 7,60 €
4016f Fasciola hepatica, beef liver fluke, u.i. of adult 9,00 €
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4017c Fasciola hepatica, typical t.s. of body 6,30 €
4018c Fasciola hepatica, ova u.i. 6,30 €
4019f Fasciola hepatica, miracidia u.i. * 9,00 €
4020h Schistosoma mansoni, bilharziosis, adult male or female u.i. 17,10 €

4021g Schistosoma mansoni, furcocercaria * 12,20 €
4022e Schistosoma mansoni, ova in faeces 7,60 €
4023e Schistosoma haematobium, ova in urine sediment * 7,60 €
4024f Taenia pisiformis, mature proglottids u.i. 9,00 €
4025c Taenia saginata, proglottids in different stages t.s. 6,30 €
4026c Taenia saginata, ova in faeces 6,30 €
4027f Hymenolepis nana, proglottids u.i. 9,00 €
4028f Echinococcus granulosus, dog tapeworm, scolices from cyst 

u.i. showing hooklets
9,00 €

4029f Echinococcus granulosus, cyst wall and scolices s.t. 9,00 €
4030i Ancylostoma, hookworm, adult male or female u.i. 22,70 €
4031f Heterakis spumosa, intestinal parasite of rat, adult male or 

female
9,00 €

4032d Trichuris trichiura, whip worm, ova from faeces u.i. 6,60 €
4033e Strongyloides, adults or larvae u.i. 7,60 €
4034c Enterobius vermicularis (Oxyuris), ova from faeces u.i. 6,30 €
4035d Ascaris lumbricoides, roundworm, adult female t.s. 6,60 €
4036d Ascaris lumbricoides, adult male t.s. 6,60 €
4037c Ascaris lumbricoides, ova from faeces u.i. 6,30 €
4038d Trichinella spiralis, muscle with encysted larvae l.s. 6,60 €
4039f Argas or Ornithodorus, tick, six legged larva u.i. 9,00 €
4040d Dermanyssus gallinae, chicken mite u.i. 6,60 €
4041d Musca domestica, house fly, head and mouth parts u.i. 6,60 €
4042d Stomoxys calcitrans, stable fly, piercing sucking mouth parts 

u.i.
6,60 €

4043f Anopheles, malaria mosquito, head and mouth parts u.i. 9,00 €

4044e Culex pipiens, common mosquito, head and mouth parts u.i. 7,60 €

4045f Anopheles, malaria mosquito, larva u.i. 9,00 €
4046d Culex pipiens, common mosquito, larva u.i. 6,60 €
4047b Musca domestica, house fly, leg with pulvilli u.i. 5,80 €
4048f Cimex lectularius, bed bug, u.i. 9,00 €
4049h Pediculus humanus, louse, u.i. 17,10 €
4050e Ctenocephalus canis, dog flea u.i. 7,60 €

4100 Patologia Humana, Jogo Grande I, 50 Lâminas preparadas 
para microscópio 

360,50 €

4101e Tuberculose miliar do pulmão 7,60 €
4102e Antracose do pulmão 7,60 €
4103e Pneumonia de Croup 7,60 €
4104e Cavidade pulmonar tuberculosa crônica com bactérias 7,60 €
4105e Induração cianótica do pulmão 7,60 €
4106e Pneumonia crônica 7,60 €
4107e Enfisema pulmonar crônico 7,60 €
4108t Infarto hemorrágico do pulmão 14,60 €
4109e Pneumonia necrótica 7,60 €
4110e Pneumonia influenza 7,60 €
4111e Mielóide sarcoma do baço 7,60 €
4112e Infarto do baço 7,60 €
4113g Melanemia malaria do baço 12,20 €
4114e Miocardite crônica aguda recidiva 7,60 €
4115e Degeneração amiloide do baço 7,60 €
4116e Adipose do coração 7,60 €
4117e Leucemia mielóide crônica de baço 7,60 €
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4118e Calosidade cardíaca 7,60 €
4119e Cor villosum 7,60 €
4120e Linfosarcoma mediastini 7,60 €
4121e Linfangio-endotelioma do pescoço 7,60 €
4122e Myxoma mandibulae 7,60 €
4123e Erisipela do baço 7,60 €
4124e Tuberculose de glândulas linfáticas 7,60 €
4125e Carcinoma scirrhosum de glândula tiróide 7,60 €
4126e Sarcoma mielóide do nódulo linfático 7,60 €
4127e Tumor misto fibroepitelial de glândula parótida 7,60 €
4128e Carcinoma medular glandular 7,60 €
4129e Estruma colóide 7,60 €
4130e Tuberculose miliar do fígado 7,60 €
4131g Sífilis congênita do fígado, prateado para espiroquetas 12,20 €
4132e Carcinoma gelatinoso do reto 7,60 €
4133e Degeneração parenquimatosa e de gordura do fígado 7,60 €
4134e Cirrose pigmentar do fígado 7,60 €
4135e Hemosiderosis do fígado 7,60 €
4136e Carcinoma Metástatico do fígado 7,60 €
4137e Adenocarcinoma do colo 7,60 €
4138e Colitis dysenterica Shiga-Kruse 7,60 €
4139f Cirrhosis hepatis luetica 9,00 €
4140e Carcinoma primário do fígado 7,60 €
4141e Atrofia Cianótica do fígado (fígado noz-moscada) 7,60 €
4142e Necrose hemorrágica do fígado (eclampsia) 7,60 €
4143e Degeneração amiloide do fígado 7,60 €
4144e Atrofia do fígado 7,60 €
4145e Leucemia linfática do fígado 7,60 €
4146e Icterus hepatis 7,60 €
4147e Esofagite necrótica 7,60 €
4148e Degeneração parenquimatosa do fígado 7,60 €
4149e Hemangioma cavernoso do fígado 7,60 €
4150f Sífilis Congênita  do fígado 9,00 €

4200 Patologia Humana, Jogo Grande II, 50 Lâminas preparadas 
para microscópio 

376,00 €

4201e Metástase do fígado de melanosarcoma recti 7,60 €
4202e Tumor maligno da vesícula biliar 7,60 €
4203t Cirrose do fígado 14,60 €
4204e Mioma uterino 7,60 €
4205e Rins cardíacos 7,60 €
4206e Glomerulonefritis crônica 7,60 €
4207e Degeneração amiloide dos rins 7,60 €
4208f Gumma de testículo 9,00 €
4209e Carcinoma cervicis uteri 7,60 €
4210e Nefrite embolica séptica 7,60 €
4211e Adenoma cístico papilliferum do ovário 7,60 €
4212e Papiloma do fundo do útero 7,60 €
4213e Tuberculose dos rins 7,60 €
4214f Testículo com hiperplasia das células de Leydig 9,00 €
4215e Degeneração parenquimatosa dos rins 7,60 €
4216t Nefrite aguda 14,60 €
4217e Nefrite hemorrágica aguda 7,60 €
4218e Glicogenosis dos rins 7,60 €
4219e Glomerularatrofia dos rins 7,60 €
4220e Adenoma do ovário 7,60 €
4221e Hipernefroma dos rins 7,60 €
4222e Tumor maligno do ovário 7,60 €
4223e Sarcoma do testículo 7,60 €
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4224e Cistos do ovário 7,60 €
4225e Hipertrofia da próstata 7,60 €
4226e Fibromioma uterino 7,60 €
4227e Glioma cerebri 7,60 €
4228e Ganglioneuroma myelinicum (neuroma) 7,60 €
4229t Trombose venosa organizada do músculo 14,60 €
4230e Granuloma de corpo estranho com hemosiderina e células 

gigantes
7,60 €

4231e Hemangioma simplex hypertrophicum subcutaneum 7,60 €
4232e Fibroadenoma dos seios 7,60 €
4233e Célula de fuso sarcoma 7,60 €
4234e Carcinoma cirrosa dos seios 7,60 €
4235e Chondroma do osso púbico 7,60 €
4236f Sarcoma de célula gigante do maxilar 9,00 €
4237e Fibroadenoma intracanaliculare da mama 7,60 €
4238e Melanosarcoma da pele 7,60 €
4239e Sarcoma de coxa 7,60 €
4240e Fibroma de pele 7,60 €
4241e Mixoma de coxa 7,60 €
4242e Mixofibroma da parede abdominal 7,60 €
4243e Ateroma da cabeça 7,60 €
4244e Degeneração de Zenker de M. rectus abdominis (influenza) 7,60 €

4245e Basaloma 7,60 €
4246e Tecido Cicatricial 7,60 €
4247e Carcinoma solidum simplex dos seios 7,60 €
4248e Embolismo de gordura após fratura da perna 7,60 €
4249g Pústula de variola vera * 12,20 €
4250t Abscesso lombar 14,60 €

4100N Patologia Humana, Jogo Médio I, 40 Lâminas preparadas 
para microscópio 

268,40 €

4101e Tuberculose miliar do pulmão 7,60 €
4102e Antracose do pulmão 7,60 €
4103e Pneumonia de Croup 7,60 €
4105e Induração cianótica do pulmão 7,60 €
4106e Pneumonia crônica 7,60 €
4107e Enfisema crônico pulmonar 7,60 €
4109e Pneumonia Necrótica 7,60 €
4110e Pneumonia Influenza 7,60 €
4111e Mielóide sarcoma do baço 7,60 €
4113g Malaria melanemia do baço 12,20 €
4114e Miocardite crônica aguda recidivante 7,60 €
4115e Degeneração amiloide do baço 7,60 €
4116e Adipose do coração 7,60 €
4118e Calosidade cardíaca 7,60 €
4119e Cor villosum 7,60 €
4120e Linfosarcoma mediastini 7,60 €
4122e Mixoma mandibulae 7,60 €
4123e Erisipelas do baço 7,60 €
4124e Tuberculose das glândulas linfáticas 7,60 €
4125e Carcinoma cirrosa da glândula tiróide 7,60 €
4127e Tumor misto fibroepitelial da glândula parótida 7,60 €
4128e Carcinoma medullare glandulae 7,60 €
4129e Struma colloides 7,60 €
4130e Tuberculose miliar do fígado 7,60 €
4133e Degeneração parenquimatosa e de gordura do fígado 7,60 €
4134e Cirrose pigmentar do fígado 7,60 €
4135e Hemosiderosis do fígado 7,60 €
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4137e Adenocarcinoma do colo 7,60 €
4138e Colitis dysenterica Shiga-Kruse 7,60 €
4139f Cirrhosis hepatis luetica 9,00 €
4140e Carcinoma primário do fígado 7,60 €
4141e Atrofia Cianótica do fígado (fígado noz-moscada) 7,60 €
4142e Necrose hemorrágica do fígado (eclampsia) 7,60 €
4143e Degeneração amiloide do fígado 7,60 €
4144e Atrofia do fígado 7,60 €
4145e Leucemia linfática do fígado 7,60 €
4146e Icterus hepatis 7,60 €
4147e Esofagite necrótica 7,60 €
4148e Degeneração parenquimatosa do fígado 7,60 €
4149e Hemangioma cavernoso do fígado 7,60 €

4200N Patologia Humana, Jogo Médio II, 40 Lâminas preparadas 
para microscópio 

295,70 €

4202e Tumor maligno da vesícula biliar 7,60 €
4204e Mioma uterino 7,60 €
4205e Rins cardíacos 7,60 €
4206e Glomerulonefritis crônica 7,60 €
4207e Degeneração amiloide dos rins 7,60 €
4209e Carcinoma cervicis uteri 7,60 €
4210e Nefrite embolica séptica 7,60 €
4211e Adenoma cístico papilliferum do ovário 7,60 €
4212e Papiloma do fundo do útero 7,60 €
4213e Tuberculose dos rins 7,60 €
4214f Testículo com hiperplasia das células de Leydig 9,00 €
4215e Degeneração parenquimatosa dos rins 7,60 €
4216t Nefrite aguda 14,60 €
4217e Nefrite hemorrágica aguda 7,60 €
4218e Glicogenosis dos rins 7,60 €
4219e Glomerularatrofia dos rins 7,60 €
4220e Adenoma do ovário 7,60 €
4221e Hipernefroma dos rins 7,60 €
4222e Tumor maligno do ovário 7,60 €
4223e Sarcoma do testículo 7,60 €
4224e Cistos do ovário 7,60 €
4225e Hipertrofia da próstata 7,60 €
4226e Fibromioma uterino 7,60 €
4227e Glioma cerebri 7,60 €
4229t Trombose venosa organizada do músculo 14,60 €
4232e Fibroadenoma dos seios 7,60 €
4233e Célula de fuso sarcoma 7,60 €
4234e Carcinoma cirrosa dos seios 7,60 €
4235e Chondroma do osso púbico 7,60 €
4236f Sarcoma de célula gigante do maxilar 9,00 €
4237e Fibroadenoma intracanaliculare da mama 7,60 €
4238e Melanosarcoma da pele 7,60 €
4239e Sarcoma de coxa 7,60 €
4240e Fibroma de pele 7,60 €
4242e Mixofibroma da parede abdominal 7,60 €
4244e Degeneração de Zenker de Musculus rectus abdominis 

(influenza)
7,60 €

4246e Tecido Cicatricial 7,60 €
4247e Carcinoma solidum simplex dos seios 7,60 €
4248e Embolismo de gordura após fratura da perna 7,60 €
4250t Abscesso lombar 14,60 €
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4300 Insetos, Jogo Básico, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

144,30 €

4301d Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e partes da boca 
com tubo sugador, u.i.

6,60 €

4302e Pieris, borboleta, cabeça e partes da boca u.i. 7,60 €
4303f Carabus, besouro, partes da boca (mordedor) u.i. (carnívoro) 9,00 €

4304f Melolontha, partes da boca (mastigador) (herbívoro) u.i. 9,00 €
4305e Pyrrhocoris,  percevejo, partes da boca u.i. 7,60 €
4306d Bombyx mori. Bicho da seda, partes mastigadoras da boca 6,60 €

4307e Apis mellifica, abelha de mel,  parte sugadora da boca de 
operária, u.i.

7,60 €

4308e Culex pipiens, mosquito, peças bucais (picador-sugador) u.i. 7,60 €

4309b Melolontha, besouro, antena com órgãos de sentido u.i. 5,80 €
4310b Bombyx mori, bicho da seda, antena emplumada u.i. 5,80 €
4311b Apis mellifica, pata anterior com escova u.i. 5,80 €
4312b Apis mellifica, pata posterior com cesta de pólen, u.i. 5,80 €
4313b Musca domestica, mosca doméstica, pata com pulvili u.i. 5,80 €

4314c Apis mellifica, asas anterior e posterior u.i. 6,30 €
4315b Pieris, borboleta, porção das asas com escalas u.i. 5,80 €
4316b Traquéia de inseto u.i. 5,80 €
4317b Espiráculo de inseto u.i. 5,80 €
4318b Córnea isolada de olho de inseto u.i. 5,80 €
4319d Apis mellifica, abelha, ferrão e saco de veneno u.i. 6,60 €
4320e Apis mellifica, cabeça com olhos compostos e cérebro s.t. 7,60 €

4321d Bombyx mori, bicho da seda, mostrando glândulas produtoras 
de seda

6,60 €

4322d Drosophila, mosca da fruta, u.i. de adulto 6,60 €
4323e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, u.i. de adulto 7,60 €
4324d Culex pipiens, mosquito,u.i. de larva 6,60 €
4325d Chironomus, mosquito,  u.i.de larva 6,60 €

4350 Insetos, Jogo Suplementar, 36 Lâminas preparadas para 
microscópio 

222,80 €

4351e Gomphocerus, Gafanhoto, partes de boca penetrantes de um 
herbívoro,  u.i.

7,60 €

4352e Vespa vulgaris, vespa, partes de boca penetrantes de um 
carnívoro u.i.

7,60 €

4353f Periplaneta, barata, partes de boca penetrante e mastigadora, 
u.i.

9,00 €

4354e Apis mellifica, abelha de mel, partes da boca de uma operária, 
s.t.

7,60 €

4355e Culex pipiens, mosquito, partes da boca de fêmea, s.t. 7,60 €
4356e Pieris, borboleta, partes da boca s.t. 7,60 €
4357e Pyrrhocoris, pequeno inseto,  partes da boca s.t. 7,60 €
4358e Curculionidae, Gorgulho, cabeça com partes de boca e 

antenas geniculadas u.i.
7,60 €

4359e Chironomus, mosquito, cabeça  com partes da boca, antena 
emplumada, u.i.

7,60 €

4360b Pieris, borboleta,  antena claviforme u.i. 5,80 €
4361b Pieris, borboleta,  perna u.i. 5,80 €
4362b Pieris, borboleta,  pés abdominais de caterpilar u.i. 5,80 €
4363c Melolontha, besouro,  pata u.i. 6,30 €
4364b Inseto aquático, pernas nadadoras, u.i. 5,80 €
4365c Gomphocerus, gafanhoto, perna com órgão estridulador u.i. 6,30 €
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4366c Chrysopa, asa de neuroptera u.i. 6,30 €
4367d Hemiptera, percevejo, asa u.i. 6,60 €
4368d Cantharis, besouro, asas quitinosa e membranosa u.i. 6,60 €
4369f Drosophila, mosca da fruta, s.l. sagital para anatomia geral de 

inseto
9,00 €

4370d Carausius, bicho-pau, abdomen, s.t. com órgãos internos 6,60 €

4371f Cloeon ou Baetis, mosca, cabeça e olhos, s.t. 9,00 €
4372d Carabus, besouro, moela s.t. 6,60 €
4373d Periplaneta, chyle, intestino mediano com túbulos de Malpighi, 

s.t. de Periplaneta (Barata)
6,60 €

4374d Periplaneta, reto com ampolas s.t. 6,60 €
4375f Ovário de inseto, s.l. sagital para desenvolvimento de ovo 9,00 €

4376f Testículo de inseto s.t. para mostrar espermatogênese e 
divisão celular

9,00 €

4377d Colembola, cauda, adulto u.i. 6,60 €
4378e Caenis, mosca de maio, adulto u.i. 7,60 €
4379d Caenis, mosca de maio, ninfa com brânquias traqueais, u.i. 6,60 €

4380d Nemura, mosca de pedra, adulto u.i. 6,60 €
4381d Thysanoptera, tripés u.i. de adulto 6,60 €
4382c Aphidae,  piolho de planta adulto e larva u.i. 6,30 €
4383d Psylla, adulto u.i. 6,60 €
4384e Chironomus, mosquito, adulto macho u.i. 7,60 €
4385d Corethra, mosquito,  larva u.i. 6,60 €
4386d Lasius, formiga, adulto  com asas u.i. 6,60 €

4410 SÉRIES PARA O ENSINO MÉDIO, Jogo No. I. Células, 
tecidos e órgãos. 13 Lâminas preparadas para 
microscópio

77,50 €

4410-120 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD120“Citologia e Genética Molecular”. Nova edição 
compreensiva com 368 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

187,80 €

4401d Célula animal simples em secções de fígado de salamandra 6,60 €

4402d Mitose, s.l. de extremidade da raiz de Allium 6,60 €
4403c Ranúnculo, s.t. de uma raiz de dicotiledônea 6,30 €
4404e Caule de monocotiledônea e dicotiledônea, duas s.t. para 

comparação
7,60 €

4405c Syringa, lilás, s.t. de uma típica folha mesofítica de 
dicotiledônea

6,30 €

4406c Epitélio colunar, s.t. de intestino de coelho 6,30 €
4407e Osso e cartilagem hialina, s.t. 7,60 €
4408d Músculo estriado de mamífero, s.l 6,60 €
4409d Músculo liso de mamífero, s.l. e s.t. 6,60 €
4410c Pulmão de gato, s.t. 6,30 €
4411c Esfregaço de sangue humano 6,30 €
4412d Pele do corpo humano, s.l 6,60 €
4413f Camundongo jovem, s. sagital. do espécime inteiro mostrando 

todas as estruturas
9,00 €

4430 SÉRIES PARA O ENSINO MÉDIO, Jogo No. II. 
Metabolismo. 15 Lâminas preparadas para microscópio

88,10 €
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4430-112 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD112 “Órgãos de Alimentação e Metabolismo no Corpo 
Humano”. Nova edição compreensiva com 177 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

179,30 €

4431e Hidra, pólipo de água doce, s.t. com ectoderma e endoderme 7,60 €

4432d Carabus, estomago de besouro, 6,60 €
4433c Glândula salivar de gato, s.t. 6,30 €
4434c Esôfago de gato, s.t. 6,30 €
4435d Estômago fúndico de gato, s.t. 6,60 €
4436c Intestino delgado de gato, s.t. coloração padrão 6,30 €
4437f Intestino delgado, s.t. veias sangüíneas injetadas 9,00 €
4438d Apêndice humano, s.t.. 6,60 €
4439c Intestino grosso de gato, s.t. 6,30 €
4440c Fígado de porco, s.t. 6,30 €
4441d Túbulos de Malpighi de inseto, s.t. 6,60 €
4442c Rim primordial (mesonefros) de rã, s.t. 6,30 €
4443c Rim (metanefros) de coelho, s.t. 6,30 €
4444d Rim de camundongo com pélvis, s.l, 6,60 €
4445f Rim de camundongo, s.t. injetado para mostrar 

armazenamento
9,00 €

4450 SÉRIES PARA O ENSINO MÉDIO. Jogo No. III. Órgãos do 
Sentido. 16 Lâminas preparadas para microscópio

130,20 €

4450-116 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  CD116-
“Órgãos do Sentido como uma Janela ao Mundo”. Nova edição 
compreensiva com 177 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

236,30 €

4451e Paramécio, corado com prata para evidenciar sistema 
neuroformativo

7,60 €

4452d Lumbricus, minhoca, s.t. com cordão nervoso ventral 6,60 €
4453e Cérebro de inseto, s.l. frontal 7,60 €
4454e Planaria, secção através do ocelo 7,60 €
4455f Haliotis, caramujo marinho, s.l de olho 9,00 €
4456e Helix, caramujo, s.l de olho 7,60 €
4457e Alloteuthis, lula, s.l. de câmara ocular 7,60 €
4458e olho composto de inseto, s.l. 7,60 €
4459e Rato jovem, s.t. de cabeça com olhos 7,60 €
4460d Retina de gato, s.t. mostrando bastonetes e cones 6,60 €
4461k Ouvido interno (cóclea) de porco da Guiné, s.l. 27,80 €
4462e Botões gustativos da língua de coelho, s.t. 7,60 €
4463g Fibras nervosas periféricas, material ósmico ácido mostrando 

nódulos de Ranvier
12,20 €

4464c medula espinhal de gato, s.t. com várias células nervosas 
motoras

6,30 €

4465c Cerebelo de gato, s.t. coloração padrão 6,30 €
4466f Cérebro de gato, s.t. corada com prata para evidenciar células 

piramidais
9,00 €

4470 SÉRIES PARA O ENSINO MÉDIO. Jogo No. IV. Órgãos e 
Funções Hormonais. 7 Lâminas preparadas para 
microscópio

60,50 €
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4470-118 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  CD118 
“Hormônios e Sistema Hormonal”. Nova edição compreensiva 
com 259 figuras e textos . Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

166,60 €

4471d Ovário de gato, com folículo e corpo lúteo, s.t.. 6,60 €
4472d Testículo de camundongo, s.t.. mostrando células de Leydig 6,60 €

4473d Glândula adrenal (supra-renal) de gato, s.t. 6,60 €
4474d Pâncreas de gato, s.t.com ilhotas de Langerhans, 6,60 €
4475f Glândula tireóide, função normal, s.t. 9,00 €
4476f Glândula tireóide, superatividade da glândula 9,00 €
4477i Hipófise (pituitária) s.l. sagital 22,70 €

4480 SÉRIES PARA O ENSINO MÉDIO. Jogo No. V. Genética, 
Reprodução e Embriologia. 19 Lâminas preparadas para 
microscópio

154,90 €

4480-117 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD117 
”Reprodução e educação sexual”. Nova edição compreensiva 
com 268 figuras e textos . Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

280,10 €

4481g DNA e RNA corados em cores diferentes, s.l. de extremidade 
da raiz de cebola

12,20 €

4482e Lilium, anteras jovens, meiose, estágio inicial de prófase, s.t. 7,60 €

4483e Lilium, anteras jovens, estágio de diplóteno, s.t. 7,60 €
4484d Lilium, ovário com saco embrionário, s.t. 6,60 €
4485d Capsella bursa pastoris, s.l de embriões 6,60 €
4486h Cromossomos humanos, espalhado em fase de metáfase, u.i. 17,10 €

4487g Cromossomos plumulosos 12,20 €
4488e Hidra com testículos, s.t. 7,60 €
4489e Hidra com ovários s.t. 7,60 €
4490f Platelminto (Taenia), proglótide madura, u.i. 9,00 €
4491f Ascaris, secção. de útero mostrando maturação de ovos 9,00 €

4492e Besouro (Melolontha), ovários, s.t. 7,60 €
4493d Rã (Rana), s.t. de testículos mostrando espermatogênese 6,60 €

4494f Embriologia de rã: quatro estágios da célula, s.t. 9,00 €
4495f Rã: estágio de mórula, s.l. 9,00 €
4496f Rã: estágio de neurula, s.t. 9,00 €
4497f Embriologia de galinha (Gallus): 24 horas s.t. 9,00 €
4498f Embriologia de galinha: 72 horas s.t. 9,00 €
4499d Útero de camundongo contendo embrião s.t. 6,60 €

4510 Nosso Meio Ambiente. Parte I. Os Bosques. 
Conseqüências da poluição ambiental. 20 Lâminas 
preparadas para microscópio

117,70 €

4510-134 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD134 “A 
floresta como um Habitat“. Nova edição compreensiva com 
192 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

229,20 €

4511c Pinheiro (Pinus), folhas saudáveis, s.t. 6,30 €
4512c Pinheiro (Pinus) folhas danificadas por chuva ácida, s.t. 6,30 €
4513c Abeto (Abies), folhas saudáveis, s.t. 6,30 €
4514c Abeto (Abies), ápice caulinar danificado, s.t. 6,30 €
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4515c Faia (Fagus), folhas saudáveis, s.t. 6,30 €
4516c Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos danificados, 

s.t.
6,30 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bôrdo, conseqüência 
da monocultura

6,60 €

4518d Queda antecipada de folhas, causada por sal de degelo 6,60 €

4519d Líquen saudável, indicador de ar limpo 6,60 €
4520d Líquen danificado, causado pela poluição atmosférica 6,60 €
4521c Madeira saudável de faia, s.t. 6,30 €
4522d Madeira destruída por fungo 6,60 €
4523d Polyporus, fungo, corpo de frutificação, s.t. 6,60 €
4524d Nódulos radiculares de Alnus, com bactéria simbiôntica 6,60 €
4525d Besouro (Cryphalus picea), larva s.t. 6,60 €
4526c Madeira com anéis de crescimento normais, s.t. 6,30 €
4527c Madeira com anéis de crescimento estreito anômalo causado 

pela seca, s.t.
6,30 €

4528d Casca com galerias de larvas de besouro, t.s. 6,60 €
4529d Vesícula em forma de abacaxi em bico de papagaio causada 

por ácaro, s.t.
6,60 €

4530d Vesícula em carvalho causado por inseto, s.t. 6,60 €

4540 Nosso Meio Ambiente. Parte II.  Poluição da água.  
Problemas e Resultados. 20 Lâminas preparadas para 
microscópio

118,90 €

4540-133 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD133 
“Nossas águas, problemas da poluição, métodos de proteção e 
reciclagem“. Nova edição compreensiva com 154 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

229,20 €

4541d Bactéria intestinal (Escherichia coli) de águas poluídas 6,60 €
4542e Bactéria decompositora (Spirillum) de sedimento pobre em 

oxigênio
7,60 €

4543d Bactéria decompositora (Sphaerotilus), formando longas 
correntes

6,60 €

4544d Bactéria de sedimentos (Methanobacterium), libera metano 6,60 €

4545d Bactéria Sulfurosa (Thiocystis) 6,60 €
4546c Wasserbluthe (Microcystis), cianobactéria florescendo em água

estagnada
6,30 €

4547c Anabaena, cianobactéria, em água eutrófica 6,30 €
4548c Spirogyra, alga verde filamentosa em água rica em nutrientes 6,30 €

4549d Spirulina, alga espiralada que ocorre em aguas com alta 
alcalinidade

6,60 €

4550c Chlamydomonas, alga verde unicelular em água eutrófica 6,30 €

4551c Cladophora, alga verde de águas moderadamente poluídas 6,30 €

4552c Diatomáceas, várias algas de águas pouco poluídas 6,30 €
4553c Euglena, flagelado verde ocorrendo em água estagnada e 

eutrófica
6,30 €

4554d Ciliados, diferentes espécies de águas ricas em nutrientes 6,60 €

4555d Rotiferos (Rotatoria), pequenos animais de águas poluídas 6,60 €

4556d Tubifex, oligoqueta de água doce, vivendo em sedimentos 6,60 €

4557d Carchesium, ciliado pedunculado de águas moderadamente 
poluídas

6,60 €

4558d Mofo d’água (Saprolegnia), danoso às plantas e animais 6,60 €
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4559d Pele de peixe danificada por agentes químicos, t.s. 6,60 €
4560d Úlcera da pele de anfíbio, s.t. 6,60 €

4570 Nosso Meio Ambiente. Parte III.  Vida no solo. 17 Lâminas 
preparadas para microscópio

101,90 €

4570-138 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD138 
“Biótopos, ecossistemas, comunidades biológicas“. Nova 
edição compreensiva com 394 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

4571d Bactéria acidófila do solo, solução de metais pesados 6,60 €
4572d Bactéria nitrificante, formadora de substancias nitrogenadas 

prejudiciais
6,60 €

4573d Raiz de faia com micorriza ectotrófica, s.t. 6,60 €
4574d Raiz de bétula com micorriza parcialmente endotrófica, s.t. 6,60 €

4575d Raiz de tremoço com bactéria fixadora de nitrogênio 
simbiôntica

6,60 €

4576d Nervura reticulada, porção de folha decídua 6,60 €
4577c Mostarda (Sinapis), s.t. de caule. Planta usada como adubo 

verde
6,30 €

4578d Bactéria do solo (Bacillus megaterium), esfregaço 6,60 €
4579d Hifas de raiz  de fungo, s.t. 6,60 €
4580d Líquen, indicador de ar limpo 6,60 €
4581c Cogumelo (Xerocomus), micélio 6,30 €
4582c Raiz de salgueiro (Salix), plantação para proteção contra 

erosão
6,30 €

4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causa melhoramento do solo 6,30 €
4584d Colembola (Collembola), u.i.. 6,60 €
4585d Ácaro do solo de floresta, u.i. 6,60 €
4586c Constituintes do solo de húmus 6,30 €
4587c Constituintes do solo turfoso 6,30 €

4590 Nosso Meio Ambiente. Parte IV.  Poluição do ar e 
Alergenos. 15 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

4591c Grãos de pólen de deferentes tipos de gramíneas 6,30 €
4592c Grãos de pólen de diferentes árvores decíduas 6,30 €
4593c Grãos de pólen de diferentes coníferas 6,30 €
4594b Poeira doméstica variada 5,80 €
4595c Ácaro da poeira de uma sala 6,30 €
4596b Esporos de diferentes fungos 5,80 €
4597b Serragem 5,80 €
4598b Pó de amianto (cancerígeno) 5,80 €
4599b Pó de Talco 5,80 €
4600b Cristais de sabão em pó 5,80 €
4601b Fibras de poliamida 5,80 €
4602b Fibras de nylon 5,80 €
4603e Membrana mucosa do nariz, s.t. 7,60 €
4604e Pulmão humano saudável, s.t. 7,60 €
4605e Pulmão humano danificado por partículas de poeira, s.t. 7,60 €

5000 A Célula Animal. 12 Lâminas preparadas para microscópio 
selecionadas de citologia animal

85,80 €

5000-164 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD164 “A 
Maravilhosa estrutura da célula animal“. Nova edição 
compreensiva com 312 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

141,90 €

5001c Epitélio escamoso, células isoladas da boca humana 6,30 €
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5002d Músculo estriado, s.l. mostrando núcleo, estriações 6,60 €
5003d Osso compacto e cartilagem hialina; s.t., duas secções para 

comparação
6,60 €

5004g Fibras nervosas isoladas, fixadas e coradas com ácido ósmico 
para mostrar bainha de mielina e nódulos de Ranvier

12,20 €

5005d Fígado de Salamandra, s.t., células simples de animal 6,60 €
5006f Rim de camundongo, s.t. coloração vital para mostrar 

armazenamento
9,00 €

5007d Ovário de gato, s.t. mostrando folículos primários, secundários 
e de Graaf

6,60 €

5008d Testículos de sapo, s.t .mostrando espermatogênese 6,60 €
5009e Larva de salamandra, s.t. da pele e outros órgãos 

selecionados para mostrar divisão celular (mitose)
7,60 €

5010f Útero de Ascaris megalocephala, s.t. corada para mostrar 
meiose com cromossomos e fusos

9,00 €

5011f Glândula salivar de larva de Chironomus. Cromossomos 
gigantes mostrando grande cromômeros. corado para DNA ( 
Feulgen ) 

9,00 €

5012e Ova de Psammechinus (ouriço-do-mar). Ova não fertilizada, 
ova fertilizada, estágios iniciais de clivagem

7,60 €

5100 A célula vegetal. 12 Lâminas  Microscópicas selecionadas 
de citologia vegetal

74,30 €

5100-165 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD165 “A 
Maravilhosa estrutura da célula vegetal“. Nova edição 
compreensiva com 295 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

127,30 €

5101c Epiderme de Allium (cebola), u.i. mostrando células vegetais 
simples com parede celular, núcleo e citoplasma

6,30 €

5102d Extremidade da raiz de Allium cepa; s.l. mostrando divisão 
celular (mitose) em todos os estágios

6,60 €

5103e Célula mãe de pólen de Lilium. Prófase da primeira divisão de 
maturação (meiose)

7,60 €

5104f Célula mãe de pólen de Lilium. Metáfase e anáfase da primeira 
divisão de maturação

9,00 €

5105c Madeira de tilia macerado e u.i. 6,30 €
5106d Fruto de Pyrus (pêra) s.t. mostrando cistólito 6,60 €
5107c Tubérculo de Solanum (batata) s.t. mostrando súber e grãos 

de amido
6,30 €

5108d Cucurbita pepo (abóbora) s.l. de caule mostrando feixes 
vasculares com tubos crivados e, tubos espiralados e anelares

6,60 €

5109c Ricinus, s.t. de endosperma mostrando grãos de aleurona 6,30 €

5110d Anteras de Lírio (lírio), s.t. sacos polínicos e grãos de pólen 6,60 €

5111d Ovário de Lilium (lírio), s.t. disposição dos óvulos e saco 
embrionário

6,60 €

5112e Spirogyra mostrando estágios de conjugação e zigotos 7,60 €

79600 A célula Animal, Humana e Vegetal, Jogo especial com 25 
Lâminas preparadas para microscópio 

216,40 €

79600-120 Oferta especial - Oferta especial - Igualando o conjunto de 
Lâminas de Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo  
CD120“Citologia e Genética Molecular”. Nova edição 
compreensiva com 368 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

326,70 €
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Ma101d Célula animal simples em secções de fígado de salamandra 7,60 €

Ma1023f Estágios mitóticos em s.t. de esfregaço de medula vermelha 
de mamífero*

9,00 €

Ma103f Estágios meióticos (maturação) em testículo de camundongo, 
s.t. ferro-hematoxilina corado por Heidenhain

9,00 €

Ma1033f Estágios meióticos (maturação) em s.t. através de testículo de 
salamandra, material mostrando grandes estruturas *

9,00 €

Ma1045f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em esfregaço 
de epitélio escamoso de fêmea*

9,00 €

Ma105f Mitocôndria em seção fina de rim ou fígado, especialmente 
preparada e corada

9,00 €

Ma1055g Aparelho de Golgi em seção de gânglio espinhal ou outro 
órgão *

12,20 €

Ma1058e Células pigmentadas da pele 7,60 €
Ma1061e Armazenamento de glicogênio nas células de fígado, seção 

corada com carmim por Beast ou reação PAS
7,60 €

Ma1063e Depósito de gordura em células de cartilagem costal, s.t. 
corada com Sudan

7,60 €

Ma1065f Secreção de gordura glândula mamária, secção corada com 
ácido Ósmico

9,00 €

Ma1067f Fagocitose em células estreladas de Kupfer do fígado, seção 
de fígado de mamífero injetado com azul tripano

9,00 €

In2451e Cromossomos gigantes na glândula salivar da larva de 
Chironomus, mostrando grandes cromômeros 

9,00 €

Ne121f Ascaris megalocephala embriologia. s.t. de útero mostrando 
entrada e modificação do esperma em ovo

9,00 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios de maturação (meiose). Corpos polares podem ser 
vistos.

9,00 €

Ne123f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
ovo com pronúcleo feminino e masculino

9,00 €

Ne124f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios iniciais de clivagem (mitose)

9,00 €

Ne125f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios tardios de clivagem (mitose)

9,00 €

As114d Mitose, s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, cuidadosamente corada com 
ferro-hematoxina por Heidenhain

6,60 €

As1169g DNA e RNA, fina s.l. da ponta da raiz de Allium, especialmente 
fixada e corada com metilgreen e pironina para mostrar DNA e 
RNA em diferentes cores *

12,20 €

As119g Mitocôndria, fina s.l. da ponta da raiz de Allium especialmente 
fixada e corada para mostrar mitocôndria claramente

12,20 €

As117f Meiose, s.t. de antera de Lilium mostrando as diferentes fases 
da divisão meiótica

9,00 €

As131c Grãos de aleurona, secção de endosperma de Ricinus 6,30 €
As135d Cristais de inulina, c. t. de tubérculo de Dália 7,60 €
As148d Cloroplastos, u.i. de folha de Elodea ou Spinacea mostrando 

detalhes de grandes cloroplastos
7,60 €

5150 Mitose e Meiose Jogo I, 6 lâminas preparadas para 
microscópio selecionadas

52,00 €

5150-124 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD124 
“Divisão Celular (Mitose e Meiose)”. Nova edição. Nova edição 
compreensiva com 155 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço

115,70 €
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As114d    Mitose, s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, cuidadosamente corada com 
ferro-hematoxina por Heidenhain

6,60 €

Ma102f    Estágios mitóticos em secção através da medula vermelha de 
mamífero

9,00 €

Ma1033f    Salamandra, testículo s.t., em gral muitos estágios de meiose 
e mitose podem ser observados

7,60 €

As524f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos mostrando 
telófase da primeira e prófase da segunda (homeotípica) 
divisão

9,00 €

In245f    Cromossomos gigantes na glândula salivar da larva de 
Chironomus, mostrando grandes cromômeros 

9,00 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios de maturação (meiose). Corpos polares podem ser 
vistos.

9,00 €

5170 Mitose e Meiose Jogo II, 5 lâminas preparadas para 
microscópio selecionadas

53,00 €

5170-124 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD124 
“Divisão Celular (Mitose e Meiose)”. Nova edição. Nova edição 
compreensiva com 155 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço

116,70 €

As116d Mitose, s.l. de Vicia faba (feijão) ponta da raiz mostrando todos 
os estágios mitóticos

6,60 €

As524f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos mostrando 
telófase da primeira e prófase da segunda (homeotípica) 
divisão

9,00 €

Ma1021h Estágios mitóticos em secção de blástula de peixe mostrando 
espículas *

17,10 €

In238f Espermatogênese com estágios de meiose e mitose, s.t. de 
testículo de Carausius, gafanhoto

9,00 €

Pr417g Paramaecium, estágios de fissão, núcleo corado * 12,20 €

5200 Embriologia de Ouriço-do-mar (Psammechinus miliaris). 
12 Lâminas preparadas para microscópio

72,10 €

5201d Ouriço-do-mar, ovos não fertilizados 6,60 €
5202d Ouriço-do-mar, ovos fertilizados 6,60 €
5203d Ouriço-do-mar, duas células 6,60 €
5204d Ouriço-do-mar, quatro células 6,60 €
5205d Ouriço-do-mar, oito células 6,60 €
5206d Ouriço-do-mar, dezesseis células 6,60 €
5207d Ouriço-do-mar, trinta e duas células 6,60 €
5208d Ouriço-do-mar, mórula 6,60 €
5209d Ouriço-do-mar, blástula 6,60 €
5210d Ouriço-do-mar, blástula, iniciando gastrulação 6,60 €
5211d Ouriço-do-mar, blástula, gastrulação progressiva 6,60 €
5212d Ouriço-do-mar, larva plúteo 6,60 €

5300 Paramécio (Paramaecium),  8 Lâminas preparadas para 
microscópio 

60,50 €

5301d Paramécio corado para macro e micro núcleos 6,60 €
5302e Paramécio, vacúolos de comida e núcleo, coloração dupla 7,60 €

5303e Paramécio, película corada ( Bresslau) 7,60 €
5304e Paramécio, corado com prata para mostrar a linha prateada ou 

sistema neuroformativo
7,60 €

5305e Paramécio,  tricocistos mostrados por preparação especial 7,60 €
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5306f Paramécio,  estágio de conjugação ou pós conjugação, núcleo 
corado

9,00 €

5307f Paramécio, estágios de fissão, núcleo corado * 9,00 €
5308d Paramécio, seções de muitos espécimes, corados para 

estrutura interna
6,60 €

5350 Hidra (Hydra), 8 Lâminas preparadas para microscópio 55,20 €

5351e Hidra, espécime estendida corada para o estudo do corpo, 
mostra todos os detalhes e u.i.

7,60 €

5352f Hidra, com um ou mais bulbos u.i. 9,00 €
5353d Hidra, s.t. através do corpo em diferentes níveis mostrando 

ectoderma com nematocistos, lamela e endoderme
6,60 €

5354d Hidra, s.l. através do corpo com tentáculos 6,60 €
5355e Hidra, com testículos s.t. 7,60 €
5356e Hidra, com ovários, s.t. 7,60 €
5357d Hidra, células isoladas, u.i. mostrando diferentes tipos de 

células, nematocistos
6,60 €

5358d Hidra, com alimento na cavidade digestiva, s.t. 6,60 €

5400 Minhoca da terra (Lumbricus), 12 Lâminas preparadas 
para microscópio 

72,10 €

5401c Lumbricus, região de tiflossole, clitelo traseiro, s.t. padrão 6,30 €

5402c Lumbricus, região de tiflossole, clitelo traseiro, s.l. sagital 6,30 €

5403c Lumbricus, região da boca, s.t. mostrando faringe 6,30 €
5404e Lumbricus, região do gânglio cerebral s.t. 7,60 €
5405c Lumbricus, região do esôfago e coração s.t. 6,30 €
5406e Lumbricus, região das gônadas mostrando ovário s.t. 7,60 €
5407e Lumbricus, região das gônadas mostrando testículo s.t. 7,60 €
5408c Lumbricus, região do clitelo s.t. 6,30 €
5409e Lumbricus, região da boca, esôfago e coração (do primeiro ao 

nono segmento) s.l. sag.
7,60 €

5410e Lumbricus, região das gônadas, vesículas seminais, (do nono 
ao décimo sexto segmento) s.l.sag.

7,60 €

5411e Lumbricus, região do papo e moela (do décimos sexto ao 
vigésimo terceiro segmento)  s.l. sag.

7,60 €

5412d Lumbricus, espermatozoa em vários estágios de 
desenvolvimento, esfregaço

6,60 €

5450 Besouro  (Melolontha vulgaris), 9 Lâminas preparadas 
para microscópio 

62,60 €

5451b Melolontha, antena u.i. 5,80 €
5452f Melolontha, partes da boca, dissecada e u.i. 9,00 €
5453f Melolontha, cabeça com cérebro e olho composto s.t. 9,00 €
5454c Melolontha, perna u.i. 6,30 €
5455d Melolontha, intestino s.t. 6,60 €
5456e Melolontha, ovário s.t. 7,60 €
5457e Melolontha, testículos s.t. 7,60 €
5458g Melolontha, u.i., órgão de copulação masculino 12,20 €
5459c Melolontha, espiráculo u.i. 6,30 €

5550 Abelha de mel (Apis mellifica), 18 Lâminas preparadas 
para microscópio 

107,10 €

5551e Apis mellifica, partes da boca de operária, u.i. 7,60 €
5552e Apis mellifica, partes da boca de operária, s.t. 7,60 €
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5553e Apis mellifica, cabeça com cérebro e olho composto s.t. 7,60 €
5554c Apis mellifica, córnea de olhos, isoladas e u.i. 6,30 €
5555d Apis mellifica, ocelo, u.i. 6,60 €
5556b Apis mellifica, antena com órgãos sensoriais, u.i. 5,80 €
5557c Apis mellifica, asas anterior e posterior u.i. 6,30 €
5558b Apis mellifica, para anterior com cílio, u.i. 5,80 €
5559b Apis mellifica, pata posterior com cesto de pólen, u.i. 5,80 €
5560d Apis mellifica, ferrão e saco de veneno, u.i. 6,60 €
5561c Apis mellifica, órgão de cera de operária, u.i. 6,30 €
5562d Apis mellifica, abdomen de operária, s.t. com intestino, 

nefrídios, glândulas de cera
6,60 €

5563e Apis mellifica, abdomen de rainha, s.t. mostrando ovários 7,60 €

5564e Apis mellifica, abdomen de zangão, s.t. mostrando testículos 7,60 €

5565e Apis mellifica, tórax de operária, s.t. mostrando músculos 7,60 €

5566d Apis mellifica, larva, espécime inteiro, s.l. sagital 6,60 €
5567e Apis mellifica, Nosema apis, causadora de diarréia de abelha, 

s.t. de intestino doente
7,60 €

5568d Apis mellifica, larva Bacillus, causadora de cria pútrida 
americana, esfregaço

6,60 €

5570 Partes da boca dos insetos, 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

146,40 €

5571f Periplaneta, barata, partes da boca, dissecada e u.i. 9,00 €
5572f Carabus, besouro, partes da boca de um carnívoro mostrando 

digestão extraintestinal u.i.
9,00 €

5573e Gomphocerus, gafanhoto, partes da boca de um herbívoro u.i. 7,60 €

5574e Vespa vulgaris, vespa, partes da boca de um carnívoro u.i. 7,60 €

5575f Melolontha, besouro, partes da boca de um herbívoro 
dissecada e u.i.

9,00 €

5576e Apis mellifica, abelha de mel, partes da boca de operária, u.i. 7,60 €

5577e Apis mellifica, abelha de mel, s.t de partes da boca 7,60 €
5578e Pieris, borboleta, partes da boca u.i. 7,60 €
5579e Pieris, borboleta, s.t. de partes da boca 7,60 €
5580e Pyrrhocoris, percevejo, partes da boca u.i. 7,60 €
5581e Pyrrhocoris, percevejo, s.t. de partes da boca 7,60 €
5582e Culex pipiens, mosquito comum, partes da boca de fêmea, u.i. 7,60 €

5583e Culex pipiens, mosquito comum, partes da boca de macho, u.i. 7,60 €

5584e Culex pipiens, s.t. de partes da boca de fêmea 7,60 €
5585e Stomoxys ou Tabanus, mosca de estábulo, peças bucais 

(perfurador-sugador) u.i.
7,60 €

5586e Tabanus, s.t. de partes da boca 7,60 €
5587d Musca domestica, mosca, partes da boca u.i. 6,60 €
5588e Musca domestica, mosca, s.t. de partes da boca 7,60 €
5589d Bombyx mori, bicho da seda, partes da boca u.i. 6,60 €
5590e Curculionidae, besouro, cabeça e partes da boca u.i. 7,60 €

5600 Caracol comestível, (Helix pomatia), 12 Lâminas 
preparadas para microscópio 

67,90 €

5601c Helix pomatia, pés s.t., glândulas mucosas e serosas, 
músculos

6,30 €

5602c Helix pomatia, s.t. da margem do manto, glândulas 6,30 €
5603c Helix pomatia, estômago s.t., glândulas digestivas 6,30 €
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5604c Helix pomatia, s.t. do intestino, membrana mucosa, músculos 6,30 €

5605c Helix pomatia, s.t. do fígado, células de giz e células do fígado. 6,30 €

5606d Helix pomatia, glândula hermafrodita (ovoteste) s.t., ova e 
espermatozoa

6,60 €

5607d Helix pomatia, pedículo cristalino e glândulas, s.t. 6,60 €
5608c Helix pomatia, pênis s.t., ou espermoviducto s.t. 6,30 €
5609c Helix pomatia, flagelo s.t. 6,30 €
5610d Helix pomatia, coração e rim s.t. 6,60 €
5611c Helix pomatia, pulmão s.t., com epitélio respiratório 6,30 €
5612e Helix pomatia, olho com lentes e retina s.l. 7,60 €

5700 Camarão de água doce (Astacus), 12 Lâminas preparadas 
para microscópio 

70,00 €

5701c Astacus fluviatilis,brânquias s.t., epitélio e vasos 6,30 €
5702d Astacus fluviatilis, músculo estriado s.l., mostra estriações 

muito claramente
6,60 €

5703d Astacus fluviatilis, antena s.t., mostra o esqueleto quitinoso 6,60 €

5704e Astacus fluviatilis, olho composto s.l. 7,60 €
5705f Astacus fluviatilis, gânglio cerebral s.t., células nervosas e 

fibras
9,00 €

5706d Astacus fluviatilis, esfregaço de sangue, com células 
sanguíneas

6,60 €

5707c Astacus fluviatilis, s.t. de glândula verde, um órgão excretório 6,30 €

5708c Astacus fluviatilis, estômago s.t., camada interna de quitina 6,30 €

5709c Astacus fluviatilis, intestino s.t., dobras de membrana mucosa 6,30 €

5710c Astacus fluviatilis, fígado s.t., túbulos glandulares para a 
reabsorção de alimento

6,30 €

5711d Astacus fluviatilis, s.t. de ovário, desenvolvimento de ovo 6,60 €
5712e Astacus fluviatilis, testículos s.t., espermatogênese, estágio de 

divisão celular
7,60 €

5800 Anfioxo (Branchiostoma lanceolatum), 8 Lâminas 
preparadas para microscópio 

49,90 €

5801f Branchiostoma,espécime inteiro, corado e u.i. para estudo 
geral do corpo

9,00 €

5802d Branchiostoma, região da boca s.t. 6,60 €
5803d Branchiostoma, faringe anterior com brânquias e notocorda s.t. 6,60 €

5804d Branchiostoma, região do fígado e ovários s.t. 6,60 €
5805d Branchiostoma, região do fígado e testículos s.t. 6,60 €
5806d Branchiostoma, região do intestino s.t. 6,60 €
5807d Branchiostoma, rabo s.t. 6,60 €
5808d Branchiostoma, s.l. sagital do corpo mediano 6,60 €

5900 Histologia do Sapo (Rana), 20 Lâminas preparadas para 
microscópio 

101,90 €

5901c Pulmão de rã, s.t., simples órgão respiratório 6,30 €
5902d Coração de rã, s.l. através do órgão inteiro 6,60 €
5903c Esfregaço de sangue de rã, mostra corpúsculos vermelhos 

nucleados
6,30 €

5904c Baço de rã s.t., tecido linfático 6,30 €
5905c Língua de rã s.t., papila, glândulas e músculos 6,30 €
5906c Esôfago de rã s.t., mostra epitélio ciliado 6,30 €
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5907c Estômago de rã s.t., epitélio glandular 6,30 €
5908c Intestino delgado de rã s.t., ranhuras da membrana intestinal, 

chyle
6,30 €

5909c Intestino grosso (colon) de rã, s.t., células goblet 6,30 €
5910c Pâncreas de rã s.t., mostra ilhotas de Langerhans 6,30 €
5911c Fígado de rã s.t., mostra células parênquimas e dutos da bile 6,30 €

5912c Rins de rã s.t., corpúsculos de Malpighi, vasos renais 6,30 €
5913c Bexiga urinária de rã s.t., músculo liso, epitélio transicional 6,30 €

5914d Ovário de rã s.t., mostra desenvolvimento de folículo e 
formação da gema

6,60 €

5915d Testículos de rã s.t., mostra espermatogênese e 
espermatozóides maduros

6,60 €

5916c Tuba de falópio de rã s.t. (duto de Müller), células glandulares 6,30 €

5917c Cérebro anterior  de rã s.t., mostra células nervosas 6,30 €
5918d Cordão espinhal de rã s.t., mostra células nervosas motoras 6,60 €

5919d Retina de rã s.t., com  hastes e cones 6,60 €
5920c Pele de rã s.t., glândulas da pele, epiderme e células de 

pigmento
6,30 €

5950 Histologia do Coelho (Lepus cuniculus), 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

138,90 €

5951d Cartilagem elástica de orelha de coelho, s.t. 6,60 €
5952c Músculo estriado de coelho s.l. 6,30 €
5953c Tecido de gordura subcutânea de coelho, s.t. 6,30 €
5954c Músculo cardíaco de coelho, s.l. e s.t. 6,30 €
5955c Esfregaço de sangue de coelho 6,30 €
5956c Traquéia de coelho s.t. com epitélio ciliado 6,30 €
5957c Pulmão de coelho s.t. 6,30 €
5958d Baço de coelho s.t. 6,60 €
5959d Glândula Tiróide de coelho s.t. e colóide 6,60 €
5960c Língua de coelho s.t., camadas musculares 6,30 €
5961d Estômago com glândulas digestivas de coelho s.t. 6,60 €
5962c Intestino delgado (duodenum) de coelho, s.t. 6,30 €
5963c Tripa  (coecum) de coelho s.t. 6,30 €
5964d Bactéria simbiôntica de tripa de coelho 6,60 €
5965d Reto com células goblet de coelho, s.t. 6,60 €
5966c Glândula salivar de coelho s.t. 6,30 €
5967c Fígado de coelho s.t. 6,30 €
5968c Rim de coelho, s.t. através do córtex e medula 6,30 €
5969d Ovário de coelho s.t. mostrando folículos 6,60 €
5970c Útero de coelho s.t. 6,30 €
5971d Testículo de coelho s.t., mostra espermatogênese 6,60 €
5972d Espermatozoa de coelho, esfregaço 6,60 €
5973d Região olfatória do nariz de coelho, s.t. 6,60 €
5974c Pêlo de coelho u.i. 6,30 €
5975d Pele do corpo com folículos do pêlo de coelho, s.l. 6,60 €

6050 A Tulipa (Tulipa gesneriana), 8 Lâminas preparadas para 
microscópio 

41,40 €

6051d Tulipa, botão floral s.t., mostra diagrama floral 6,60 €
6052b Tulipa, grãos de pólen u.i. 5,80 €
6053d Tulipa, ovário s.t. mostra arranjo de óvulos 6,60 €
6054c Tulipa, bulbo jovem s.t. 6,30 €
6055c Tulipa,  bulbo jovem s.l. 6,30 €
6056c Tulipa, caule s.t. mostra feixes esparsos 6,30 €
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6057c Tulipa, raiz s.t. mostra cilindro vascular central 6,30 €
6058c Tulipa, folha s.t. 6,30 €

6070 O Pinheiro (Pinus silvestris), 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

6071c Pinheiro,  raiz s.t. 6,30 €
6072c Pinheiro,  talo mais velho com anéis anuais, dutos de resina 

s.t.
6,30 €

6073d Pinheiro, três secções de madeira: transversal, radial e 
tangencial

6,60 €

6074b Pinheiro,  células de madeira, macerada e u.i. 5,80 €
6075e Pinheiro, s.l de ápice do caule, para tecido meristemático e 

origem de folha
7,60 €

6076c Pinheiro,  folhas (agulhas) s.t. 6,30 €
6077d Pinheiro,  cones masculinos com pólen s.l. 6,60 €
6078b Pinheiro,  grãos de pólen maduros, u.i. 5,80 €
6079d Pinheiro, cone jovem feminino, s.l. mostrando óvulos 6,60 €
6080f Pinheiro,  óvulo com gametófito feminino em crescimento s.l. 9,00 €

6081f Pinheiro,  óvulo com arquegônio s.l. 9,00 €
6082e Pinheiro, embrião maduro com endosperma, s.t. com 

cotilédones
7,60 €

6100 Flores e Frutos de Rosaceae, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

72,10 €

6101d Cerejeira, (Prunus avium), botão floral  s.t. 6,60 €
6102d Cerejeira, (Prunus avium), botão floral  s.l. mostrando ovário 

periginoso
6,60 €

6103d Cerejeira, (Prunus avium), s.l. de fruto pétreo jovem 6,60 €
6104d Maça (Pyrus malus), flor s.l. mostrando ovário hipoginoso 6,60 €

6105d Maça (Pyrus malus), fruto jovem carnudo com muitas 
sementes, s.t.

6,60 €

6106d Maça (Pyrus malus), fruto jovem s.l. 6,60 €
6107d Groselha espinhosa (Ribes uva-crispa), flor s.l. 6,60 €
6108d Groselha espinhosa (Ribes uva-crispa), fruto com muitas 

sementes s.l.
6,60 €

6109d Framboesa (Rubus idaeus), flor s.l 6,60 €
6110d Framboesa (Rubus idaeus),  fruto jovem agregado, s.l. 6,60 €
6111d Morango (Fragaria), flor s.l. 6,60 €
6112d Morango (Fragaria),  fruto jovem agregado, s.l. 6,60 €

6130 Plantas de Papilionaceae (Fabaceae), 12 Lâminas 
preparadas para microscópio 

36,10 €

6131c Ervilha (Pisum sativum), caule e  gavinha peciolar s.t. 6,30 €
6132d Ervilha (Pisum sativum), raiz com nódulos e bactérias 

fixadoras de nitrogênio s.t
6,60 €

6133d Feijão (Phaseolus vulgaris), botão de flor s.t. 6,60 €
6134d Feijão (Phaseolus vulgaris), botão de flor s.l. 6,60 €
6135d Feijão (Phaseolus vulgaris), flor mostrando fruto jovem s.l. 6,60 €

6136d Feijão (Phaseolus vulgaris), vagem com pericarpo e semente 
s.t.

6,60 €

6150 Ranunculaceae (Ranúnculo, prímula, celandine), 7 
Lâminas preparadas para microscópio 

39,20 €

6151d Ranúnculo (Ranunculus sp.), flor s.l. 6,60 €
6152d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruto (achene) s.l. 6,60 €

78



6153d Ranúnculo (Ranunculus sp.), fruto (achene) s.t. 6,60 €
6154d Caltha sp., fruto s.l. 6,60 €
6155c Ranúnculo (Ranunculus sp.), caule com  feixes vasculares 

abertos s.t.
6,30 €

6156c Ranúnculo (Ranunculus sp.), s.t. de raiz com  feixes 
vasculares  radiais concêntricos

6,30 €

6157c Ranunculus ficaria, nódulos de raiz mostrando grãos de amido 
s.t.

6,30 €

6170 Solanaceae (Batata, tomate, tabaco), 7 Lâminas 
preparadas para microscópio 

39,20 €

6171c Batata (Solanum tuberosum), s. t. de tubérculo com grãos de 
amido 

6,30 €

6172c Batata (Solanum tuberosum), caule s.t. 6,30 €
6173d Batata (Solanum tuberosum), flor jovem s.l. 6,60 €
6174d Batata (Solanum tuberosum), flor jovem s.t. 6,60 €
6175d Batata (Solanum tuberosum), fruta s.l. 6,60 €
6176d Tomate (Lycopersicum esculentum), fruta jovem s.t. 6,60 €
6177c Tabaco (Nicotiana tabacum), folha s.t. 6,30 €

6200 Compositae (Dente-de-leão e girassol), 8 Lâminas 
preparadas para microscópio 

41,40 €

6201c Dente-de-leão (Taraxacum), raiz principal s.t. 6,30 €
6202c Dente-de-leão (Taraxacum), s. l. de raiz  com vasos lactíferos 6,30 €

6203d Dente-de-leão (Taraxacum), s. l. de flor composta 6,60 €
6204d Dente-de-leão (Taraxacum), s. t. de flor composta 6,60 €
6205d Dente-de-leão (Taraxacum), flor lingulada isolada e u.i. 6,60 €
6206d Dente-de-leão (Taraxacum), flor tubular isolada e u.i. 6,60 €
6207d Girassol  (Helianthus), semente (achene) s.t. 6,60 €
6208c Girassol (Helianthus) caule com  feixes vasculares abertos s.t. 6,30 €

6230 Árvores e Arbustos (aveleira, castanheiro, salgueiro, faia, 
carvalho), 12 Lâminas preparadas para microscópio 

71,10 €

6231d Avelã  (Corylus avellana), s.l de flor fêmea 6,60 €
6232d Avelã (Corylus avellana), s.l de flor macho 6,60 €
6233b Avelã (Corylus avellana), grãos de pólen maduros u.i. 5,80 €
6234d Avelã (Corylus avellana), fruto jovem (noz) s.l. 6,60 €
6235d Salgueiro  (Salix alba), fruto agregado jovem s.l. 6,60 €
6236c Castanheiro (Aesculus hippocastanum), pecíolo s.t. 6,30 €
6237c Castanheiro (Aesculus hippocastanum), botão de folha, s.t., 

mostra origem da folha
6,30 €

6238d Castanheiro (Aesculus hippocastanum), botão de flor s.t. 6,60 €

6239d Castanheiro (Aesculus hippocastanum), fruto jovem, s.t. 6,60 €
6240d Fagus silvatica, faia, folha de sol e sombra, seções 

transversais
6,60 €

6241d Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s. t., s.l.r.;s.l.t. 6,60 €

6242d Quercus robur, três seções de madeira, s.t., s.r.l.., s.t.l. 6,60 €

6250 Arranjos e Tipos de Feixes Vasculares (estelos), 13 
Lâminas preparadas para microscópio 

77,50 €

6251d Protostelo. Psilotum, s.t. de caule 6,60 €
6252d Actinostelo. Lycopodium, s.t. de caule 6,60 €
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6253d Polistelo. Pteridium, s.t. de rizoma feixes concêntricos, xilema 
interno

6,60 €

6254d Sifonostelo ectofloica. Osmunda, s.t. de rizoma 6,60 €
6255d Sifonostelo anfiflóica. Adiantum, s.t. de rizoma 6,60 €
6256d Dictiostelo. Polypodium, s.t. de rizoma 6,60 €
6257d Eustelo. Ranunculus, s.t. de caule., feixes colaterais abertos 6,60 €

6258d Eustelo. Lamium, s.t. de caule 6,60 €
6259d Eustelo. Cucurbita pepo, s.t. de caule, feixes bicolaterais 6,60 €

6260d Atactostelo. Zea mays, s.t. de caule., feixes colaterais 
fechados

6,60 €

6261d Disposição de feixes similar a atactostelo em plantas 
dicotiledônea . Podophyllum, s.t. de caule

6,60 €

6262d Feixes vasculares concêntricos com xilema externo 
Convallaria, s.t. de rizoma 

6,60 €

6263d Feixes vasculares concêntricos. Ranunculus, s.t. de raiz. 6,60 €

6500 Sistema Digestivo (Parte I), 54 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

349,10 €

6501e Paramaecium, food vacuoles stained 7,60 €
6502d Hydra, with food in the digestive cavity t.s. 6,60 €
6503f Planaria, l.s. of entire specimen showing pharynx and intestine 9,00 €

6504e Fasciola hepatica, beef liver fluke, horizontal section shows 
branched intestine

7,60 €

6505d Ascaris, roundworm, t.s. of body in region of intestine 6,60 €
6506d Taenia, tapeworm, proglottids t.s. Endoparasite without 

intestine
6,60 €

6507c Lumbricus, earthworm, intestine with typhlosolis t.s. 6,30 €
6508d Hirudo, leech, oral sucker t.s. 6,60 €
6509f Small leech, horizontal s.t. or u.i. showing intestinal system 9,00 €

6510e Helix, snail, radula s.t. or u.i. 7,60 €
6511c Helix, stomach with glands t.s. 6,30 €
6512d Helix, intestine and liver t.s. 6,60 €
6513f Anodonta, mussel, filtering stomach t.s. 9,00 €
6514c Astacus, crayfish, intestine t.s., fold of mucous membrane 6,30 €

6515f Blatta, cockroach, chewing mouth parts of a herbivore u.i. 9,00 €

6516e Apis, honey bee, leaking sucking mouth parts of worker u.i. 7,60 €

6517e Culex pipiens, common mosquito, piercing sucking mouth parts 
of an ectoparasite

7,60 €

6518f Aquatic beetle, head of larva u.i. Extraintestinal digestion 9,00 €
6519e Simulium, head of larva u.i. shows filtering mouth parts 7,60 €
6520d Carabus, ground beetle, gizzard t.s. 6,60 €
6521d Carabus, middle intestine and chyle l.s. 6,60 €
6522d Carabus, rectum with ampullae t.s. 6,60 €
6523d Asterias, starfish, arm (ray) t.s. shows gastric caeca 6,60 €
6524e Asterias, horizontal section of small specimen shows intestine 

and digestive system
7,60 €

6525d Branchiostoma, amphioxus, t.s. of body with gills and liver 6,60 €

6526d Branchiostoma, t.s. of body in region of intestine 6,60 €
6527f Scyllium, shark, region of spiral intestine t.s. 9,00 €
6528e Fresh water fish, jaw showing teeth t.s. 7,60 €
6529d Fresh water fish, abdominal region of small specimen, t.s. with 

liver, intestine, stomach
6,60 €
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6530f Rana, frog, head with mouth cavity and tongue l.s. 9,00 €
6531c Rana, esophagus with ciliated epithelium t.s. 6,30 €
6532c Rana, stomach t.s. shows mucous membrane and glands 6,30 €

6533c Rana, small intestine and pancreas t.s. 6,30 €
6534g Young bird, sagittal l.s. of complete head with bill and tongue 12,20 €

6535d Columba, pigeon, crop t.s. shows secretory phase 6,60 €
6536e Gallus, chicken, glandular and muscular stomach l.s. 7,60 €
6537e Mammal, jaw with tooth t.s. 7,60 €
6538c Mouse, tongue sagittal l.s. 6,30 €
6539d Rabbit,  submaxillary gland t.s. 6,60 €
6540e Rabbit, esophagus and cardiac stomach l.s. 7,60 €
6541d Rabbit, fundic stomach t.s. 6,60 €
6542e Rabbit, pyloric stomach and duodenum l.s. 7,60 €
6543d Rabbit, duodenum and pancreas t.s. 6,60 €
6544d Pig, liver t.s. showing hepatic lobules 6,60 €
6545e Mouse, liver t.s., special fixed and stained for glycogen 7,60 €
6546f Dog, small intestine injected to show the blood vessels t.s. 9,00 €

6547d Rabbit, vermiform appendix t.s. 6,60 €
6548c Rabbit, large intestine (colon) t.s. special stained for goblet 

cells
6,30 €

6549c Cat, rectum t.s. 6,30 €
6550d Cow, rumen t.s. 6,60 €
6551f Ciliates from the rumen of cow, many different forms 9,00 €
6552d Cow, reticulum t.s. 6,60 €
6553d Cow, omasum t.s. 6,60 €
6554d Cow, abomasum t.s. 6,60 €

6600 Sistema Excretor (Parte II), 20 Lâminas preparadas para 
microscópio (auslaufend - expiring - cancelado)

124,10 €

6601g Fasciola, liver fluke, horizontal section special fixed and stained 
to show the excretory system

12,20 €

6602d Ascaris, roundworm, t.s. anterior end with excretory canal 6,60 €

6603e Lumbricus, earthworm, l.s. shows arrangement of nephridia 7,60 €

6604d Helix, snail, kidney during the summer t.s. 6,60 €
6605d Helix, kidney during the winter t.s. 6,60 €
6606c Astacus, crayfish, green gland t.s. excretory organ 6,30 €
6607d Blatta, cockroach, Malpighian tubules t.s. 6,60 €
6608d Blatta, fat body t.s. showing crystals of uric acid 6,60 €
6609c Cyprinus, carp, kidney t.s., mesonephros 6,30 €
6610d Rana, frog, kidney t.s., mesonephros showing nephrostomes 6,60 €

6611e Rana, t.s. of embryo in region of pronephros 7,60 €
6612d Rana, t.s. of Wolff's duct 6,60 €
6613d Rana, urinary bladder and cloaca t.s. 6,60 €
6614c Gallus, chicken, kidney t.s., metanephros 6,30 €
6615e Mus musculus, mouse, kidney sagittal l.s. through entire organ 

with cortex, medulla and pelvis
7,60 €

6616d Lepus, rabbit, kidney t.s. shows Malpighian corpuscles 6,60 €
6617f Mus musculus, mouse, kidney t.s. vital stained with trypan blue 

to show reabsorption
9,00 €

6618c Lepus, rabbit, ureter t.s. 6,30 €
6619c Lepus, urinary bladder t.s. 6,30 €
6620c Lepus, urethra t.s. 6,30 €
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6650 Sistemas Circulatório e Respiratório (Parte III), 34 Lâminas 
preparadas para microscópio auslaufend - expiring - 
cancelado)

225,00 €

6651d Lumbricus, earthworm, t.s. arrangement of blood vessels 6,60 €

6652f Lumbricus, anterior region frontal l.s. showing the contractile 
circular vessels

9,00 €

6653d Shrimp, t.s. of midbody showing dorsal vessel 6,60 €
6654g Spider, sagittal l.s. through dorsal vessel 12,20 €
6655d Carausius, walking stick, t.s. with dorsal vessel 6,60 €
6656e Carausius, blood smear shows various blood cells 7,60 €
6657d Branchiostoma, amphioxus, region of gills t.s. 6,60 €
6658d Fresh water fish, region of heart and gills t.s. 6,60 €
6659f Cyprinus, carp, heart sagittal l.s. 9,00 €
6660f Rana, frog, heart sagittal l.s. 9,00 €
6661c Rana, blood smear. Nucleate red corpuscles 6,30 €
6662f Mus musculus, mouse, heart sagittal l.s. 9,00 €
6663d Mammal, artery and vein t.s., routine stained 6,60 €
6664d Mammal, artery and vein t.s., stained for elastic fibres 6,60 €
6665e Mammal, vein with valve l.s. * 7,60 €
6666c Human blood smear, anucleate red corpuscles 6,30 €
6667d Mya, mussel, gills t.s. and l.s. shows ciliated epithelium 6,60 €
6668c Helix, snail, lung t.s. 6,30 €
6669c Astacus, crayfish, gills t.s. 6,30 €
6670e Spider or Scorpion, book lung l.s. 7,60 €
6671b Insect, isolated trachea, tracheal rings and branchings u.i. 5,80 €

6672d Cloeon or Baetis, May fly, nymph with tracheal gills u.i. 6,60 €
6673d Odonata, dragonfly, intestine of larva t.s., respiratory organ 6,60 €

6674d Culex, mosquito, pupa with air tubes u.i. 6,60 €
6675d Branchiostoma, region of gills t.s. 6,60 €
6676f Scyllium, dogfish, entire young specimen t.s. in region of gills 9,00 €

6677d Cyprinus, carp, gills t.s. 6,60 €
6678f Salamandra, larva with external gills, frontal l.s. 9,00 €
6679c Rana, frog, lung t.s., a simple bag-like lung 6,30 €
6680c Lacerta, lizard, lung t.s. showing more foldings 6,30 €
6681c Gallus, chicken, lung t.s. showing parabronchi 6,30 €
6682c Felis, cat, lung t.s., a mammalian lung with alveoli, bronchial 

tubes
6,30 €

6683d Mammal, lung from embryo t.s. 6,60 €
6684e Mammal, trachea t.s. and l.s. 7,60 €

6700 Reprodução e Embriologia (Parte IV), 71 Lâminas 
preparadas para microscópio (auslaufend - expiring - 
cancelado)

523,00 €

6701f Paramaecium, in fission or conjugation stages u.i. 9,00 €
6702m Plasmodium, malaria parasite, blood smear. Asexual 

reproduction by schizogony
29,30 €

6703d Obelia hydroid, u.i. of colony showing vegetative and 
reproductive polyps

6,60 €

6704f Hydra with bud, u.i., shows asexual reproduction 9,00 €
6705e Hydra with testis t.s., sexual reproduction 7,60 €
6706e Hydra with ovaries t.s., sexual reproduction 7,60 €
6707c Fasciola, liver fluke, ova u.i. 6,30 €
6708f Fasciola, redia and cercaria in t.s. of snail liver (intermediate 

host)
9,00 €

6709e Dicrocoelium lanceolatum, small liver fluke, u.i. and stained to 
show the gonads

7,60 €
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6710i Schistosoma, bilharzia, adult male and female in copula u.i. 22,70 €

6711f Taenia, tapeworm, mature proglottid stained and u.i. 9,00 €
6712f Ascaris embryology, s.t. of uteri showing entrance of sperm in 

ova
9,00 €

6713f Ascaris embryology, s.t. of uteri showing maturation of ova 9,00 €

6714f Ascaris embryology, s.t. of uteri showing cleavage of ova 
(mitosis)

9,00 €

6715d Ascaris embryology, mature ova u.i. 6,60 €
6716e Lumbricus, earthworm, sagittal l.s. of 9th-16th segment 

showing the gonads
7,60 €

6717c Lumbricus, t.s. in region of the clitellum 6,30 €
6718d Plumatella, moss animal, statoblasts u.i., reproductive bodies 6,60 €

6719d Astacus, crayfish, ovary t.s. showing developing ova 6,60 €
6720e Astacus, testis t.s. selected to show spermatogenesis 7,60 €
6721d Balanus, barnacle, nauplius larva u.i. 6,60 €
6722e Carcinus, crab, zoea larva u.i. 7,60 €
6723f Spider, abdomen of female l.s., with epigyne and ovary 9,00 €
6724e Spider, pedipalpus of male u.i., copulating organ 7,60 €
6725e Carausius, walking stick, abdomen with ovaries t.s. 7,60 €
6726g Insect ovary types, s.t. 12,20 €
6727f Gomphocerus, grasshopper, testis t.s. shows spermatogenesis 9,00 €

6728g Beetle, aedeagus u.i., male copulating organ 12,20 €
6729e Gomphocerus. grasshopper, ovipositor of female t.s. 7,60 €
6730e Carausius, young germ t.s. 7,60 €
6731e Incomplete metamorphosis of insects: larva 7,60 €
6732e Incomplete metamorphosis of insects: imago (adult) 7,60 €
6733d Complete metamorphosis of insects: larva 6,60 €
6734d Complete metamorphosis of insects: pupa 6,60 €
6735d Complete metamorphosis of insects: imago (adult) 6,60 €
6736d Helix, snail, hermaphrodite gland (ovotestis) t.s. showing 

developing ova and spermatozoa
6,60 €

6737d Helix, snail, spermoviduct t.s. 6,60 €
6738e Anodonta, mussel, glochidia (larval stages) u.i. 7,60 €
6739e Asterias, starfish, horizontal l.s. of small specimen showing 

gonads
7,60 €

6740e Psammechinus, sea urchin, early embryology various stages 7,60 €

6741e Psammechinus, sea urchin, later embryology various stages 7,60 €

6742d Branchiostoma, t.s. through body of adult male showing testis 6,60 €

6743d Branchiostoma, t.s. through body of adult female showing 
ovaries

6,60 €

6744c Cyprinus, carp, testis t.s. 6,30 €
6745d Fresh water fish, t.s. of abdomen in region of ovaries 6,60 €
6746f Coregonus, whitefish, t.s. of embryonic discs shows mitotic 

stages
9,00 €

6747d Rana, frog, ovary t.s. shows ova and formation of yolk 6,60 €
6748d Rana, testis t.s. showing spermatogenesis 6,60 €
6749d Rana, Mullerian duct t.s. 6,60 €
6750f Rana embryology: early cleavage 9,00 €
6751f Rana embryology: blastula 9,00 €
6752f Rana embryology: gastrula 9,00 €
6753f Rana embryology: neurula 9,00 €
6754f Rana embryology: young larva t.s. 9,00 €
6755c Gallus, chicken, Wolff's duct t.s. 6,30 €
6756f Gallus embryology: 36 hour t.s. 9,00 €
6757f Gallus embryology: 48 hour t.s. 9,00 €
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6758f Gallus embryology: 72 hour t.s. 9,00 €
6759d Mammal, ovary with primary and Graafian follicles t.s. 6,60 €
6760d Mammal, ovary with Corpus luteum t.s. 6,60 €
6761c Mammal, fallopian tube t.s. 6,30 €
6762d Mammal, uterus resting stage t.s. 6,60 €
6763d Mammal, uterus gravid t.s. 6,60 €
6764d Small mammal (mouse), uterus containing embryo t.s. 6,60 €
6765d Mammal, vagina t.s. 6,60 €
6766f Human placenta t.s. 9,00 €
6767f Human navel string t.s. 9,00 €
6768e Mammal (mouse), testis and epididymis t.s. 7,60 €
6769d Mammal, prostate gland t.s. 6,60 €
6770d Mammal, spermatic duct (vas deferens) t.s. 6,60 €
6771d Mammal, penis t.s. 6,60 €

6800 Hormônios e Glândulas Endócrinas (Parte V), 15 Lâminas 
preparadas para microscópio - (auslaufend - expiring - 
cancelado)

125,10 €

6801g Carausius, walking stick, t.s. of brain through the Pars 
intercerebralis showing neurosecretory cells especially stained 
*

12,20 €

6802g Insect larva, anterior part with endocrine organs t.s. * 12,20 €
6803d Fish, t.s. of head kidney (pronephros), an endocrine organ 6,60 €

6804d Mammal, thyroid gland t.s. showing colloid 6,60 €
6805f Mammal, thyroid gland showing insufficiency of the gland t.s. 9,00 €

6806f Mammal, thyroid gland showing over-activity of the gland t.s. 9,00 €

6807d Mammal, thymus juvenile, t.s. showing Hassall bodies 6,60 €
6808d Mammal, thymus adult, t.s. 6,60 €
6809d Mammal, adrenal (suprarenal) gland t.s. through cortex and 

medulla
6,60 €

6810f Mammal, pancreas t.s. showing islets of Langerhans, special 
stained for cellular detail

9,00 €

6811d Mammal, ovary with follicles and corpus luteum t.s. 6,60 €
6812d Mouse, testis t.s. showing Leydig's cells 6,60 €
6813e Cow, epiphysis (pineal body) t.s. 7,60 €
6814i Pig, hypophysis (pituitary body) sagittal l.s. of complete organ 

with adeno-and neurohypophysis
22,70 €

6815h Pig, hypophysis section of infundibulum special stained to show
neurosecretes *

17,10 €

6850 Condução de estímulos e Sistemas Nervosos (Parte VI), 33 
Lâminas preparadas para microscópio -  auslaufend - 
expiring - cancelado

262,50 €

6851e Paramaecium, special stained to show the silver line system, a 
primitive nervous system

7,60 €

6852d Planaria, t.s. of body showing nerve fibres 6,60 €
6853d Ascaris, t.s. of body showing nerve fibres 6,60 €
6854g Lumbricus, earthworm, sagittal l.s. of anterior end showing 

cerebral and sub-pharyngeal ganglia
12,20 €

6855g Lumbricus, horizontal (frontal) l.s. showing the ladder-like 
nervous system

12,20 €

6856g Hirudo, leech, l.s. of posterior part showing the anal ganglion 12,20 €

6857f Spider, cephalothorax t.s. showing the central nervous system 9,00 €

6858f Sepia, ganglion t.s. showing giant nerve fibres 9,00 €
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6859d Carausius, walking stick, t.s. of abdomen, shows the nervous 
system

6,60 €

6860e Insect, frontal l.s. of head showing the complete brain 7,60 €
6861f Insect larva with non-centralized nervous system, sagittal l.s. * 9,00 €

6862f Insect with low centralized nervous system, sagittal l.s. * 9,00 €
6863f Insect with high centralized nervous system, sagittal l.s. * 9,00 €

6864f Asterias, starfish, horizontal section showing the nerve ring 9,00 €

6865d Asterias, arm t.s. with epidermal nervous system 6,60 €
6866d Branchiostoma, t.s. of body shows spinal cord 6,60 €
6867e Branchiostoma, frontal section through spinal cord 7,60 €
6868f Fresh water fish, head with brain sagittal l.s. 9,00 €
6869f Frog, brain sagittal l.s. 9,00 €
6870e Frog, t.s. of brain in three different regions 7,60 €
6871d Frog, spinal cord t.s. 6,60 €
6872g Young bird, head with brain sagittal l.s. 12,20 €
6873e Mouse, brain sagittal l.s. 7,60 €
6874e Mouse, brain horizontal (frontal) l.s. 7,60 €
6875e Mouse, t.s. of brain in three different regions 7,60 €
6876f Cat, cerebral cortex t.s., silvered to show the pyramidal cells 9,00 €

6877f Cat, cerebellum t.s., silvered to show the Purkinje cells 9,00 €
6878c Mammal, spinal cord t.s. showing the white and grey matter 6,30 €

6879d Mammal, dorsal root ganglion t.s. 6,60 €
6880e Mammal, sympathetic ganglion t.s. 7,60 €
6881c Mammal, peripheral nerve t.s. 6,30 €
6882c Mammal, peripheral nerve l.s. 6,30 €
6883g Peripheral nerve, teased preparation of osmic acid fixed 

material showing Ranvier's nodes and medullary sheaths
12,20 €

6900 Órgãos perceptores de luz (Parte VII), 21 Lâminas 
preparadas para microscópio - auslaufend - expiring - 
cancelado

181,40 €

6901f Lumbricus or Hirudo, eyespot l.s. shows primitive 
photoreceptor

9,00 €

6902e Planaria, eyespot l.s. shows pigmented and visual cells 7,60 €
6903f Patella, marine snail, simple epithelial groove-shaped eye l.s. 9,00 €

6904f Haliotis, marine snail, pinhole camera eye l.s. 9,00 €
6905f Nereis, marine polychaete worm, head and eye l.s. 9,00 €
6906f Helix, snail, eye l.s. with lens, cornea, pigmented and visual 

cells
9,00 €

6907e Pecten, clam, eye with cellular lens l.s. 7,60 €
6908f Alloteuthis, cuttlefish, camera eye l.s. 9,00 €
6909f Julus, millipede, accumulation of ocelli l.s. * 9,00 €
6910f Scutigera, simple compound eye l.s. * 9,00 €
6911f Insect, ocelli l.s. 9,00 €
6912e Apis mellifica, honey bee, head and l.s. of eye 7,60 €
6913f Cloeon, May fly, head and eye l.s. 9,00 €
6914f Melolontha, cockchafer, head and eye l.s. 9,00 €
6915f Fresh water fish, eye sagittal l.s. for general study 9,00 €
6916f Fresh water fish, eye sagittal l.s., retina adapted to darkness 9,00 €

6917f Frog, eye from larva l.s. 9,00 €
6918g Frog, eye from adult specimen, sagittal l.s. for general study of 

all structures
12,20 €

6919e Bird, eye from adult with retina and pecten l.s. 7,60 €
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6920g Rat, eye sagittal l.s. for general study 12,20 €
6921d Cat, retina t.s. for finer detail of rods and cones 6,60 €

6950 Orgãos do Sentido Mecânico e Químico (Parte VIII), 13 
Lâminas preparadas para microscópio -  auslaufend - 
expiring - cancelado

137,90 €

6951f Praunus, shrimp, statocyst with statolith and sensory cilia, u.i. 
or section

9,00 €

6952g Insect, l.s. of leg showing chordotonal organ * 12,20 €
6953g Fish, t.s. of lateral line organ. The organ of balance * 12,20 €
6954g Lebistes, fish, organ of equilibration with macula t.s. 12,20 €
6955g Cavia, guinea pig, internal ear with cochlea, auditory ossicles, 

tympanic membrane, and auditory canal l.s.
12,20 €

6956b Melolontha, cockchafer, laminate antenna with sensory organs 
u.i.

5,80 €

6957f Insect, antenna with sensory organs, t.s. for finer detail 9,00 €
6958k Insect, Johnston's organ l.s. Auditory organ * 27,80 €
6959d Cyprinus, carp, t.s. of barbel showing sensory cells 6,60 €
6960g Lacerta, lizard, organ of Jakobson in l.s. of head. Olfactory 

organ *
12,20 €

6961d Rabbit, olfactory region t.s. to show the olfactory epithelium 6,60 €

6962e Rabbit, t.s. of tongue showing Papillae foliatae with taste buds 7,60 €

6963e Rabbit, t.s. of tongue showing Papillae circumvallatae with 
taste buds

7,60 €

7000 A Vida Microscópica na Água, Parte I. O mundo 
maravilhoso em uma gota d’água. 25 Lâminas preparadas 
para microscópio

143,30 €

7000-163 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD163 “A 
Vida na Água“. Nova edição compreensiva com 225 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

257,80 €

7001e Amoeba proteus, ameba 7,60 €
7002c Ceratium hirundinella, dinoflagelados 6,30 €
7003c Euglena, flagelado verde com estigma (”olhos”) 6,30 €
7004d Radiolaria, rizópodos marinhos 6,60 €
7005c Paramaecium, núcleo corado 6,30 €
7006d Stylonychia, um ciliado comum 6,60 €
7007b Spongilla, esponja de água doce, espículas isoladas 5,80 €
7008d Hidra, u.i. ou secção 6,60 €
7009d Rotatoria, Rotiferos, várias espécies 6,60 €
7010c Daphnia, pulga d’água, um filópodo 6,30 €
7011c Cyclops, um copépode 6,30 €
7012d Chironomus, mosquito, larva u.i. 6,60 €
7013d Bactérias decompositoras de infusões de feno 6,60 €
7014c Oscillatoria, uma cianobactéria filamentosa 6,30 €
7015c Diatomáceas, diatomáceas, várias espécies 6,30 €
7016d Desmidiaceae, Desmídeos, várias espécies 6,60 €
7017c Spirogyra, alga verde com cloroplastos espiralados 6,30 €
7018d Eudorina, pequenas colônias com bainha gelatinosa 6,60 €
7019c Cladophora, alga verde, filamentos ramificados 6,30 €
7020c Draparnaldia, filamento principal e ramificações 6,30 €
7021c Microcystis, colônias irregulares 6,30 €
7022c Ulothrix, alga verde com cloroplastos em forma de faixa 6,30 €
7023d Oedogonium, filamentos vegetativos 6,60 €
7024e Volvox, com colônia filha e estágios sexuais 7,60 €
7025d Mesothaenium, desmídeos em forma de bastão 6,60 €
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7050 A vida microscópica na Água, Parte II, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

143,30 €

7050-163 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD163 “A 
Vida na Água“. Nova edição compreensiva com 225 figuras e 
textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - 
Euro especial preço.

257,80 €

7051d Arcella, u.i. 6,60 €
7052e Vorticella, um ciliado 7,60 €
7053e Colpidium, um ciliado comum 7,60 €
7054d Spongilla, esponja de água doce, s.t.mostrando canais 6,60 €
7055c Planaria, verme chato de água doce, s.t. do corpo 6,30 €
7056d Tubifex, oligoqueta de água doce 6,60 €
7057e Plumatella, animal musgo, seção de colônia 7,60 €
7058c Cyclops, larva de nauplius u.i. 6,30 €
7059d Culex pipiens, mosquito comum, larva u.i. 6,60 €
7060d Sphaerotilus natans, bactéria de água pútrida formando 

cadeias
6,60 €

7061c Nostoc, alga verde azul com heterocistos 6,30 €
7062c Anabaena, alga filamentosa verde azul 6,30 €
7063c Gloeocapsa, pequenas colônias entre camadas 6,30 €
7064c Rivularia, alga verde azul com heterocisto basal 6,30 €
7065c Beggiatoa, uma alga incolor mostrando falta de clorofila 6,30 €
7066c Zygnema, filamentos vegetativos com cloroplastos estrelados 6,30 €

7067d Cosmarium, um desmídio comum com istmo típico 6,60 €
7068c Chlamydomonas, alga biflagelada 6,30 €
7069c Haematococcus, alga vermelha unicelular 6,30 €
7070d Hydrodictyon, um desmídio filamentoso 6,60 €
7071c Chlorella, alga verde unicelular 6,30 €
7072d Dinobryon, uma alga dourada formando colônias 6,60 €
7073d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. I 6,60 €
7074d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. II 6,60 €
7075d Plânctons mistos, lâmina dispersa  No. III 6,60 €

7100 Comidas e temperos sob o microscópio, 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

125,10 €

7101c Tubérculo de batata, s.t. 6,30 €
7102b Farinha de Trigo 5,80 €
7103b Centeio 5,80 €
7104b Amido de arroz 5,80 €
7105b Amido de batata 5,80 €
7106d Feijão, vagem com pericarpo e semente, s.t. 6,60 €
7107b Levedura 5,80 €
7108d Leite fresco, corado para mostrar gordura 6,60 €
7109d Leite azedo, corado para mostrar bactéria 6,60 €
7110d Bactéria do queijo 6,60 €
7111c Mofo em gêneros alimentícios estragados 6,30 €
7112c Grão de café s.t. 6,30 €
7113b Película argêntea de grão de café 5,80 €
7114c Chá Ceylon, folhas s.t. 6,30 €
7115b Páprica, moída 5,80 €
7116b Pimenta preta, moída 5,80 €
7117b Coco granulado 5,80 €
7118c Noz-moscada, s.t. 6,30 €
7119b Mostarda 5,80 €
7120b Gengibre, moído 5,80 €
7121c Cenoura, raiz de armazenamento s.t. 6,30 €
7122b Refeição de soja 5,80 €
7123b Amido de milho 5,80 €
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7124c Tabaco, folhas, s.t. 6,30 €
7125d Avelã s.t. corada para mostrar gordura 6,60 €

7200 Variedades de madeira, (três seções de madeira; s.t., r.s.l., 
t.s.l.), 25 Lâminas preparadas para microscópio 

146,40 €

7201d Ácer, Acer platanoides, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7202d Macieira. Pyrus malus, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7203d Vidoeiro. Betula pendula, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7204d Pêra. Pyrus communis, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7205d Cancereixo. Sorbus aucuparia, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7206d Teixo. Taxus baccata, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7207d Carvalho. Quercus robur, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7208d Amieiro. Alnus glutinosa, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7209d Freixo. Fraxinus excelsior, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7210d Abeto vermelho. Picea excelsa, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7211d Faia Branca. Carpinus betulus, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7212d Pinheiro. Pinus silvestris, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7213d Cereja. Prunus avium, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7214d Cedro. Larix decidua, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7215d Visco. Tilia platyphylla, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7216d Noz.  Juglans regia, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7217d Álamo. Populus alba,seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7218d Plátano. Platanus orientalis,seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7219d Ameixeira. Prunus domestica, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7220d Acácia falsa. Robinia pseudacacia, seções  transversal, radial 
e  tangencial

6,60 €

7221d Castanheiro. Aesculus hippocastanum, seções  transversal, 
radial e  tangencial

6,60 €

7222d Faia. Fagus silvatica,seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7223d Ulmeiro. Ulmus scabra, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7224d Salgueiro branco. Salix alba, seções  transversal, radial e  
tangencial

6,60 €

7225d Abeto. Abies alba, seções  transversal, radial e  tangencial 6,60 €

7300 Pó de Droga, 25 Lâminas preparadas para microscópio 124,10 €
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7300-160 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo “CD160 Cura 
e plantas venenosas”. Nova edição compreensiva com 57 
figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no 
pacote - Euro especial preço.

155,90 €

7301b Amylum Oryzae. Amido de arroz 5,80 €
7302b Amylum Solani. Amido de batata 5,80 €
7303b Amylum Tritici. Amido de trigo 5,80 €
7304b Cortex Chinae. Casca de Cinchona 5,80 €
7305b Cortex Cinnamomi. Canela 5,80 €
7306b Crocus. Açafrão 5,80 €
7307b Flores Caryophylli. Cravo 5,80 €
7308b Flores Chamomillae. Camomila 5,80 €
7309b Folia Melissae. Melissa 5,80 €
7310b Folia Sennae. Folhas de Senna 5,80 €
7311b Fructus Anisi. Anis 5,80 €
7312b Fructus Capsici. Pimenta Vermelha 5,80 €
7313b Fructus Cardamomi. Cardamon 5,80 €
7314b Fructus Carvi. Alcaravia 5,80 €
7315b Fructus Foeniculi. Erva-Doce 5,80 €
7316b Fructus Piperis nigri. Pimenta Preta 5,80 €
7317b Radix Angelicae. Angelica 5,80 €
7318b Radix Ipecacuanhae. Ipecac 5,80 €
7319b Radix Liquiritiae. Liquorice 5,80 €
7320b Radix Saponariae. Saponaria 5,80 €
7321b Radix Valerianae. Valeriana 5,80 €
7322b Rhizoma Rhei. Ruibarbo 5,80 €
7323b Rhizoma Zingiberis. Gengibre 5,80 €
7324b Semen Lini. Linhaça 5,80 €
7325b Semen Sinapis. Mostarda 5,80 €

7450 Fibras Têxteis e Tecidos, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

124,10 €

7451b Lã angorá 5,80 €
7452b Cabelo de camelo 5,80 €
7453b Lã merina 5,80 €
7454b Mohair, fibras de crina de cabra 5,80 €
7455b Lã Européia 5,80 €
7456b Lã Australiana 5,80 €
7457b Seda do casulo, crua 5,80 €
7458b Seda de Organsin 5,80 €
7459b Seda Tussah (selvagem) 5,80 €
7460b Algodão Egípicio 5,80 €
7461b Algodão mercerizado 5,80 €
7462b Linho (flax) 5,80 €
7463b Juta 5,80 €
7464b Cânhamo Italiano 5,80 €
7465b Rami 5,80 €
7466b Celulose 5,80 €
7467b Seda artificial de Cuprama 5,80 €
7468b Fibra de caseínico 5,80 €
7469b Fibra de PVC 5,80 €
7470b Seda artificial de Acetato 5,80 €
7471b Viscose 5,80 €
7472b Seda artificial de Bemberg 5,80 €
7473b Polímero Perlon 5,80 €
7474b Gaze 5,80 €
7475b Nylon 5,80 €
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7500 A Agricultura (Fungos Parasíticos), 20 Lâminas 
preparadas para microscópio 

116,70 €

7501c Plasmodiophora brassicae,  raiz claviforme, células 
hospedeiras com esporos

6,30 €

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uvas, folha infectada 6,60 €

7504d Peronospora parasitica,  míldio penugento de crucíferas, 
conídio

6,60 €

7505d Albugo candida (Cystopus),  ferrugem branca de crucíferas, 
conídio e estágios sexuais em Capsella s.t.

6,60 €

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporângio u.i. 6,30 €
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa, s.t. com asco 6,60 €

7508d Erysiphe pannosa,míldio de rosa, folha infectada com conídio 
s.t.

6,60 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva, s.t. 6,60 €
7510d Sphaerotheca mors uvae, míldio de groselha, peritécio s.t. 6,60 €

7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t. 6,30 €
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto infectado com conídio s.t. 6,30 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo, s.t. com 
esclerótia 

6,30 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele da pêra, s.t. 
Conídio

6,30 €

7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em tecido hospedeiro 6,60 €

7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t. 6,30 €
7517d Puccinia graminis,  ferrugem do trigo, s.t. de uredinia em trigo 

causando ferrugem vermelha
6,60 €

7518d Puccinia graminis, s.t. de telia em trigo causando ferrugem 
preta

6,60 €

7519d Puccinia graminis, s.t de aécio ou picnídio em folha 6,60 €
7520d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra, secção do 

picnídio em folha s.t.
6,60 €

7550 A Agricultura, Jogo Básico grande de 25 Lâminas 
preparadas para microscópio 

155,90 €

7501c Plasmodiophora brassicae,células hospedeiras com esporos 6,30 €

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uva, folha infectada 6,60 €

7505d Albugo candida (Cystopus), ferrugem branca de crucíferas, 
conídio e estágios sexuais em Capsella s.t.

6,60 €

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporângio u.i. 6,30 €
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa, s.t. com asco 6,60 €

7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, folha infectada com conídio 
s.t.

6,60 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva, s.t. 6,60 €
7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t. 6,30 €
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto infectado com conídio s.t. 6,30 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo, s.t. com 
esclerótia 

6,30 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele da pêra, s.t. 
Conídio

6,30 €
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7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em tecido hospedeiro 6,60 €

7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t. 6,30 €
7517d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, s.t. de uredinia em trigo 

causando ferrugem vermelha
6,60 €

7518d Puccinia graminis, s.t. de telia em trigo causando ferrugem 
preta

6,60 €

7519d Puccinia graminis, as.t de aécio ou picnídio em folha 6,60 €
4575d Raiz de lupino com bactéria simbiôntica fixadora de nitrogênio 6,60 €

4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causadora de melhora no solo 6,30 €

4382c Aphidae, piolhos de planta u.i. 6,30 €
7712e Pulmão tuberculoso de vaca s.t. 7,60 €
7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine em cavalos, 

esfregaço de sangue mostrando parasitas
9,00 €

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiose, s.t. de fígado de 
coelho infectado

6,60 €

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i. 6,30 €
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t. 6,60 €

7560 A Agricultura, Jogo Suplementar com 66 slides 426,90 €

7501c Plasmodiophora brassicae, causador de hérnia das crucíferas, 
células hospedeiras com esporos

6,30 €

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

7503d Plasmopara viticola, míldio penugento de uva, folha infectada, 
s.t.

6,60 €

7504d Peronospora parasitica,  míldio de crucíferas, conídio 6,60 €
7505d Albugo candida (Cystopus), Ferrugem branca de crucíferas, 

conídio e etapas sexuais em Capsella s.t.
6,60 €

7506c Rhizopus ou Mucor, micélio e esporângio u.i. 6,30 €
7507d Exoascus pruni (Taphrina), bolsos de ameixa, s.t. com asco 6,60 €

7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, folha infectada com conídio 
s.t.

6,60 €

7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uvas, s.t. 6,60 €
7510d Sphaerotheca mors uvae, míldio de groselha espinhosa , 

peritécio s.t.
6,60 €

7511c Claviceps purpurea, esclerótio s.t. 6,30 €
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia), fruto doente com conídio s.t. 6,30 €

7513c Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo,  s.t. com 
esclerótio

6,30 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele da pêra, s.t. 
Conídio

6,30 €

7515d Ustilago zeae, ferrugem, s.t. de pústula em tecido hospedeiro 6,60 €

7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t. 6,30 €
7517d Puccinia graminis, uredinia em folha de trigo causando 

ferrugem vermelha s.t.
6,60 €

7518d Puccinia graminis, s.t. de telia em trigo causando ferrugem 
preta.

6,60 €

7519d Puccinia graminis, aécio ou picnídio em s.t. de folha 6,60 €
7520d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra, secção do 

picnídio em folha s.t.
6,60 €

7712e Pulmão tuberculoso de vaca s.t. 7,60 €
7713t Bacillus anthracis, causa esplenite, esfregaço corado para 

bactéria
14,60 €

7714e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha , esfregaço corado 
para bactéria

7,60 €
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7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine em cavalos, 
esfregaço de sangue mostrando parasitas

9,00 €

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiosis, s.t. de fígado de 
coelho infectado

6,60 €

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i. 6,30 €
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t. 6,60 €
7721d Ascaris megalocephala, verme de cavalo, s.t. de fêmea adulta 

na região do meio corpo
6,60 €

7722d Trichinella spiralis, larva encistado em músculo s.l. 6,60 €
4511c Pinheiro (Pinus), folhas sadias, s.t. 6,30 €
4512c Pinheiro (Pinus) folhas danificadas por ação de chuva ácida 

s.t.
6,30 €

4513c Abeto (Abies), folhas sadias, s.t. 6,30 €
4514c Abeto (Abies), ponta de caule danificada s.t. 6,30 €
4515c Faia (Fagus), folhas sadias, s.t. 6,30 €
4516c Faia (Fagus), s.t. de folhas com epiderme destruída e 

cloroplastos
6,30 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bôrdo, conseqüência 
da monocultura

6,60 €

4518d Primeira queda de folha, causada por degelo de sal 6,60 €
4519d Líquen saudável, indicador de ar puro 6,60 €
4520d Líquen danificado devido a poluição do ar 6,60 €
4521c Madeira sã de faia, s.t. 6,30 €
4522d Madeira destruída por fungo 6,60 €
4523d Polyporus,  fungo, corpo de frutificação, s.t. 6,60 €
4524d Nódulos de raiz de Alnus, com bactéria simbiôntica 6,60 €
4525d Besouro (Cryphalus picea), larva s.t. 6,60 €
4526c Madeira com anéis anuais normais, s.t. 6,30 €
4527c Madeira com anéis anuais estreitos anômalos causados por 

seca, s.t.
6,30 €

4528d Casca com galerias larvais de besouro de abeto vermelho, s.t. 6,60 €

4529d Irritação parecida a um abacaxi em abeto vermelho causada 
por piolhos, s.t.

6,60 €

4530d Irritação em carvalho causada por insetos, s.t. 6,60 €
4571d Bactérias de solo acidófilo, solução de metais pesados 6,60 €
4572d Bactérias de nitrito, formatando substâncias nitrogenosas 

perigosas
6,60 €

4573d Raiz de Faia com micorriza ectotrófica, s.t. 6,60 €
4574d Raiz de Vidoeiro com micorriza ectotrófica parcial, s.t. 6,60 €
4575d Raiz de Lupino com bactéria simbiôntica fixadora de nitrogênio 6,60 €

4576d Nervura reticulada, porção de folha decídua 6,60 €
4577c Mostarda (Sinapis), s.t. de caule. Planta usada como adubo 

verde
6,30 €

4578d Bactéria do solo (Bacillus megatherium), esfregaço 6,60 €
4579d Hifas de raiz  de fungo, s.t. 6,60 €
4591c Grãos de pólen de diferentes tipos de gramíneas 6,30 €
4581c Cogumelo (Xerocomus), micélio 6,30 €
4582c Raiz de salgueiro (Salix), plantação para proteção contra 

erosão
6,30 €

4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causadora de melhora no solo 6,30 €

4584d Colembola, (Collembola), u.i. 6,60 €
4585d Ácaro de solo florestal, u.i. 6,60 €
4586c Constituintes de solo de humo 6,30 €
4587c Constituintes de solo turfoso 6,30 €

7600 Farinha e Amido, Temperos e Ingredientes, Impureza e 
Adulterações, 25 Lâminas preparadas para microscópio 

126,30 €
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7601b Farinha de trigo 5,80 €
7602b Centeio 5,80 €
7603b Aveia 5,80 €
7604b Amido de batata 5,80 €
7605b Amido de arroz 5,80 €
7606b Farelo de trigo 5,80 €
7607b Farinha de trigo adulterada com pó de giz 5,80 €
7608b Centeio estragado por percevejos 5,80 €
7609b Farinha de milho adulterada com esporos de sujeira do milho 

(Ustilago)
5,80 €

7610b Farinha de trigo estragada (amido corroído) 5,80 €
7611d Grão de trigo, s.t. para estudo geral 6,60 €
7612d Oxidação do trigo (Puccinia), s.t. de uredinia em folha de trigo 6,60 €

7613d Grão de centeio, s.t. para estudo geral 6,60 €
7614c Farinha adulterada por ácaro da farinha (Tyroglyphus farinae) 6,30 €

7615c Claviceps, ferrugem, s.t. de esclerótio 6,30 €
7616c Ingredientes de pão de  centeio 6,30 €
7617d Bactéria do pão 6,60 €
7618b Levedura  (Saccharomyces), células germinativas 5,80 €
7619c Casca de fruto de limão, s.t. mostrando glândulas de óleo 6,30 €

7620d Leite, corado para gordura 6,60 €
7621c Amêndoas, s.t. de endosperma 6,30 €
7622c Coco, s.t. de endosperma 6,30 €
7623b Pó de cacao 5,80 €
7624b Canela moída 5,80 €
7625b Anis moído 5,80 €

7700 Tecidos e Órgãos de Animais Domésticos, Parasitas e 
Agentes Patogenéticos, 25 Lâminas preparadas para 
microscópio 

168,40 €

7701d Músculo estriado de vaca, s.l 6,60 €
7702d Tendão de vaca, s.l. 6,60 €
7703d Osso compacto de vaca, s.t. 6,60 €
7704c Cartilagem hialina de costela de bezerro, s.t. 6,30 €
7705d Tecido adiposo de porco, corado para gordura 6,60 €
7706d Fígado de porco, s.t. 6,60 €
7707d Intestino delgado de porco, s.t. 6,60 €
7708d Úbere (glândula mamária) de vaca, s.t. 6,60 €
7709c Pulmão de vaca, s.t. 6,30 €
7710b Cerdas de porco u.i. 5,80 €
7711d Pele de porco, s.l. de folículo de cabelo 6,60 €
7712e Pulmão tuberculoso de vaca, s.t. 7,60 €
7713t Bacillus anthracis, causa esplenite, esfregaço corado para 

bactéria
14,60 €

7714e Bacterium erysipelatos, morrinha vermelha , esfregaço corado 
para bactéria

7,60 €

7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine em cavalos, 
esfregaço de sangue mostrando parasitas

9,00 €

7716d Eimeria stiedae, causador da coccidiosis, s.t. de fígado de 
coelho infectado

6,60 €

7717e Dicrocoelium lanceolatum, verme de fígado de carneiro, adulto 
e u.i.

7,60 €

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i. 6,30 €
7719d Taenia, tênia,  proglótides s.t. 6,60 €
7720f Echinococcus granulosus, tênia de cachorro, escolices de cisto 9,00 €

7721d Ascaris megalocephala, verme de cavalo, s.t. de fêmea adulta 
na região do meio corpo

6,60 €
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7722d Trichinella spiralis, larva encistado em músculo s.l. 6,60 €
7723d Lingüiça s.t. 6,60 €
7724b Páprica moída 5,80 €
7725b Pimenta preta moída 5,80 €

7800 Tipos de Papel, 25 Lâminas preparadas para microscópio 124,10 €

7801b Papel de valores 5,80 €
7802b Papel de livro, livre de madeira 5,80 €
7803b Papel de molde pronto, 100 %  trapo 5,80 €
7804b Papel de cromo que contem polpa de madeira 5,80 €
7805b Papel de esparto 5,80 €
7806b Papel de filtro 5,80 €
7807b Papel da India 5,80 €
7808b Papel de superfície áspera contendo serragem de madeira 5,80 €

7809b Papel Kraft, marrom 5,80 €
7810b Papel de arte 5,80 €
7811b Papel impresso em chapa de cobre 5,80 €
7812b Papel de mata borrão 5,80 €
7813b Papel padrão  No. 3, trapo/polpa 5,80 €
7814b Papel à prova de gordura 5,80 €
7815b Papel kraft sulfato 5,80 €
7816b Papel estêncial de seda crua, 100% manila 5,80 €
7817b Papel de embrulho 5,80 €
7818b Papel de prova de falsificação 5,80 €
7819b Papel sulfite 5,80 €
7820b Papel de impressão, livre de madeira 5,80 €
7821b Papel de jornal 5,80 €
7822b Papel de polpa de madeira 5,80 €
7823b Papel de cigarro 5,80 €
7824b Placa de palha 5,80 €
7825b Placa de polpa de madeira 5,80 €

7900 Escalpo Humano e Cabelo, 12 Lâminas preparadas para 
microscópio 

63,70 €

7901i Couro cabeludo, s.l. vertical mostra s.l. de folículo de cabelo, 
humano

22,70 €

7902d Couro cabeludo, horizontal s.t. mostra t.s.folículo de cabelo 6,60 €

7903b Cabelos Preto e Loiro Naturais, humano 5,80 €
7904b Cabelos brancos naturais, humano 5,80 €
7905b Pestana, humano 5,80 €
7906b Pêlo de barba, humano 5,80 €
7907b Cabelo de criança, humano 5,80 €
7908b Cabelo artificialmente descolorido, humano 5,80 €
7909b Pontas de cabelo quebradiço, humano 5,80 €
7910b Cabelo chamuscado, humano 5,80 €
7911e Ovos de piolho atados ao cabelo, u.i. 7,60 €
7912h Piolho da cabeça humana (Pediculus capitis), u.i. 17,10 €

7920 Rochas e Minerais, material moído fina, parte I, Pequena 
série, 10 lâminas preparadas para microscópio, tamanho 
30x45 mm, sem caixa  NOVO

227,00 €
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7920-140 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD140 
“Estrutura da matéria, Parte I“: Fundamentos. Nova edição 
compreensiva com 206 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

354,30 €

7921i Granito, lâmina fina 22,70 €
7922i Sienito,  lâmina fina 22,70 €
7923i Gabro,  lâmina fina 22,70 €
7924i Basalto,  lâmina fina 22,70 €
7925i Gnaisse,  lâmina fina 22,70 €
7926i Micaschisto,  lâmina fina 22,70 €
7927i Quartzito,  lâmina fina 22,70 €
7928i Mármore,  lâmina fina 22,70 €
7929i Arenito,  lâmina fina 22,70 €
7930i Pedra calcária fossilizada, lâmina fina 22,70 €

7940 Rochas e Minerais, material moído fina, parte II, Pequena 
série, 10 lâminas preparadas para microscópio, tamanho 
30x45 mm, sem caixa  NOVO

227,00 €

7940-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

333,10 €

7941i Andesito, lâmina fina 22,70 €
7942i Trachito, lâmina fina 22,70 €
7943i Riolita, lâmina fina 22,70 €
7944i Diorito, lâmina fina 22,70 €
7945i Microgranito, lâmina fina 22,70 €
7946i Giz, lâmina fina 22,70 €
7947i Pedra calcárea oolítica, lâmina fina 22,70 €
7948i Mó, lâmina fina 22,70 €
7949i Carvão, lâmina fina 22,70 €
7950i Xisto, lâmina fina 22,70 €

7950 Rochas e Minerais, material moído fina, parte III, rochas 
ígneas, 31 Lâminas preparadas para microscópio, 
tamanho 30x45 mm, sem caixa  NOVO

701,20 €

7950-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

806,30 €

Gs098i Granito Altered 22,70 €
Gs082i Andesito 22,70 €
Gs008i Basalto 22,70 €
Gs019i Basalto com olivina 22,70 €
Gs020i Basalto com phenocryst feldspat e branco 22,70 €
Gs116i Picrit basalto 22,70 €
Gs114i Basalto toleítico 22,70 €
Gs016i Granodiorito 22,70 €
Gs014i Pillow lava 22,70 €
Gs090i Dacite 22,70 €
Gs003i Diorito 22,70 €
Gs015i Diorito quartzique 22,70 €
Gs011i Dolerite 22,70 €
Gs010i Doreite 22,70 €
Gs004i Gabbro 22,70 €
Gs001i Granito 22,70 € 95



Gs012i Duas micas granitos 22,70 €
Gs013i Granito porfiróide 22,70 €
Gs129i Kimberlite 22,70 €
Gs093i Laurvikite 22,70 €
Gs050i Microdiorito 22,70 €
Gs051i Microgranite 22,70 €
Gs030i Peridotita 22,70 €
Gs009i Fonólitos 22,70 €
Gs005i Rhyolite 22,70 €
Gs017i Red riolito 22,70 €
Gs002i Sienito 22,70 €
Gs018i Tephrite 22,70 €
Gs007i Trachyandesite 22,70 €
Gs006i Traquito 22,70 €
Gs127i Brecha vulcânica 22,70 €

7960 Rochas e Minerais, material moído fina, parte IV, rochas 
metamórficas, lâminas preparadas para microscópio, 
tamanho 30x45 mm, sem caixa  NOVO

657,80 €

7960-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

763,80 €

Gs027i Anfibolito 22,70 €
Gs043i Anatexia granito 22,70 €
Gs024i Eclogito com granadas 22,70 €
Gs112i Eclogito com halos coronitisation 22,70 €
Gs126i Glaucophanite 22,70 €
Gs021i Gnaisse 22,70 €
Gs029i Augen gnaisse 22,70 €
Gs097i Gnaisse com sillimanita 22,70 €
Gs079i Garnetite 22,70 €
Gs025i Granulito 22,70 €
Gs106i Hornstone 22,70 €
Gs107i Green hornstone 22,70 €
Gs091i Marble 22,70 €
Gs122i Metagabbro com hornblenda 22,70 €
Gs124i Metagabbro com glaucofana 22,70 €
Gs022i Micaxisto 22,70 €
Gs104i Micaxisto com cordierite 22,70 €
Gs023i Micaxisto com duas micas 22,70 €
Gs105i Micaxisto com cianita 22,70 €
Gs121i Micaxisto com granadas 22,70 €
Gs119i Micaxisto com glaucofana 22,70 €
Gs120i Micaxisto com cloritóide 22,70 €
Gs092i Migmatito 22,70 €
Gs033i Quartzito 22,70 €
Gs081i Xisto 22,70 €
Gs103i Schiste com andaluzite 22,70 €
Gs128i Serpentinsed peridotito 22,70 €
Gs083i Xisto verde 22,70 €
Gs026i Serpentinito 22,70 €

7970 Rochas e Minerais, material moído fina, parte V, rochas 
sedimentares, lâminas preparadas para microscópio, 
tamanho 30x45 mm, sem caixa  NOVO

498,60 €
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7970-141 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD141 
“Estrutura da matéria, Parte II“: Petrografia e Mineralogia. 
Nova edição compreensiva com 209 figuras e textos. Jogo de 
Lâminas de Microscopia mais CD no pacote - Euro especial 
preço.

604,70 €

Gs032i Arkose 22,70 €
Gs036i Chalk 22,70 €
Gs085i Carvão 22,70 €
Gs109i Gesso 22,70 €
Gs039i Calcário com alveolina 22,70 €
Gs080i Calcário com asfalto 22,70 €
Gs035i Fossilíferas de calcário 22,70 €
Gs040i Calcário com crinóides-tronco 22,70 €
Gs064i Glauconitic calcário 22,70 €
Gs095i Calcário com globotruncana (maestrichtien) 22,70 €
Gs096i Calcário com globigerinina (Paleoceno) 22,70 €
Gs041i Calcário com miliolidae 22,70 €
Gs038i Calcário com nummulitidae 22,70 €
Gs037i Calcário com ooids 22,70 €
Gs101i Calcário com pólipo 22,70 €
Gs042i Calcário com ferro ooids 22,70 €
Gs108i Calcário com intraclastos 22,70 €
Gs105i xisto betuminoso 22,70 €
Gs031i Arenito 22,70 €
Gs113i Arenito calcárias 22,70 €
Gs034i Slate 22,70 €
Gs110i Travertino 22,70 €

7980 Rochas e Minerais, material moído fina, os fósseis e 
meteoritos Parte VI,  4 lâminas preparadas para microscópio, 
tamanho 30x45 mm, sem caixa  NOVO, 

89,10 €

Gs117k Condrito (meteorito) 22,70 €
Gs118i Suévite (Impactite brecha) 22,70 €
Gs102i Madeira petrificada 22,70 €
Gs099i Estromatólito 22,70 €

LMK12 Caixa especial de madeira para até 12 lâminas (deve ser 
adicionada ao requisitar os conjuntos)

11,20 €

LMK50 Caixa especial de madeira para até 50 lâminas (deve ser 
adicionada ao requisitar os conjuntos)

28,20 €

8200 A Embriologia de Galinha (Gallus domesticus), 10 Lâminas 
preparadas para microscópio 

98,70 €

8201f Galinha, 24 horas, s.t. com ranhura neural, notocorda, e 
camadas germinativas

9,00 €

8202f Galinha, 36 horas, s.t. com tubo neural 9,00 €
8203g Galinha, 48 horas, s.l. com diferenciação da mesoderme e 

ectoderme
12,20 €

8204f Galinha, 3 dias, s.t. do corpo mostrando âmnio e serosa 9,00 €

8205f Galinha, 3 dias, s.t. da cabeça com primórdio do cérebro, olhos 
e coração

9,00 €

8206g Galinha, 3-4 dias, secção horizontal do espécime inteiro 
mostrando primórdios dos órgãos

12,20 €

8207f Galinha, 4-5 dias, s.t. região da cabeça com cérebro e arcos 
branquiais

9,00 €

8208f Galinha, 4-5 dias, s.t. região do coração 9,00 €
8209g Galinha, 8 dias, s.l. sagital do espécime inteiro mostrando 

órgãos embrionários
12,20 €
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8210f Galinha, desenvolvimento da pena, s.t. da asa 9,00 €

8300 A Embriologia de Rã (Rana sp.), 10 micr. slides 85,90 €

8301f Rã, mórula, s.l. com macro- e micrômeros 9,00 €
8302g Rã, blástula s.l. mostrando blastocelo 12,20 €
8303f Rã, gástrula, s.l. sagital mostrando camadas germinativas, 

lábio dorsal e ligação com a gema
9,00 €

8304f Rã, neurula, s.t. mostrando primórdio de notocorda 9,00 €
8305f Rã, início do estágio de origem da cauda, com tubo neural, 

notocorda
9,00 €

8306f Rã, início do estágio de origem da cauda, s.l. sagital com 
primórdio de cérebro, segmentação da mesoderme

9,00 €

8307f Rã, estágio de eclosão, s.t.região da cabeça ou brânquias 9,00 €

8308f Rã, estágio de eclosão, s.t.região mediana do corpo 9,00 €
8309e Rã, girino jovem, s.t. da cabeça 7,60 €
8310e Rã, girino jovem, s.t. do tórax ou abdome 7,60 €

8400 Embriologia de Ascaris megalocephala, 10 Lâminas 
preparadas para microscópio 

77,50 €

8400-131 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD131 
“Embriologia e desenvolvimento de Animai”s. Nova edição 
compreensiva com 196 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

168,70 €

8401d Divisão celular , s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando 
todos os estágios de mitose da planta, para estudo geral de 
mitose

6,60 €

8402e Ascaris, células germinativas primárias em zona de 
crescimento do oviduto

7,60 €

8403f Ascaris, entrada de esperma no oocito 9,00 €
8404f Ascaris, primeira e segunda divisões de maturação em oocito I 9,00 €

8405f Ascaris,primeira e segunda divisões de maturação em oocito II 9,00 €

8406f Ascaris, oocito maduro com pronúcleos masculino e feminino 9,00 €

8407f Ascaris, primeiros estágios de clivagem 9,00 €
8408f Ascaris, estágios posteriores de clivagem 9,00 €
8409d Ascaris, lombriga, adulto fêmea, s.t. na região das gônadas 6,60 €

8410d Ascaris, lombriga, adulto, s.t. na região das gônadas 6,60 €

8500 Desenvolvimento das Células Mãe microscópicas de 
Lilium, 12 Lâminas preparadas para microscópio 

90,20 €

8501e Lilium. Leptoteno, os cromossomos aparecem como fios 
perfeitos

7,60 €

8502e Lilium. Zigóteno, os cromossomos homólogos associam-se em 
pares. Os cromossomos aparecem como cordões de contas

7,60 €

8503e Lilium. Paquíteno, junção completa dos cromossomos 7,60 €
8504e Lilium. Diplóteno, Redução dos cromossomos por contração. 

Permuta de cromatina entre os cromossomos maternais e 
paternais  (crossing over)

7,60 €

8505e Lilium. Diacinesis, nova contração do bivalente, a membrana 
nuclear desaparece

7,60 €

8506f Lilium. Metáfase e anáfase da primeira divisão de maturação, 
mostrando os fusos nucleares. Dois jogos  haploides de 
cromossomos são separados

9,00 €
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8507f Lilium. Telófase da primeira e prófase da segunda divisão 9,00 €

8508f Lilium. Metáfase e anáfase da segunda divisão, estão 
presentes duas figuras mitóticas

9,00 €

8509f Lilium. Pólen, quatro núcleos são formados depois da segunda 
divisão, cada um carregando o número haplóide de 
cromossomos. Formação de paredes da célula

9,00 €

8510e Lilium. Micrósporos uninucleados depois da separação de 
células filha

7,60 €

8511e Lilium. Grãos de pólen maduros binucleados no momento de 
queda. Cada grão de pólen possui uma célula de tubo e uma 
célula generativa

7,60 €

8512b Lilium. u.i. de grãos de pólen maduros para mostrar estruturas 
das paredes celulares

5,80 €

8600 Embriologia do Porco (Sus scrofa). 10 Lâminas 
preparadas para microscópio

101,90 €

8601g Porco (Sus scrofa), 4-6 mm, s.t. 12,20 €
8602g Porco (Sus scrofa), 7-9 mm, s.l sagital 12,20 €
8603f Porco (Sus scrofa), 11-12 mm, s.t. da cabeça 9,00 €
8604f Porco (Sus scrofa), 11-12 mm, s.t.do abdome 9,00 €
8605f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t. da cabeça 9,00 €
8606f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t. do tórax 9,00 €
8607f Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.t.do abdome 9,00 €
8608g Porco (Sus scrofa), 15 mm, s.l. sagital 12,20 €
8609g Porco (Sus scrofa), 20-25 mm, l.s. sagital 12,20 €
8610g Porco (Sus scrofa), 20-25 mm, s.l frontal 12,20 €

9000 Histologia Humana Normal, Jogo Básico. 40 Lâminas 
preparadas para microscópio - Ao compilar as séries, 
basicamente apenas material fixado de alta qualidade foi 
utilizado na preparação das lâminas. A espessura de corte das 
secções do micrótomo é normalmente de 6 - 8 mm. O uso de 
métodos especiais de coloração garante uma representação 
clara e multicolorida de todos os tecidos e estruturas. Esta 
série de lâminas ocupa uma posição especial devido à 
qualidade original do material e ao cuidado na sua preparação.

336,30 €

9000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

442,40 €

9001c Epitélio escamoso, humano, células isoladas 6,30 €
9002f Tecido conjuntivo areolar, humano u.i. 9,00 €
9003f Cartilagem hialina, humano, s.t. 9,00 €
9004f Osso compacto, humano, s.t. 9,00 €
9005f Músculo estriado, humano, s.l. 9,00 €
9006f Músculo cardíaco, humano, s.l e s.t. 9,00 €
9007f Artéria, humano, s.t. 9,00 €
9008f Veia, humano, s.t. 9,00 €
9009f Pulmão, humano, s.t. 9,00 €
9010c Esfregaço de sangue, humano, 6,30 €
9011f Baço, humano, s.t. 9,00 €
9012f Glândula tireóide, humano, s.t. 9,00 €
9013f Timo de criança; s.t. 9,00 €
9014f Língua, humano s.t. 9,00 €
9015f Dente, humano, s.l. 9,00 €
9016f Glândula parótida, humana, s.t. 9,00 €
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9017f Esôfago, humano s.t. 9,00 €
9018f Estômago, humano, região fúndica,s.t. 9,00 €
9019f Duodeno, humano, s.t. (intestino delgado) 9,00 €
9020f Colo, humano, s.t. (intestino grosso) 9,00 €
9021f Pâncreas, humano, s.t. 9,00 €
9022f Fígado, humano s.t. 9,00 €
9023e Apêndice vermiforme, humano s.t. 7,60 €
9024f Rim, humano s.t. 9,00 €
9025f Glândula adrenal (supra-renal), humano s.t. 9,00 €
9026f Ovário, humano, s.t. 9,00 €
9027f Útero, humano s.t. 9,00 €
9028f Placenta, humano, s.t. 9,00 €
9029f Testículo, humano, s.t. 9,00 €
9030f Epidídimo, humano, s.t. 9,00 €
9031f Cérebro, humano s.t. 9,00 €
9032f Cerebelo, humano s.t. 9,00 €
9033f Medula espinhal, humano, s.t. 9,00 €
9034f Gânglio simpático, humano, s.t. 9,00 €
9035e Pele da palma, humano, s.t. 7,60 €
9036i Escalpo, humano, s.l. de folículos pilosos 22,70 €
9037e Escalpo, humano, s.t. de folículos pilosos 7,60 €
9038f Retina, humano,s.t. 9,00 €
9039e Ponta do dedo de um feto humano com desenvolvimento da 

unha s.l.
7,60 €

9040f Glândula mamária, humano s.t. 9,00 €

9200 Patologia Humana Jogo Básico. 50 Lâminas preparadas 
para microscópio - Alterações anormais de células e tecidos - 
Danos aos órgãos circulatórios e aos órgãos de formação do 
sangue - Alterações patológicas do pulmão e fígado, 
tuberculose, pneumonia - Reação do rim após arteriosclerose, 
perturbação do metabolismo e inflamação; colite - Inflamações 
específicas depois de infecção por sífilis espiroquetas - 
Alteração progressiva de tecidos e órgãos danificados 
(Hipertrofia e hiperplasia) - Tumores benignos e malignos

362,30 €

9200-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

468,30 €

9201e Degeneração parenquimatosa e da gordura do fígado 7,60 €
9202e Hemosiderosis do fígado 7,60 €
9203e Glicogenosis do fígado 7,60 €
9204e Cirrose pigmentar do fígado 7,60 €
9205e Esofagite necrótica 7,60 €
9206e Granuloma de corpo estranho com hemosiderina e células 

gigantes
7,60 €

9207e Tonsilite 7,60 €
9208t Cirrose do fígado 14,60 €
9209e Adipose do coração 7,60 €
9210e Calosidade cardíaca 7,60 €
9211e Miocardite crônica aguda recidiva 7,60 €
9212e Trombose venosa organizada de músculo 7,60 €
9213e Infarto do baço 7,60 €
9214e Leucemia mielóide crônica do baço 7,60 €
9215g Melanemia malaria do baço 12,20 €
9216e Antracose do pulmão 7,60 €
9217e Infarto hemorrágico do pulmão 7,60 €
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9218e Pneumonia influenza 7,60 €
9219e Pneumonia Croupous 7,60 €
9220e Pneumonia crônica 7,60 €
9221e Pneumonia necrótica 7,60 €
9222e Tuberculose miliar do pulmão 7,60 €
9223e Cavidade pulmonar tuberculosa crônica com bactérias 7,60 €
9224e Icterícia 7,60 €
9225e Atrofia glomerular do rim 7,60 €
9226e Degeneração amiloide do rim 7,60 €
9227e Nefrite hemorrágica aguda 7,60 €
9228e Glomerulonefritis crônica 7,60 €
9229e Nefrite séptica embólica 7,60 €
9230e Colite disentérica Shiga-Kruse 7,60 €
9231g Sífilis congênita do fígado, espiroquetas coradas por Levaditi 12,20 €

9232f Sífilis congênita do fígado (Feuerstein fígado), coloração 
padrão

9,00 €

9233f Sifiloma do testículo 9,00 €
9234e Ateroma da cabeça 7,60 €
9235e Estruma colloides 7,60 €
9236f Testículos distópico mostrando hiperplasia de células de 

Leydig 
9,00 €

9237e Hipertrofia da próstata 7,60 €
9238f Sarcoma de células gigantes de maxilar 9,00 €
9239e Chondroma do osso púbico 7,60 €
9240e Mioma do útero 7,60 €
9241e Fibroadenoma do seio 7,60 €
9242e Tumor fibroepitelial misto de glândula parótida 7,60 €
9243e Melanosarcoma da pele 7,60 €
9244e Sarcoma de células spindle 7,60 €
9245e Carcinoma no cérvix uterino 7,60 €
9246e Sarcoma de testículo 7,60 €
9247e Cistadenoma papilífero de ovário 7,60 €
9248e Carcinoma gelatinoso de reto 7,60 €
9249e Linfosarcoma mediastini 7,60 €
9250e Carcinoma metastático do fígado. 7,60 €

9500 Reações Histoquímicas -  auslaufend - discontinued - 
cancelado!  -

257,80 €

9501e Glycogen in liver of mouse. Polysaccharid reaction with Schiff 
reagent

7,60 €

9502g Carbohydrates in intestine or thyroid gland. PAS reaction 12,20 €
9503e Acid mucopolysaccharids in small intestine. Alcian blue stain 7,60 €

9504f Neutral and acid lipids. Nile blue stain * 9,00 €
9505g Fatty acid test after Fischler * 12,20 €
9506g Phosphatids. Acid hematein test after Baker * 12,20 €
9507g Tyrosine test. Millon reaction * 12,20 €
9508g Tryptophane test. DMAB-nitrit method after Adams in the 

pancreas of mouse
12,20 €

9509g Histidine test in the aorta, after Landing and Hall * 12,20 €
9510g Cystine test. Performic acid - Alcian blue method after Adams * 12,20 €

9511g Ortho- and paraphenol derivatives in the duodenum. Diazo 
compound reaction *

12,20 €

9512g Alkaline phosphateses in kidney of mouse. Calcium-cobalt-
method *

12,20 €

9513g Acid phosphateses in kidney of mouse. Azo compound method 
*

12,20 €

9514g Esterese test in kidney of mouse after Gomori * 12,20 €
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9515f Vitamin C test. Silver nitrate 9,00 €
9516g Calcium test. Purpurin method * 12,20 €
9517g Copper test. Rubean hydrogen * 12,20 €
9518f Iron test. Prussian blue reaction 9,00 €
9519g Lead test after Frankenberger * 12,20 €
9520g Mercury test. Diphenylcarbacid * 12,20 €
9521f DNA in the nuclei. Feulgen reaction 9,00 €
9522g Differentiation between DNA and RNA. Methyl green-pyronin 

method
12,20 €

9523i Iodine-131 test in the thyroid gland. Autoradiography * 22,70 €

70100 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Tecidos. 
15 Lâminas preparadas para microscópio

113,50 €

70101c Epitélio escamoso, raspagem de boca humana, u.i. 6,30 €
70103e Epitélio colunar, vesícula biliar, s.t. 7,60 €
70104e Epitélio ciliar, traquéia humana, s.t. 7,60 €
70115d Pele, humano, superfície geral do corpo mostrando glândulas 

sudoríparas
6,60 €

70116i Escalpo humano, s.l. do cabelo 22,70 €
70122d Desenvolvimento da unha, embrião humano, s.l. 6,60 €
70123e Cartilagem hialina, humano, s.t. 7,60 €
70125d Cartilagem elástica, orelha de porco, s.t. 6,60 €
70128e Osso cartilaginoso em desenvolvimento, junta de feto humano, 

s.l.
7,60 €

70130e Osso compacto, s.t. s.l. 7,60 €
70136f Músculo estriado, humano, s.l., coloração das estriações 9,00 €

70138e Músculo estriado, humano, s.t. 7,60 €
70139e Músculo liso, humano, s.t. e s.l. 7,60 €
70141e Tecido fibroso branco, tendão humano, s.l. 7,60 €
70144e Tecido adiposo, humano, s.t. 7,60 €

70200 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
Respiratório e Circulatório. 10 Lâminas preparadas para 
microscópio

64,70 €

70201d Traquéia, gato, s.t. 6,60 €
70202e Pulmão, humano s.t. 7,60 €
70204c Sangue, humano, esfregaço corado (Wright) 6,30 €
70205e Artéria, humano, s.t., coloração elástica 7,60 €
70206e Veia, humano, s.t., coloração elástica 7,60 €
70207e Artéria e veia, humano, s.t., coloração elástica 7,60 €
70208e Aorta, humano, s.t. 7,60 €
70210e Músculo cardíaco, humano s.t. s.l. discos intercalados 7,60 €
70222e Glândula linfática, humano, s.t. 7,60 €
70230e Medula óssea vermelha, costela humana s.t. coloração 

Giemsa
7,60 €

70300 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados.  Sistema 
Digestivo. 11 Lâminas preparadas para microscópio

67,90 €

70301e Lábio, feto humano, s.t. 7,60 €
70307f Dente em desenvolvimento, feto humano, s.l. 9,00 €
70308d Língua, gato, s.t. 6,60 €
70311e Glândula sublingual, humano, s.t. 7,60 €
70317d Esôfago de coelho, s.t. 6,60 €
70322e Estômago, humano, região pilórica, s.t. 7,60 €
70334e Intestino delgado de gato, s.t. coloração para células 

caliciformes (PAS-HE)
7,60 €
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70338e Apêndice humano, s.t. 7,60 €
70339e Colo (intestino grosso), humano, s.t. 7,60 €
70344e Pâncreas, humano, s.t. com ilhotas de Langerhans 7,60 €
70347e Fígado, humano, s.t. 7,60 €

70400 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
urinário. 10 Lâminas preparadas para microscópio

63,70 €

70401d Rim, gato, s.t. mostrando córtex e medula com glomérulos 6,60 €

70402f Rim, porco, s.t. mostrando veias injetadas 9,00 €
70403e Rim, humano, s.t. mostrando córtex e medula com glomérulos 7,60 €

70406c Rim, rato, s.t. do órgão inteiro 6,30 €
70407d Rim, rato, s.l. do órgão inteiro 6,60 €
70408f Rim de camundongo, s.t. coloração vital para mostrar 

armazenamento
9,00 €

70411e Ureter, humano, s.t. 7,60 €
70412c Bexiga urinária, gato, s.t. 6,30 €
70414e Uretra, humano, s.t. 7,60 €
70415d Pênis, coelho, s.t. 6,60 €

70500 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
genital. 14 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

70501d Testículo, coelho, s.t. 6,60 €
70507c Epidídimo, rato, s.t. 6,30 €
70510e Espermatozóide, humano, esfregaço 7,60 €
70511e Canal deferente, humano, s.t. 7,60 €
70513c Próstata, rato, s.t. 6,30 €
70517d Ovário, coelho, s.t. 6,60 €
70524c Tuba uterina, coelho, s.t. 6,30 €
70528d Útero, coelho, s.t. 6,60 €
70531d Útero com embrião, rato, s.t. 6,60 €
70537c Vagina, coelho, s.t. 6,30 €
70539d Glândula mamária, vaca, s.t. estágio ativo 6,60 €
70543e Placenta, humano, s.t. 7,60 €
70545e Cordão umbilical, humano, s.t. 7,60 €
70546f Embrião de camundongo, s.l. 9,00 €

70600 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Sistema 
endócrino. 5 Lâminas preparadas para microscópio

49,90 €

70602i Glândula pituitária (hipófise), humano, s.t. 22,70 €
70604d Glândula pineal (epífise), carneiro, s.l. 6,60 €
70606d Glândula tireóide, carneiro, s.t. 6,60 €
70609d Pâncreas com ilhotas de Langerhans, gato, s.t. 6,60 €
70611d Glândula adrenal, gato, s.t. 6,60 €
70615d Corpo lúteo em ovário de porco, s.t. 6,60 €

70700 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados. Órgãos 
Sensoriais. 10 Lâminas preparadas para microscópio

89,10 €

70701e Língua, coelho, s.t., papila com botões gustativos 7,60 €
70704f Corpúsculos de tato em pele humana, s.t. 9,00 €
70707d Epitélio olfativo, cachorro, s.t. 6,60 €
70711k Ouvido externo e interno, s.l.. 27,80 €
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70713f Olho, retina, humano, s.t. 9,00 €
70715e Olho, nervo óptico, humano, s.t. 7,60 €
70717e Olho, s.t. através da córnea, íris e corpo ciliar 7,60 €
70718f Olho, córnea de vaca, s.t. 9,00 €
70720c Pálpebra, gato, s.t. mostrando glândula Meibomiana 6,30 €
70722f Olho, Entrada do nervo óptico na retina, s.t. 9,00 €

70800 Histologia e Ciência Humana - Jogos detalhados.  Sistema 
nervoso. 11 Lâminas preparadas para microscópio

76,40 €

70801e Cérebro, humano, córtex, s.t. 7,60 €
70803e Cerebelo, humano, s.t. 7,60 €
70805f Cerebelo, humano, s.t., coloração Weigert 9,00 €
70812e Medula espinhal, humano, s.t. para estrutura geral 7,60 €
70817e Nervo, humano, s.l. 7,60 €
70818e Nervo, humano, s.t. 7,60 €
70825f Medula espinhal, gato, s.t., coloração Klüver-Barrera 9,00 €
70826e Medula espinhal, vaca, s.t., coloração Nissl 7,60 €
70829f Cérebro, gato, s.t., coloração Golgi 9,00 €
70833e Cérebro, rato, s.l. mediana 7,60 €
70834d Vértebra com medula espinhal, rato, s.t. 6,60 €

71000 Histologia Humana, Jogo grande Parte I. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

384,30 €

71000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

490,40 €

71001c Epitélio escamoso isolado, humano 6,30 €
71002e Tecido conjuntivo, humano, secção. 7,60 €
71003e Epitélio colunar, vesícula biliar humana, s.t. 7,60 €
71004e Epitélio ciliado, traquéia humana, s.t. 7,60 €
71005e Músculo liso, humano, s.l. e s.t. 7,60 €
71006e Músculo estriado, humano, s.l 7,60 €
71007e Músculo cardíaco, humano, s.l. e s.t. 7,60 €
71008e Cartilagem hialina, humano, secção. 7,60 €
71009g Cartilagem elástica de epiglote, humano, s.t. 12,20 €
71010e osso humano, substância compacta, s.t. 7,60 €
71011e Tecido fibroso branco (tendão), humano, s.l. 7,60 €
71012e Medula óssea vermelha, humano, s.t. 7,60 €
71013i Escalpo, humano, s.l. de folículo piloso 22,70 €
71014e Artéria, humano, s.t. 7,60 €
71015e Veia, humano, s.t. 7,60 €
71016c esfregaço de sangue, humano, coloração Giemsa 6,30 €
71017e Pulmão, humano, s.t. 7,60 €
71018f Laringe de feto humano, s.t. 9,00 €
71019e Glândula linfática, humano, s.t. 7,60 €
71020e Glândula tireóide, humano, s.t. 7,60 €
71021i Pituitária, humano, s.t. 22,70 €
71022e Baço, humano, s.t. 7,60 €
71023e Língua, humano, s.t. 7,60 €
71024e Esôfago, humano, s.t. 7,60 €
71025e Glândula sublingual, humano, s.t. 7,60 €
71026e Estômago, região pilórica, humano, s.t. 7,60 €
71027e Pâncreas, humano, s.t. 7,60 €
71028e Intestino delgado, humano, s.t. 7,60 €
71029e Intestino grosso, humano, s.t. 7,60 €
71030e Fígado, humano, s.t. 7,60 €
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71031e Rim, humano, s.t. 7,60 €
71032f Glândula adrenal, humano, s.t. 9,00 €
71033e Ureter, humano, s.t. 7,60 €
71034e Bexiga urinária, humano, s.t. 7,60 €
71035f Ovário, humano, s.t. 9,00 €
71036e Útero, humano, s.t. 7,60 €
71037e Tuba uterina, humano, s.t. 7,60 €
71038e Placenta, humano, s.t. 7,60 €
71039e Cordão umbilical, humano, s.t. 7,60 €
71040e Glândula mamária, humano, secção. 7,60 €
71041f Testículo, humano, s.t. 9,00 €
71042e Epidídimo, humano, s.t. 7,60 €
71043f Epitélio olfativo, humano, s.t. 9,00 €
71044f Retina, humano, s.t. 9,00 €
71045g Ouvido interno, feto humano, s.t. 12,20 €
71046f Corpúsculo de tato na pele humana, s.t. 9,00 €
71047e Nervo, humano, s.l. 7,60 €
71048e Medula espinhal, humano, s.t. 7,60 €
71049e Cerebelo, humano, s.t. 7,60 €
71050e Córtex cerebral, humano, s.t. 7,60 €

71051 Histologia Humana Normal, jogo grande parte II, 30 
Lâminas preparadas para microscópio - auslaufend - 
discontinued - cancelado

264,30 €

71052e Adipose tissue, human, s.t. 7,60 €
71053e Striated muscle, human, t.s. 7,60 €
71054f Fibrous cartilage, human intervertebral disc, t.s. 9,00 €
71055e Bone decalcified, human, t.s. 7,60 €
71056e Joint of human foetus, l.s. 7,60 €
71057d Skin, human, t.s. 6,60 €
71058d Scalp, human, t.s. of hair follicles 6,60 €
71059e Tooth, human, root with pulp, t.s. 7,60 €
71060e Tooth, human, crown t.s. 7,60 €
71061f Tooth developing, human, l.s. of early tooth 9,00 €
71062e Peritoneum, human, t.s. 7,60 €
71063e Tonsilla palatina, human, t.s. 7,60 €
71064e Parotid gland, human, t.s. 7,60 €
71065e Submaxillary (mandibular gland), human, t.s. 7,60 €
71066e Stomach, human, t.s. of fundic region 7,60 €
71067e Small intestine, human, t.s. of jejunum 7,60 €
71068e Appendix, human, t.s. 7,60 €
71069e Aorta, human, t.s. 7,60 €
71070e Trachea from human fetus, t.s. 7,60 €
71071e Thymus gland, human, t.s. 7,60 €
71072g Parathyroid gland, human, t.s. 12,20 €
71073e Vas deferens, human, t.s. 7,60 €
71074e Optic nerve, human, t.s. 7,60 €
71075e Peripheral nerve, human, t.s. 7,60 €
71076g Developing of brain, human fetus, sag. s.t. 12,20 €
71077e Cornea of human eye, t.s. 7,60 €
71078e Eyelid, human, t.s. 7,60 €
71079e Urethra, human, t.s. 7,60 €
71080e Seminal vesicle, human, t.s. 7,60 €
71081e Prostate, human, t.s. 7,60 €
71082g Penis, human, t.s. 12,20 €
71083h Chromosomes, human, male, from culture of blood 17,10 €
71084i Chromosomes, human, female, from culture of blood 22,70 €
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71100 Patologia Humana, jogo suplementart, 41 Lâminas 
preparadas para microscópio

328,60 €

71101e Tuberculosis of lung 7,60 €
71102e Tuberculous coal lung 7,60 €
71103e Carcinoma of lung 7,60 €
71104e Carcinoma of large intestine 7,60 €
71105e Carcinoma of stomach 7,60 €
71106e Carcinoma of squamous epithelium, skin 7,60 €
71107e Carcinoma of mammary gland 7,60 €
71108e Nephritis, s.t. of kidney 7,60 €
71109e Adenoma of adrenal gland 7,60 €
71110e Arteriosclerosis 7,60 €
71111t Meningitis 14,60 €
71112i Leukaemia, blood smear 22,70 €
71113i Anaemia, blood smear 22,70 €
71114e Adrenal adenoma 7,60 €
71115e Struma nodosa of thyroid gland 7,60 €
71116e Inflammation of appendix 7,60 €
71117e Tonsillitis, s.t. of palatine tonsil 7,60 €
71118e Ovary, cyst 7,60 €
71119t Ovary, teratoma, s.t. 14,60 €
71120e Uterus, myom, s.t. 7,60 €
71121e Tuberculosis, liver, s.t. 7,60 €
71122e Liver, fatty degeneration, s.t. 7,60 €
71123e Liver, carcinoma, s.t. 7,60 €
71124e Peritoneal metastasis of hepatoma, s.t. 7,60 €
71125g Syphilis of kidney 12,20 €
71126e Cirrhosis of kidney 7,60 €
71127e Tuberculosis of kidney 7,60 €
71128e Icterus (jaundice), s.t. of kidney 7,60 €
71129e Bleeding of kidney 7,60 €
71130e Pneumonia, s.t. of lung 7,60 €
71131e Papilloma of urinary bladder 7,60 €
71132f Diphtheria, s.t. of trachea 9,00 €
71133e Hypertrophy of prostate 7,60 €
71134e Thickening of intestine 7,60 €
71135f Bleeding of intestine caused by sublimate 9,00 €
71136e Fibroadenoma of mammary gland 7,60 €
71137e Icterus (jaundice) of testis 7,60 €
71138e Atrophy of testis 7,60 €
71139f Inhibition of spermatogenesis, testis (caused by hormone 

disorder)
9,00 €

71140e Carcinoma of praeputium 7,60 €
71141e Inflammation of gall bladder 7,60 €

71200 Histologia de Tumor, 36 Lâminas preparadas para 
microscópio 

230,20 €

71201e Fibroma, tumor benigno de tecido conectivo, s.t. 7,60 €
71202e Fibrosarcoma, tumor maligno de tecido conectivo, s.t. 7,60 €
71203e Carcinoma de epitélio escamoso, tumor maligno epitelial, s.t. 7,60 €

71204e Fibroadenoma de glândula mamária, s.t. 7,60 €
71205e Carcinoma Papilar de glândula mamária, s.t. 7,60 €
71206e Carcinoma de epitélio escamoso de glândula mamária, s.t. 7,60 €

71207e Pólipo adenomatoso, útero, s.t. 7,60 €
71208e Leiomioma, útero, s.t. 7,60 €
71209e Sarcoma, útero, s.t. 7,60 €
71210e Tumor de célula granulosa (theca), ovário benigno 7,60 €
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71211e Tumor benigno de célula Leydig em testículo s.t. 7,60 €
71212e Sarcoma, epidídimo, s.t. 7,60 €
71213e Carcinoma hipernefroma dos  rins s.t. 7,60 €
71214e Metástase de carcinoma nos rins, s.t. 7,60 €
71215e Adenocarcinoma, glândulas salivares, s.t. 7,60 €
71216e Polipose do estômago, s.t. 7,60 €
71217e Carcinoma de epitélio escamoso de estômago, s.t. 7,60 €
71218e Adenocarcinoma, estômago, s.t. 7,60 €
71219e Carcinoma Peritonea, s.t. 7,60 €
71220e Adenoma, fígado, s.t. 7,60 €
71221e Carcinoma de fígado, s.t. 7,60 €
71222e Metástase do carcinoma do fígado, s.t. 7,60 €
71223e Sarcoma, fígado, s.t. 7,60 €
71224e Metástase de osteosarcoma em fígado, s.t. 7,60 €
71225e Adenorcarcinoma, pâncreas, s.t. 7,60 €
71226e Adenoma de células alveolares em pulmão, s.t. 7,60 €
71227e Carcinoma de células alveolares em pulmão, s.t. 7,60 €
71228e Metástase de carcinoma em pulmão, s.t. 7,60 €
71229e Carcinoma de glândula tiróide, s.t. 7,60 €
71230e Timoma,  s.t. 7,60 €
71231e Carcinoma, glândula pituitária, s.t. 7,60 €
71232e Feocromocitoma, glândula adrenal, s.t. 7,60 €
71233e Adenoma  de células ilhas,  pâncreas, s.t. 7,60 €
71234e Carcinoma de células ilhas, pâncreas, s.t. 7,60 €
71235e Linfoma, penetrando a coluna vertebral, s.l. 7,60 €
71236e Linfoma, fígado, s.t. 7,60 €

72000 Histologia Humana, Jogo Grande Parte II. 50 Lâminas 
preparadas para microscópio

396,60 €

72000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

502,60 €

72001e Palato mole, humano s.t. 7,60 €
72002e Tecido adiposo, humano, secção.coloração para gorduras 7,60 €

72003f Cartilagem fibrosa branca, disco intervertebral humano, 
secção.

9,00 €

72004e Músculo estriado (esquelético), humano s.t. 7,60 €
72005e Osso esponjoso, humano s.t. 7,60 €
72006e Desenvolvimento do osso, s.l. vertical de crânio de feto 7,60 €
72007e Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto 7,60 €
72008e Articulação de feto humano, s.l. 7,60 €
72009e Dente, humano, s.t. da coroa 7,60 €
72010f Dente, humano, completo s.l. 9,00 €
72011f Desenvolvimento do dente de feto humano, s.l. 9,00 €
72012e Aorta, humano, s.t. coloração padrão 7,60 €
72013e Traquéia de feto humano s.t. 7,60 €
72014f Timo de criança humana, s.t. 9,00 €
72015g Glândula paratireóide (Gl. parathyreoidea), humano s.t. 12,20 €
72016e Amígdala (Tonsilla palatina), humano s.t. 7,60 €
72017e Glândula parótida (Gl. parotis), humano s.t. 7,60 €
72018e Glândula submandibular (Gl. submandibularis), humano s.t. 7,60 €

72019e Estômago, região fúndica, humano s.t. 7,60 €
72020e Estômago, região pilórica, humano s.t. 7,60 €
72021e Jejuno, humano s.t. 7,60 €
72022f Intestino delgado (Duodeno) s.t. coloração de células 

caliciformes, PAS-HE
9,00 €
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72023e Apêndice vermiforme, humano s.t. 7,60 €
72024e Reto, humano s.t. 7,60 €
72025e Vesícula biliar, humano s.t. 7,60 €
72026e Fígado de feto humano secção., células sangüíneas em 

desenvolvimento
7,60 €

72027e Uretra, humano, s.t. 7,60 €
72028e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano s.t. 7,60 €
72029e Canal deferente (Ductus deferens), humano s.t. 7,60 €
72030e Próstata, humano, s.t. 7,60 €
72031e esfregaço de esperma, humano 7,60 €
72032f Corpo lúteo em s.t. de ovário humano 9,00 €
72033e Vagina, humano s.t. 7,60 €
72034g Córtex cerebral, humano, s.t. coloração em prata (Golgi ou 

Palmgren)
12,20 €

72035g Córtex cerebral, humano, s.t. coloração para células da glia 
(Held)

12,20 €

72036g Cerebelo, humano, s.t. coloração em prata (Golgi ou 
Palmgren)

12,20 €

72037f Tálamo, humano, coloração Klüver-Barrera 9,00 €
72038f Medula oblongata, humano, s.t. coloração padrão 9,00 €
72039g Medula espinhal, humano, s.t. coloração em prata (Golgi ou 

Palmgren)
12,20 €

72040f Gânglio simpático, humano s.t. coloração padrão 9,00 €
72041e Nervo periférico, humano s.t. 7,60 €
72042e Nervo óptico, humano s.t. 7,60 €
72043e Córnea do olho, humano s.t. 7,60 €
72044e Sobrancelha, humano, s.t. 7,60 €
72045e Pele da ponta do dedo, humano, s.l. vertical 7,60 €
72046d Escalpo, humano, s.l. horizontal mostrando s.t. de folículo 

piloso,
6,60 €

72047e Desenvolvimento da unha, s.l. sagital de ponta do dedo de feto 
humano

7,60 €

72048h Cromossomos humanos em esfregaço de cultura de sangue, 
masculino

17,10 €

72049i Cromossomos humanos em esfregaço de cultura de sangue, 
feminino

22,70 €

72050f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em esfregaço 
de epitélio escamoso, feminino*

9,00 €

79500 Histologia Humana Normal,  Jogo especial completo com 
100 lâminas 

814,70 €

79500-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

920,80 €

Tecidos
Ho111c Epitélio escamoso , células isoladas da boca, esfregaço 6,30 €

Ho1124e Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado , secção do 
esôfago

7,60 €

Ho114e Epitélio colunar simples, em s.t. de tubos secretores de rim 
humano

7,60 €

Ho116e Epitélio colunar ciliado simples, em s.t. do oviduto 7,60 €
Ho118e Epitélio cuboidal simples, em s.t. de glândula tiróide humana 7,60 €

Ho120e Epitélio transicional, em s.t. bexiga humana 7,60 €
Ho1202e Epitélio glandular, em s.t. de cólon humano com glândulas 

mucosas unicelulares 
7,60 €

Ho121e Tecido conectivo areolar, humano u.i. 7,60 €
Ho126d Tecido conectivo embrionário de feto humano, s.t. 6,60 €
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Ho128e Tecido adiposo, secção para mostrar células, gordura 
removida

7,60 €

Ho130e Cartilagem hialina, humano s.t. 7,60 €
Ho131e Cartilagem elástica amarela, humana, seção corada para 

mostrar fibras elásticas
7,60 €

Ho135e Osso compacto, humano s.t. 7,60 €
Ho136e Osso compacto, humano s.l. 7,60 €
Ho138e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso), s.l. de ponta de 

dedo de feto
7,60 €

Ho139e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso), s.l.vertical de 
osso cranial de feto

7,60 €

Ho151e Músculo estriado (esquelético), humano s.l. 7,60 €
Ho152e Músculo estriado (esquelético), humano s.t. 7,60 €
Ho154e Músculo involuntário liso, humano s.l. e s.t. 7,60 €
Ho156e Músculo cardíaco, humano s.l. e s.t. 7,60 €

Sistemas Respiratório e Circulatório
Ho172e Artéria, humana, s.t. corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho174e Veia, humana, s.t. . corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho176e Aorta, humana, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho1802c Esfregaço de sangue , humano, corado por Wright 6,30 €
Ho214f Traquéia, humana s.t. 9,00 €
Ho215f Traquéia, humana s.l. 9,00 €
Ho2152e Traquéia de feto humano s.t. 7,60 €
Ho216e Pulmão, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho219e Pulmão de feto humano, s.t. 7,60 €

Sistema Linfático
Ho231e Nódulo linfático, humano s.t. 7,60 €
Ho233e Tonsila (Tonsilla palatina), humana s.t. 7,60 €
Ho234e Baço, humano s.t. 7,60 €
Ho236e Medula óssea vermelha, costela humana s.t. 7,60 €
Ho238f Timo de criança, s.t. 9,00 €

Glândulas Endócrinas
Ho252e Glândula Tiróide (Gl. thyreoidea), humana s.t. 7,60 €
Ho253f Glândula Adrenal (Gl. supra-renal), humana s.t. 9,00 €
Ho255i Glândula Pituitária (hipófise), humana s.t. * 22,70 €

Sistema Digestivo
Ho310f Lábio, humano s.t. 9,00 €
Ho311e Dente, humano, s.t. de coroa 7,60 €
Ho313f Dente, humano, s.l. completa 9,00 €
Ho316f Desenvolvimento de dente de feto humano, estágio mediano 

s.l.
9,00 €

Ho3234f Língua, humana, s.t. com papila filiforme 9,00 €
Ho3235f Língua, humana, s.t. com papila fungiforme 9,00 €
Ho326e Palato mole, humano s.t. 7,60 €
Ho331e Esôfago, humano s.t. 7,60 €
Ho334e Estômago, região fúndica, humana s.t. 7,60 €
Ho337f Duodeno, humano s.t. 9,00 €
Ho338e Jejuno, humano s.t. 7,60 €
Ho339e Íleo, humano s.t. 7,60 €
Ho341e Apêndice vermiforme, humano s.t. 7,60 €
Ho345e Cólon, humano s.t. 7,60 €
Ho351e Glândula Parótida (Gl. parotis), humano s.t. 7,60 €
Ho352e Glândula Submaxilar (Gl. submandibularis), humano s.t. 7,60 €

Ho354e Pâncreas, humano s.t. 7,60 €
Ho357e Fígado, humano s.t. 7,60 €
Ho362e Vesícula, humano s.t. 7,60 €

Sistema Excretório
Ho411e Rim, humano s.t. 7,60 €
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Ho418e Papila renal, humano s.t. 7,60 €
Ho419e Rim, de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho421e Ureter, humano s.t. 7,60 €
Ho422e Bexiga urinária, humano s.t. 7,60 €
Ho423e Uretra, parte prostática, humano s.t. 7,60 €

Sistema Reprodutor
Ho429f Ovário, fase ativa, humano s.t. 9,00 €
Ho434f Ovário com corpo lúteo, humano s.t. 9,00 €
Ho435e Oviduto (Tubo de Falópio), s.t. na região da ámpula 7,60 €
Ho437f Útero, humano, estágios proliferativos, s.t. 9,00 €
Ho4395f Útero, humano, grávido, s.t. 9,00 €
Ho440e Placenta, humano s.t. 7,60 €
Ho4404e Cordão umbilical, humano s.t. 7,60 €
Ho450e Vagina, humano s.t. 7,60 €
Ho460f Testículo de criança, s.t. 9,00 €
Ho461f Testículo de adulto, estágio maduro s.t. 9,00 €
Ho463e Epidídimo, humano s.t. 7,60 €
Ho464e Esperma, esfregaço, humano 7,60 €
Ho466e Cordão espermático (canal deferente), humano s.t. 7,60 €
Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano s.t. 7,60 €
Ho4678h Próstata de homem jovem, s.t. 17,10 €

Sistema Nervoso e Órgãos do Sentido
Ho511e Córtex cerebral, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho514e Cerebelo, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho5155e Cerebelo de feto humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho516g Cérebro e Cerebelo lâmina composta, humano, s.t. coloração 

de rotina
12,20 €

Ho525g Medula oblongata, humano, s.t. coloração de rotina 12,20 €
Ho5254f Medula oblongata de feto humano, s.t. 9,00 €
Ho531e Cordão espinhal, humano, s.t. região cervical, coloração de 

rotina
7,60 €

Ho532e Cordão espinhal, humano, s.t. região torácica, coloração de 
rotina

7,60 €

Ho533e Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar, coloração de 
rotina

7,60 €

Ho535f Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar, Klüver-Barrera 9,00 €

Ho543f Gânglio espinhal, humano s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho544e Nervo periférico, humano s.t. 7,60 €
Ho545e Nervo periférico, humano s.l. 7,60 €
Ho549e Nervo óptico, humano s.t. 7,60 €
Ho605f Retina do olho humano s.t. * 9,00 €
Ho612f Epitélio olfatório, humano s.t. 9,00 €

Integumento (pele)
Ho633e Pele da palma humana, s.l. vertical 7,60 €
Ho6334d Pele do corpo, branco, s.l. vertical 6,60 €
Ho635i Couro cabeludo, s.l. vertical mostra s.l. de folículo de cabelo, 

humano
22,70 €

Ho636d Couro cabeludo, s.l. horizontal mostra s.t. de folículo de 
cabelo, humano

6,60 €

Ho637e Couro cabeludo de feto humano, s.l. vertical mostra s.l. de 
cabelos

7,60 €

Ho638e Ponta do dedo de feto humano, s.l. sagittal mostrando 
desenvolvimento de unha

7,60 €

Ho645f Glândula mamária, ativa, humano s.t. 9,00 €

72100 Histologia: Estrutura Celular e Divisão Celular (Citologia), 
10 lâminas preparadas para microscópio 

99,70 €
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Ma101d Célula animal simples em secções de fígado de salamandra 6,60 €

Ma102f Estágios mitóticos em secção através da medula vermelha de 
mamífero

9,00 €

Ma1033f Estágios Meióticos (maturação) em secção através de testículo 
de salamandra

9,00 €

Ma104h Cromossomos Humanos em cultura, esfregaço de sangue, 
masculino ou feminino

17,10 €

Ma105f Mitocôndria em secção de rim ou fígado 9,00 €
Ma1058e Células Pigmentosas na pele 7,60 €
Ma1061e Armazenagem de glicogênio em células do fígado, s.t.corada 

por método de carmine de Best ou reação PAS
7,60 €

Ma1021h Estágios mitóticos em secção de blástula de peixe mostrando 
espículas *

17,10 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. secção através do útero 
mostrando estágios de maturação (meiose). Corpos polares 
podem ser observ

9,00 €

Ne124f Ascaris megalocephala embriologia. secção através do útero 
mostrando estágios iniciais e clivagem(mitose)

9,00 €

72130 Histologia: Tecidos Epiteliais, 10 lâminas preparadas para 
microscópio 

64,70 €

Ma111c Epitélio escamoso, células isoladas da boca humana, 
esfregaço

6,30 €

Ma112c Epitélio escamoso estratificado e não cornificado em seção 
através da boca

6,30 €

Ma114c Epitélio colunar simples em s.t. do intestino delgado 6,30 €
Ma116d Epitélio colunar ciliado simples em s.t. do oviduto 6,60 €
Ma1162d Epitélio colunar pseudo estratificado ciliado, traquéia, s.t. 6,60 €

Ma118d Epitélio cuboidal em s.t. de túbulo renais 6,60 €
Ma1182e Epitélio cuboidal em s.t. de glândula tiróide 7,60 €
Ma1201d Epitélio de Transição em secção de bexiga urinária de ovelha 6,60 €

Ma1127d Epitélio estratificado, cornificado em secção vertical de pele 
humana

6,60 €

Ma1202d Células Goblet em secção do cólon 6,60 €

72150 Histologia: Tecidos Conjuntivos, 10 lâminas preparadas 
para microscópio 

66,80 €

Ma121e Tecido conjuntivo areolar 7,60 €
Ma123d Tecido fibroso branco, tendão, humano, s.l 6,60 €
Ma124d Tecido fibroso elástico amarelo s.l. de Ligamentum nuchae 6,60 €

Ma1244d Tecido fibroso elástico amarelo com fibras separadas u.i. 6,60 €

Ma125d Tecido reticular s.t. 6,60 €
Ma126d Tecido conjuntivo embrionário s.t. 6,60 €
Ma127d Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical 6,60 €
Ma128c Tecido adiposo, sem gordura 6,30 €
Ma129e Tecido adiposo, corado para gordura 7,60 €
Ma1242e Tecido fibroso elástico amarelo s.t. de Ligamentum nuchae, 

corada para fibras elásticas
7,60 €

809,90 €
72180 Histologia: Cartilagem e Ossos, 11 lâminas preparadas 

para microscópio 
72,10 €

Ma1302c Cartilagem hialina s.t. 6,30 €
Ma1305d Cartilagem hialina de feto s.t. 6,60 €
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Ma131d Cartilagem elástica amarela s.t. 6,60 €
Ma132d Cartilagem fibrosa branca s.t. 6,60 €
Ma135d Osso compacto, tíbia humana, seção transversal 6,60 €
Ma136d Osso compacto, tíbia humana, seção longitudinal 6,60 €
Ma1365d Osso esponjoso, humano, seção transversal 6,60 €
Ma138e Desenvolvimento do osso, seção longitudinal de um dedo do 

feto
7,60 €

Ma139e Desenvolvimento do osso cranial, seção longitudinal de cabeça
do feto 

7,60 €

Ma140d Medula amarelas.t. 6,60 €
Ma141e Junta do dedo do pé ou da mão s.t. 7,60 €

72200 Histologia: Sangue, 10 lâminas preparadas para 
microscópio  para microscópio 

61,50 €

Ma1902c Esfregaço de sangue, humano, corado por Wright 6,30 €
Ma195c Esfregaço de sangue de coelho, corado por Giemsa 6,30 €
Ma196c Esfregaço de sangue de gato, corado por Giemsa 6,30 €
Ma1965c Esfregaço de sangue de rato, corado por Giemsa 6,30 €
Ma197c Esfregaço de sangue de sapo, eritrócitos nucleados 6,30 €
Am133c Esfregaço de sangue de salamandra 6,30 €
Re211c Esfregaço de sangue de lagarto 6,30 €
Av111c Esfregaço de sangue de galinha 6,30 €
Pi162c Esfregaço de sangue de Cyprinus (Carpa) 6,30 €
Ma236d Medula Vermelha de vaca 6,60 €

72230 Histologia: Tecidos Musculares, 6 lâminas preparadas 
para microscópio 

40,30 €

Ma151d Músculo estriado, s.t. 6,60 €
Ma152d Músculo estriado, s.l. 6,60 €
Ma154d Músculo liso (involuntário), s.l. e s.t. 6,60 €
Ma156d Músculo do coração (cardíaco), s.l. e s.t. 6,60 €
Ma1537f Músculo estriado, s.l. corado para mostrar estriações 9,00 €
Ma157e Músculo do coração (cardíaco), s.l.corado para mostrar discos 

intercalares
7,60 €

72250 Histologia: Tecidos nervosos, 10 lâminas preparadas para 
microscópio 

70,00 €

Ma511d Córtex cerebral de gato ou cachorro, s.t., coloração de rotina 6,60 €

Ma512f Córtex cerebral, s.t. corado por método de Golgi mostrando 
células piramidais

9,00 €

Ma514d Cerebelo de gato ou cachorro, s.t., coloração de rotina 6,60 €
Ma515f Cerebelo, s.t. prateado para células de Purkinje 9,00 €
Ma526d Cordão espinhal de gato, s.t.. coloração de rotina 6,60 €
Ma527e Cordão espinhal de gato, s.t  corado para corpos de Nissl 7,60 €

Ma544c Nervo periférico de vaca ou porco, s.l. coloração de rotina 6,30 €

Ma545c Nervo periférico de vaca ou porco, s.t. coloração de rotina 6,30 €

Ma547g Nervo periférico, mostrando nódulos de Ranvier 12,20 €
Ma551e Células Nervosas Motoras, esfregaço do cordão espinhal de 

raposa mostrando células nervosas
7,60 €

72280 Histologia: Órgãos do sentido, 10 lâminas preparadas para 
microscópio

84,90 €

Ma601e Olho de gato, parte posterior com retina, sagital s.l. 7,60 €
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Ma602e Olho de gato, parte anterior com iris, corpo ciliar, córnea, 
sagital s.l.

7,60 €

Ma608e Desenvolvimento dos olhos em s.t. de cabeça de embrião de 
porco Guinea

7,60 €

Ma6034d Retina de gato, s.t. para estudo geral 6,60 €
Ma606f Retina de porco, s.t. Com entrada de nervo óptico 9,00 €
Ma607d Córnea do olho de porco, sagital s.l. 6,60 €
Ma609k Cóclea (ouvido interno) de porco Guinea, s.l. mostrando órgão 

de Corti
27,80 €

Ma612d Região olfatória de nariz de coelho, s.t. 6,60 €
Ma614e Glândulas Gustativas, s.t. de. papila foliata de coelho 

mostrando abundantes pontos gustativos
7,60 €

Ma617e Pêlos táteis com seio de sangue, s.l e s.t. 7,60 €

72300 Histologia: Sistema Circulatório, 8 lâminas preparadas 
para microscópio 

53,00 €

Ma171d Artéria de coelho, s.t, coloração de rotina 6,60 €
Ma172d Artéria de coelho, s.t., corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma173d Veia de coelho, s.t, coloração de rotina 6,60 €
Ma174d Veia de coelho, s.t. corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma175d Artéria e veia de tamanho pequeno em um slide, porco da 

guinea, s.t.
6,60 €

Ma1762d Aorta de coelho, s.t. corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma179f Coração de rato, sagital completa s.l. 9,00 €
Ma180d Coração de rato, s.t. 6,60 €

72330 Histologia: Tecidos linfáticos, 6 lâminas preparadas para 
microscópio 

38,20 €

Ma2323c Nódulo linfático de gato, s.t. coloração de rotina 6,30 €
Ma231c Nódulo linfático de porco, s.t. coloração de rotina 6,30 €
Ma233e Tonsila (Tonsila palatina), humana, seção transversal 7,60 €
Ma234c Baço de coelho, seção transversal, mostrando cápsula e pulpa 6,30 €

Ma239d Timo de gato jovem, s.t. com corpos de Hassall 6,60 €
Ma237d Medula óssea vermelha de vaca 6,60 €

72350 Histologia: Pele, 10 lâminas preparadas para microscópio 73,20 €

Ma632d Pele Humana da palma da mão, secção vertical mostrando 
camadas cornificadas e glândulas sudoríparas

6,60 €

Ma633d Pele Humana da palma da mão, s.l. horizontal 6,60 €
Ma635i Couro cabeludo Humano, sagital s.l. mostrando s.l de folículos 

capilares, glândulas sebáceas, etc.
22,70 €

Ma636d Couro cabeludo Humano, secção horizontal mostrando s.t. de 
folículos capilares

6,60 €

Ma637d Pele Humana de feto, secção vertical mostrando 
desenvolvimento de pelo

6,60 €

Ma638e Ponta do dedo de feto humano. sagital s.l. do desenvolvimento 
de unha

7,60 €

Ma6404c Pele com pêlos de gato. secção vertical 6,30 €
Ma6402c Pálpebra de gato, seção transversal mostrando a glândula de 

Meibom
6,30 €

Ma647b Pelo Humano, u.i. 5,80 €
Ma6468d Glândula mamária ativa de vaca, s.t. 6,60 €

72380 Histologia: Sistema digestivo, 15 lâminas preparadas para 
microscópio 

98,70 €
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Ma312d Dente Humano, s.t. da raiz 6,60 €
Ma316e Desenvolvimento de dente, s.l. 7,60 €
Ma323d Língua de gato, papila com camada cornificada, s.l. 6,60 €
Ma331c Esôfago de gato ou cachorro, s.t. 6,30 €
Ma334d Estômago de gato, região de fundo s.t. 6,60 €
Ma337c Duodeno de gato ou cachorro, s.t. mostrando glândulas de 

Brunner
6,30 €

Ma338c Jejuno de gato ou cachorro s.t. 6,30 €
Ma343f Intestino delgado de cachorro, injetado para mostrar veias 

sanguíneas e rede de capilares, s.t.
9,00 €

Ma341d Apêndice vermiforme, humano s.t. 6,60 €
Ma346d Cólon, s.t., demonstração de células mucosas 6,60 €
Ma351d Glândula Parótida de gato, s.t. de glândula serosa pura 6,60 €
Ma352d Glândula submaxilar de gato, s.t. de mistura de glândula 

serosa e mucosa
6,60 €

Ma354d Pâncreas de porco,s.t. mostrando ilhas de Langerhans 6,60 €
Ma357d Fígado de porco, s.t. mostrando tecidos conjuntivos bem 

desenvolvidos
6,60 €

Ma3634c Vesícula biliar de ovelha, s.t. 6,30 €

72400 Histologia: Sistema respiratório, 6 lâminas preparadas 
para microscópio 

39,20 €

Ma211e Região nasal de pequenos mamíferos, s.t.(camundongo ou 
rato), mostrando epitélios respiratório e olfativo, osso, etc.

7,60 €

Ma215d Traquéia de gato ou coelho s.l. 6,60 €
Ma214d Traquéia de gato ou coelho, s.t. com epitélio ciliado, 

cartilagem, etc.,
6,60 €

Ma216c Pulmão de gato, s.t. coloração de rotina 6,30 €
Ma217d Pulmão de gato, s.t , corado para fibras elásticas 6,60 €
Pa4101e Tuberculose pulmonar miliar 7,60 €

72430 Histologia: Sistema excretório, 6 lâminas preparadas para 
microscópio 

40,30 €

Ma411d Rim de gato, s.t. mostrando cortex com corpúsculos de 
Malpighi e medula

6,60 €

Ma413e Rim de rato, sagital s.l. pelo órgão completo, com cortex, 
medula e pélvis

7,60 €

Ma415f Rim de rato, s.t. para mostrar armazenamento 9,00 €
Ma4214d Ureter de porco, s.t. 6,60 €
Ma422c Bexiga Urinária de coelho, s.t. 6,30 €
Ma423c Uretra de coelho, s.t. 6,30 €

72450 Histologia: Sistema reprodutivo feminino, 10 lâminas 
preparadas para microscópio 

66,80 €

Ma431d Ovário de gato , s.t. para estudo geral, mostra folículos 
primário, secundário e De Graaf

6,60 €

Ma434d Ovário com corpo lúteo, s.t. 6,60 €
Ma435c Tubo de Falópio de porco, s.t. 6,30 €
Ma437d Útero de porco, s.t. estado de repouso 6,60 €
Ma438d Útero de porco, s.t. estágio de gestação 6,60 €
Ma439d Útero de rato com embrião em situ, s.t. 6,60 €
Ma440e Placenta, humana , s.t. 7,60 €
Ma445f Embrião de rato, sagital s.l. 9,00 €
Ma451d Vagina de porco, s.t. 6,60 €
Ma454d Cordão Umbilical de porco, s.t. 6,60 €

72480 Histologia: Sistema reprodutivo masculino, 7 lâminas 
preparadas para microscópio 

43,50 €
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Ma4613d Testículo de rato, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €
Ma463d Epidídimo de touro, s.t. 6,60 €
Ma464d Esfregaço de esperma de touro 6,60 €
Ma466d Cordão espermático (Dutos deferentes), s.t. 6,60 €
Ma467d Vesícula seminal, s.t. 6,60 €
Ma468d Próstata de macaco, s.t. 6,60 €
Ma470d Pênis de coelho, s.t. 6,60 €

72420 Histologia: Órgãos hormonais, 6 lâminas preparadas para 
microscópio 

49,90 €

Ma2523d Glândula Tiróide de gato, s.t. 6,60 €

Ma253d
Glândula Adrenal (Gl. supra-renal) de coelho, s.t. através do 
cortex e medula

6,60 €

Ma2543d Pâncreas de gato com ilhas de Langerhans, s.t. 6,60 €

Ma255i
Glândula Pituitária (hipófise), sag.s.l. do órgão completo de 
vaca ou porco

22,70 €

Ma2574d Células de Leydig em testículo de rato, s.t. 6,60 €
Ma434d Ovário, Corpus luteum 6,60 €

73000N Tipos diferentes de larvas, 10 Lâminas preparadas para 
microscópio 

78,50 €

Co230g Obelia, sec. através de medusas brotamento em diferentes 
estágios *

12,20 €

Co212e Obelia medusa, pequena água-viva, u.i. 7,60 €
Co218e Ephyra larva de Aurelia, u.i. 7,60 €
73008f Bipinnaria larva de estrela do mar (Asterias), u.i. 9,00 €
73010d Pluteus larva de ouriço do mar (Psammechinus), u.i. 6,60 €
73011e Glochidia larva do molusco, u.i. 7,60 €
73012c Nauplius larva de Copepoda, u.i. 6,30 €
73013e Zoea larva de Decapoda, u.i. 7,60 €
Cr118e Megalopa larva de caranguejo (Carcinus maenas), u.i. * 7,60 €
73015d Larva de mosquito (Culex pipiens), u.i. 6,60 €

73300 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Insetos, jogo básico 
ampliado. 40 Lâminas de Microscopia

246,20 €

73300-157 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD157 “O 
mundo dos Insetos”. Nova edição  compreensiva com 294 
figuras e textos Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD no 
pacote - Euro especial preço.

290,70 €

4301d Musca domestica, mosca doméstica, peças bucais (lambedor- 
sugador) u.i.

6,60 €

4302e Pieris, borboleta, peças bucais (sugador), u.i. 7,60 €
4303f Carabus, besouro, peças bucais (mordedor) (carnívoro) u.i. 9,00 €

4304f Melolontha, besouro, peças bucais (mastigador) (herbívoro) 
u.i.

9,00 €

4305e Pyrrhocoris, percevejo, peças bucais u.i. 7,60 €
4306d Bombyx mori, mariposa do bicho da seda, peças bucais 

(mastigador)
6,60 €

4307e Apis mellifica, abelha, peças bucais (lambedor-sugador) de 
operária u.i.

7,60 €

4352e Vespa vulgaris, vespa, peças bucais (mordedor) de carnívoro 
u.i.

7,60 €
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4353f Periplaneta ou Blatta, barata, peças bucais (mastigador-
mordedor) u.i.

9,00 €

4308e Culex pipiens, mosquito, peças bucais (perfurador-sugador) u.i. 7,60 €

4309b Melolontha, besouro, antena com órgãos do sentido u.i. 5,80 €
4310b Bombyx mori, mariposa do bicho da seda, antena 

”emplumada” u.i.
5,80 €

4360b Pieris, borboleta, antena claviforme u.i. 5,80 €
4311b Apis mellifica, pata anterior com ”escova” u.i. 5,80 €
4312b Apis mellifica, pata posterior com cesto de pólen u.i. 5,80 €
4313b Musca domestica, mosca doméstica, pata com pulvili u.i. 5,80 €

4314c Apis mellifica, asas u.i. 6,30 €
4315b Pieris, borboleta, parte das asas com escamas u.i. 5,80 €
4316b Traquéia de inseto u.i. 5,80 €
4317b Espiráculo de inseto u.i. 5,80 €
4318b Córnea isolada de olho de inseto u.i. 5,80 €
4319d Apis mellifica, abelha, ferrão e saco de veneno u.i. 6,60 €
4320e Apis mellifica, cabeça com olhos compostos e cérebro s.t. 7,60 €

4321d Bombyx mori, bicho da seda, mostrando glândulas produtoras 
de seda

6,60 €

4370d Carausius, bicho-pau, abdome s.t. 6,60 €
4375e Melolontha, besouro, ovários de insetos, s.t. mostra ovos em 

desenvolvimento
7,60 €

4376f Gafanhoto, s.t. do testículo mostrando espermatogênese e 
divisão celular 

9,00 €

4369f Drosophila, mosca da fruta, s.l. sagital para anatomia geral do 
inseto 

9,00 €

4322d Drosophila, mosca da fruta, u.i. de adulto 6,60 €
4323e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, u.i. de adulto 7,60 €
4379d Caenis, mosca, larva com brânquias traqueais u.i. 6,60 €
4380h Pediculus humanus, piolho humano, adulto u.i. 17,10 €
4381d Thysanoptera, trips, adulto u.i. 6,60 €
4382c Aphidae, pulgão, adultos e larvas u.i. 6,30 €
74116f Cimex lectularius, percevejo, u.i. de adulto 9,00 €
73806d Culex pipiens, mosquito, u.i. de larva 6,60 €
73805d Culex pipiens, mosquito, u.i. de pupa 6,60 €
73814f Culex pipiens, mosquito, u.i. de fêmea adulta 9,00 €
73815f Culex pipiens, mosquito, u.i. de macho adulto 9,00 €
73818d Chironomus, mosquito, u.i. de larva 6,60 €

73500 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Cefalocordata (Acrania)- 
10 Lâminas preparadas para microscópio

67,90 €

73501f Botryllus schlosseri, Tunicados; colônia, u.i. 9,00 €
73503e Clavelina, Tunicados, s.l. mostrando brânquias, intestino, 

gônadas
7,60 €

73504d Clavelina, s.t. da região das brânquias e intestino 6,60 €
73508f Balanoglossus, s.t. da região das gônadas 9,00 €
73512d Sagitta, chaetognata, u.i. 6,60 €
73515f Branchiostoma (Anfioxo), espécime adulto, u.i. 9,00 €
73514f Branchiostoma, larva, u.i. 9,00 €
73517d Branchiostoma, s.t. da região das brânquias e intestino 6,60 €
73518d Branchiostoma, s.t. da região do intestino e fígado 6,60 €
73521d Branchiostoma, região da cabeça, s.t. mostrando células de 

pigmento  fotossensíveis
6,60 €

73600 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Echinodermata, Bryozoa 
e Brachiopoda. 10 Lâminas preparadas para microscópio

66,80 €
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73606d Asterias, estrela-do-mar, s.t. de raio 6,60 €
73604e estrela-do-mar jovem, s.t. horizontal 7,60 €
73601f Asterias, estrela-do-mar, larva bipinária, u.i. 9,00 €
73609d Echinus, ouriço-do-mar jovem, secção radial 6,60 €
73607e Desenvolvimento de ouriço-do-mar, ovos em diferentes 

estágios
7,60 €

73608d Echinus, ouriço-do-mar, larva plúteo 6,60 €
73612e Holothuria, pepino-do-mar, s.t. 7,60 €
73613c Holothuria, u.i. de corpos calcáreos 6,30 €
73615d Bryozoa, briozoário, colônia, s.t. 6,60 €
73617f Lingula, braquiópode, s.t. 9,00 €

73700 Zoologia,  Mollusca, 10 Lâminas preparadas para 
microscópio  -  auslaufend - expiring - cancelado

64,70 €

73700N ZOOLOGIA – Jogos Detalhados .Moluscos. 15 Lâminas de 
Microscopia

96,50 €

73701d Chiton sp., s.t. do corpo 6,60 €
73703e Anodonta, bivalve, s.t. do corpo 7,60 €
73705d Mya arenaria, bivalve, s.t. e s.l. de brânquias com epitélio ciliar 6,60 €

73707d Mexilhão, s.t. do sifão 6,60 €
73708d Mya arenaria, bivalve, músculo adutor da concha, s.l. 6,60 €
73709e Pecten, s.t. da margem do manto mostrando olho primitivo 7,60 €

73712e Anodonta, gloquídio (larva) u.i. 7,60 €
73728d Caramujo, s.t. de espécime pequeno para estudo geral 6,60 €
73720c Helix, caracol, s.t. da cavidade pulmonar 6,30 €
73717c Helix, caracol, s.t. da glândula digestiva (fígado) 6,30 €
73718c Helix, caracol, s.t. de rim 6,30 €
73716d Helix, caracol, s.t. de glândula hermafrodita 6,60 €
73714f Helix, caracol, s.l. de tentáculo mostrando olhos 9,00 €
73724f Alloteuthis, jovem lula, s.l. 9,00 €
73729d Octopus, polvo, secção através do tubo de sucção 6,60 €

73800 Zoologia,  Insetos: Diptera e Aphanoptera, 10 Lâminas 
preparadas para microscópio  -  auslaufend - expiring - 
cancelado

61,50 €

73800N Zoologia, Jogo detalhado: Diptera e Aphanoptera, 15 
Lâminas preparadas para microscópio (Nova Versão)

96,50 €

73801d Musca domestica, mosca doméstica, probóscide, u.i. 6,60 €
73803b Musca domestica, mosca doméstica, pata com almofadas 

aderentes, u.i
5,80 €

73807b Musca domestica, mosca doméstica, u.i de asa 5,80 €
73811b Musca domestica, mosca doméstica, u.i. de antena 5,80 €
73809e Mosca, olho composto, s.t. rad. 7,60 €
73816e Mosquito-pólvora, haltera, u.i. 7,60 €
73819d Drosophila, u.i. de espécime adulto 6,60 €
73802e Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, peças bucais 

(perfurador-sugador) u.i.
7,60 €

73804e Mosquito, Culex, cabeça de fêmea, peças bucais (perfurador-
sugador) u.i.

7,60 €

73806d Mosquito, Culex, larva, u.i. 6,60 €
73805d Mosquito, Culex pipiens, pupa u.i. 6,60 €
73814f Culex pipiens, mosquito comum, fêmea adulta u.i. 9,00 €
73815f Culex pipiens, mosquito comum, macho adulto u.i. 9,00 €
73818d Chironomus, mosquito,  larva u.i. 6,60 €
73810e Pulga de cachorro, u.i. de espécime adulto 7,60 €

117



73900 Zoologia,Jogo detalhado, Insetos: Hymenoptera e 
Coleoptera, 9 Lâminas preparadas para microscópio  -  
auslaufend - expiring - cancelado

49,90 €

73900N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Hymenoptera e 
Coleoptera, 15 Lâminas preparadas para microscópio 
(Nova Versão)

85,90 €

73901d Lasius, formiga, operária u.i. 6,60 €
73902c Abelha de Mel, asas com ganchos e cume para travar as asas, 

u.i.
6,30 €

73903b Abelha de Mel, pata traseira com cesto de pólen u.i. 5,80 €
73917b Apis mellifica, abelha de mel, pata anterior com escova u.i. 5,80 €

73904d Abelha de Mel, ferrão com saco de veneno, u.i. 6,60 €
73905d Abelha de Mel, partes da boca mordedora-sugadora, 

dissecada e u.i.
6,60 €

73918e Apis mellifica, pata posterior com cesto de pólen u.i. 7,60 €
73906e Vespa vulgaris, vespa, partes da boca penetrantes de um 

carnívoro u.i.
7,60 €

73907b Besouro, antena lamelada , u.i. 5,80 €
73919e Melolontha, besouro, ovário s.t. 7,60 €
73908c Besouro d'água, estigma, u.i. 6,30 €
73911e Besouro Colorado, u.i. de partes mastigadoras da boca 7,60 €
73912c Córnea, isolada de olho de mosca, u.i. mostrando facetas 6,30 €

73914c Besouro, u.i. de pata 6,30 €
73915c Besouro d'água (Gyrinus), u.i. de pata nadadora 6,30 €

74000 Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Neuroptera e 
Lepidoptera, 10 Lâminas preparadas para microscópio 

55,20 €

74001c Chrysopa, u.i. de asa neuroptera típica 6,30 €
74004d Caterpilar de Bombyx, s.t. 6,60 €
74005b Caterpilar de Bombyx, pernas, u.i. 5,80 €
74010d Lepidoptera, partes da boca de traça, tubos sugadores, u.i. 6,60 €

74007d Caterpilar de Pieris, partes da boca, u.i. 6,60 €
74002d Caterpilar, u.i. de espécime jovem 6,60 €
74006b Caterpilar de Bombyx, traquéia u.i. mostra estrutura celular de 

anéis traqueais e finos ramos
5,80 €

74011b Lepidoptera, asa mostrando escalas de borboleta, u.i. 5,80 €
74008b Lepidoptera, asa mostrando escalas de traça, u.i. 5,80 €
74009d Lepidoptera, antena de borboleta e traça, u.i. 6,60 €

74100 Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Archiptera e 
Rhynchota, 5 Lâminas preparadas para microscópio  -  
auslaufend - expiring - cancelado

32,90 €

74100N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Archiptera e 
Rhynchota, 10 Lâminas preparadas para microscópio 
(Nova Versão)

76,40 €

74113d Thysanoptera, tripes u.i. de adulto 6,60 €
74114e Caenis, mosca de maio, adulto u.i. 7,60 €
74103d Ninfa de mosca de maio u.i. de brânquia da traquéia 6,60 €
74105h Pediculus corporis, humano, u.i. 17,10 €
74108e Ovos em pêlos, piolho corporal ou do cabelo humano 7,60 €
74107d Aphidae sp., piolho de planta, u.i. de muitos por lâmina 6,60 €
74109d Palomena, asas, u.i. 6,60 €
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74110d Palomena, partes da boca u.i., tubo longo perfurador-sugador 6,60 €

74116f Cimex lectularius, percevejo, adulto u.i. 9,00 €
74117d Besouro mergulhador ou percevejo d´agua (Gerris), pata 

nadadora u.i.
6,60 €

74200 Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Apterygota e 
Orthoptera, 5 Lâminas preparadas para microscópio  -  
auslaufend - expiring - cancelado

31,80 €

74200N Zoologia, Jogo detalhado, Insetos: Apterygota e 
Orthoptera, 10 Lâminas preparadas para microscópio 
(Nova Versão)

64,70 €

74201d Lepisma, peixe de prata, u.i. de escamas do corpo 6,60 €
74202d Podura,  côlembolo, adulto u.i. 6,60 €
74203d Fórceps do macho de Forficula, lacraia, u.i. 6,60 €
74204d Forficula, lacraia, u.i. de asas superior e inferior 6,60 €
74210f Barata, u.i. de partes dissecadas da boca penetrante e 

mastigadora, u.i.
9,00 €

74209e Periplaneta, barata, moela com dentes quitinosos u.i. 7,60 €
74211e Gomphocerus, Gafanhoto, partes da boca u.i. 7,60 €
74205c Gomphocerus, Gafanhoto, u.i. de pata puladora 6,30 €
74212d Grilo,  túbulos de Malpighi e intestino, s.t. 6,60 €
74208f Carausius, Gafanhoto, s.t. de testículos mostrando  

espermatogênese, cuidadosamente corado para estágios 
meióticos e mitóticos

9,00 €

74300 Zoologia, Detail Set, Arachnoidea and Myriapoda, 11 
Lâminas preparadas para microscópio -  auslaufend - 
expiring - cancelado

73,20 €

74300N ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Aracnídeos e Miriápodes. 
12 Lâminas de Microscopia

74,30 €

74301e Aranha de jardim, quelícera e pedipalpo, fêmea, u.i. 7,60 €
74303b Aranha de jardim, u.i. da pata 5,80 €
74304d Aranha de jardim, u.i. de fiandeiras 6,60 €
74306e Aranha de jardim, abdome com pulmões foliáceos s.l.. 7,60 €
74307f Aranha de jardim, s.l. do cefalotórax e sistema nervoso central 9,00 €

74310e Varroa, ácaro parasita de abelhas u.i. 7,60 €
74313c Tyroglyphus farinae, ácaro da farinha, u.i. 6,30 €
74325d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha, u.i. 6,60 €
74316e Sarcoptes, pele infectada, mostrando ovos e ácaros s.t. 7,60 €
74317e Lithobius, centopéia, u.i. de peças bucais 7,60 €
74320d Lithobius, centopéia, corpo, s.t. 6,60 €
74323d Diplopoda sp, corpo, s.t. 6,60 €

74400 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Crustáceos. 10 Lâminas 
de Microscopia

61,50 €

74401c Daphnia sp., pulga d’água, u.i. 6,30 €
74403c Cyclops sp., copépode, u.i. 6,30 €
74405e Gammarus, anfípoda, u.i. 7,60 €
74406d Lepas anatifera, craca, u.i. de cirros 6,60 €
74410d Artemia salina, artemia, vários estágios do desenvolvimento 

u.i.
6,60 €

74411c Larva Nauplio, u.i. 6,30 €
74414e Astacus, pitu, olho, s.l. 7,60 €
74420c Astacus, brânquias, s.t. 6,30 €
74422c Astacus, estômago, s.t. 6,30 €
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74425c Astacus, intestino, s.t. 6,30 €

74500 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Vermes (Helmintos). 20 
Lâminas de Microscopia

165,50 €

74501f Planaria, (Turbelária) u.i. 9,00 €
74502c Planaria, s.t.. da estrutura geral 6,30 €
74508m Fasciola hepatica, verme de fígado, u.i. 29,30 €
74509c Fasciola, s.t. da região média do corpo 6,30 €
74515f Taenia sp., platelminto, proglótides, u.i. 9,00 €
74517c Taenia sp., proglótides maduras, s.t. 6,30 €
74521g Taenia ou Moniezia, platelminto, escólex e proglótides, u.i. 12,20 €

74526f Echinococcus multilocularis, fígado infectado, s.t. 9,00 €
74530i Enterobius vermicularis, oxiúro, u.i. 22,70 €
74532d Trichinella spiralis, larva encistada em músculo, s.l. 6,60 €
74539e Ascaris, nematelminto, macho e fêmea adultos, s.t. 7,60 €
74542d Nemertine, espécie marinha, s.t. do corpo 6,60 €
74545d Nereis, verme marinho, s.t. 6,60 €
74548d Tubifex, oligoqueta, u.i. 6,60 €
74549d Hirudo medicinalis, sanguessuga, s.t. 6,60 €
74552e Lumbricus, minhoca, extremidade anterior, s.l. 7,60 €
74553c Lumbricus, região de vesículas seminais, s.t. 6,30 €
74555d Lumbricus, s.t. com estômago 6,60 €
74557c Lumbricus, s.t. com intestino e nefrídios 6,30 €
74562d Lumbricus, s.t. com setas 6,60 €

74600 Zoology, Detail Set, Coelenterata and Porifera, 9 Lâminas 
preparadas para microscópio -  auslaufend - expiring - 
cancelado

59,40 €

74600N ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Celenterados e Poríferos. 
10 Lâminas de Microscopia

64,70 €

74624e Sycon, uma pequena esponja marinha do tipo sycon, s.l. e s.t. 
em uma lâmina

7,60 €

74621d Spongilla, esponja de água doce, s.t. 6,60 €
74623d Euspongia, esponja comercial, s.t. 6,60 €
74625c Diferentes tipos de espículas de esponja, várias u.i. 6,30 €
74601e Hidra, pólipo de água doce, ampliado e u.i. 7,60 €
74603d Hidra, s.t. em diferentes níveis 6,60 €
74608d Laomedea, u.i. da colônia., pólipos vegetativos e reprodutivos 6,60 €

74609e Obelia, u.i. de medusa 7,60 €
74615e Aurelia, água-viva, u.i. de éfira 7,60 €
74619e Actinia, anêmona-do-mar, s.l. e s.t. 7,60 €

74700 ZOOLOGIA – Jogos Detalhados. Protozoa. 10 Lâminas de 
Microscopia

98,70 €

74701e Amoeba proteus, rizópodo, u.i. 7,60 €
74703d Radiolaria, várias espécies, fóssil 6,60 €
74704d Foraminíferos do mar Mediterrâneo, várias espécies, recente 6,60 €

74707c Euglena viridis, um flagelado verde, u.i. 6,30 €
74709c Ceratium hirundinella, dinoflagelado de água doce u.i. 6,30 €
74711v Trypanosoma gambiense, causador da doença do sono 

Africana, esfregaço de sangue
25,90 €

74712m Plasmodium, causador da malária humana, esfregaço de 
sangue

29,30 €
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74720d Eimeria stiedae, causador da coccidiosis, s.t. de fígado 
infectado

6,60 €

74723d Paramaecium, um ciliado comum, núcleo corado 6,60 €
74724e Vorticella, um ciliado colonial. 7,60 €

74800 Ecto- e Endoparasitas, 28 Lâminas preparadas para 
microscópio 

292,80 €

74801v Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 
sangue

25,90 €

74802m Plasmodium, malária humana, esfregaço de sangue com 
diferentes estágios 

29,30 €

74803e Nosema apis, intestino de abelha infectada, s.t. 7,60 €
74804d Eimeria stiedae, causa coccidiosis, fígado de coelho infectado, 

s.t.
6,60 €

74805f Sarcocystis tenella em músculo, s.l. 9,00 €
74806m Fasciola hepatica, u.i. de verme de fígado adulto  29,30 €
74807e Fasciola hepatica em dutos da bile do fígado, s.t. 7,60 €
74808e Dicrocoelium lanceolatum, verme de fígado de carneiro, u.i. 7,60 €

74809f Taenia sp.,  platelminto, proglótides, u.i. 9,00 €
74810f Taenia sp.,  platelminto, proglótides maduras u.i. 9,00 €
74811t Taenia sp., escólex, u.i. 14,60 €
74812e Taenia sp., cisticerco em músculo, s.l. 7,60 €
74813f Echinococcus granulosus, parede de cisto, s.t. 9,00 €
74814f Echinococcus granulosus, escólices de cisto, u.i. 9,00 €
74815f Echinococcus multilocularis, fígado infectado, s.t. 9,00 €
74816d Trichinella spiralis, músculo infectado com cistos, s.l. 6,60 €
74817e Trichinella spiralis, músculo infectado com cistos, u.i. 7,60 €
74818g Strongylus sp., pulmão infectado, s.t. 12,20 €
74819i Oxyuris (Enterobius), pequeno verme nematódeo, u.i 22,70 €
74820g Enterobius (Oxyuris) em apêndice humano, s.t. 12,20 €
74821e Ascaris, fêmea e macho adultos, s.t. 7,60 €
74822f Sarcoptes sp., u.i. 9,00 €
74823f Ixodes, carrapato, u.i. 9,00 €
74824e Varroa, piolho parasítico de abelhas u.i. 7,60 €
74825h Pediculus humanus capitis, piolho, u.i. 17,10 €
74826e Pediculus, u.i.de ovos de piolho em cabelo 7,60 €
74827f Haematopinus suis, piolho de porco, u.i. 9,00 €
74828e Pulga de cachorro ou outro mamífero, u.i. 7,60 €

74900 Parasitologia Geral.  Jogo curto, 25 Lâminas preparadas 
para microscópio 

241,80 €

74901v Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 
sangue

25,90 €

74902f Plasmodium berghei, malaria em roedores, esfregaço de 
sangue com formas vegetativas e estágio de esquizogonia

9,00 €

74903f Sarcocystis sp.,  secção do músculo mostrando parasitas nos 
tubos de Miescher

9,00 €

74904e Nosema apis, disenteria de abelha, s.t. do intestino de abelha 7,60 €

74905d Eimeria stiedae, causador da coccidiosis, s.t. de fígado de 
coelho infectado, mostra parasitas em todos os estágios

6,60 €

74906m Fasciola hepatica,verme de fígado, u.i. de adulto 29,30 €
74907d Fasciola hepatica, ovo u.i. 6,60 €
74908t Taenia ou  Moniezia, tênia, escólex u.i. 14,60 €
74909f Taenia pisiformis, tênia de cachorro, proglótides maduras u.i. 9,00 €
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74910d Taenia saginata, Tênia,  proglótides em diferentes estágios, 
s.t.

6,60 €

74911f Hymenolepis nana, Tênia anã, proglótides u.i. 9,00 €
74912f Echinococcus granulosus, parede de cisto e escólices s.t. 9,00 €

74913d Ascaris lumbricoides, lombriga de humano, fêmea adulta s.t. 
na região das gônadas

6,60 €

74914d Ascaris lumbricoides, ovo em fezes u.i. 6,60 €
74915i Enterobius vermicularis (Oxyuris), pequeno verme nematódeo, 

espécime adulto u.i.
22,70 €

74916d Trichinella spiralis, músculo com larva encistada s.l. 6,60 €
74917g Ixodes sp., carrapato,  adulto u.i. Transmissor da febre 

recorrente e borreliosis 
12,20 €

74918d Dermanyssus gallinae,  ácaro de galinha u.i. 6,60 €
74919e Acarapis woodi, varroa, ácaro parasita de abelhas, u.i. 7,60 €
74920e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), secção de pele infectada por 

parasitas
7,60 €

74921f Anopheles, mosquito da malaria, cabeça e partes da boca de 
fêmea, u.i.

9,00 €

74922e Culex pipiens, mosquito comum, cabeça e partes da boca de 
fêmea, u.i.

7,60 €

74923f Cimex lectularius, percevejo, u.i. 9,00 €
74924h Pediculus humanus, piolho humano, u.i. 17,10 €
74925e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adulto u.i. 7,60 €

75400 Mosca doméstica (Musca domestica), 7 Lâminas 
preparadas para microscópio 

36,10 €

75401d Musca domestica, mosca doméstica, probóscide,  u.i. 6,60 €
75402b Musca domestica, mosca doméstica, pata com almofadas 

aderentes, u.i
5,80 €

75403b Musca domestica, asa, u.i. 5,80 €
75404e Musca domestica, olho composto, rad. 7,60 €
75405d Musca domestica, haltera,asa inferior rudimentar, u.i. 6,60 €
75406c Musca domestica, córnea, mostrando facetas 6,30 €
75407c Musca domestica, antena, u.i. 6,30 €

75700 Microrganismos de água doce, 25 Lâminas preparadas 
para microscópio 

144,30 €

75701e Amoeba proteus, u.i. 7,60 €
75702d Arcella, u.i. 6,60 €
75703c Euglena viridis, u.i. 6,30 €
75704c Ceratium hirundinella, u.i. 6,30 €
75705d Paramaecium, u.i. 6,60 €
75706e Vorticella, água doce, u.i. 7,60 €
75707d Plâncton mostrando Difflugia e Rotatoria 6,60 €
75708e Hidra, u.i. (Pelmatohydra) 7,60 €
75709d Esponja de água doce, u.i. de gêmula 6,60 €
75710c Daphnia, u.i. de pulga de água doce 6,30 €
75711c Ciclopes, u.i. 6,30 €
75712d Pandorina morum, colônias de algas verdes, u.i. 6,60 €
75713e Volvox, u.i. 7,60 €
75714c Chlamydomonas, algas verdes, u.i. 6,30 €
75715d Hydrodictyon, rede de água, u.i. 6,60 €
75716c Cladophora, filamentos ramificados, u.i. 6,30 €
75717c Oedogonium, u.i. 6,30 €
75718d Alga planctônica, Eudorina, Pediastrum, Microcystis 6,60 €
75719d Filamentos vegetativos, Spirogyra, Zygnema, Mougeotia 6,60 €
75720e Desmidias, várias espécimes 7,60 €
75721d Diatomáceas corada para estrutura protoplasmática 6,60 €
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75722d Batrachospermum, u.i. alga vermelha 6,60 €
75723c Chroococcus, u.i. 6,30 €
75724c Anabaena, u.i. 6,30 €
75725d Bactérias de putrefação, esfregaço 6,60 €

75800 Microrganismos do mar, 15 Lâminas preparadas para 
microscópio 

88,10 €

75801d Silicoflagelados 6,60 €
75802d Radiolaria, diversas espécies com diferentes formas de 

conchas
6,60 €

75803d Foraminifera, diversas espécies com diferentes formas de 
conchas

6,60 €

75804d Peridinium, dinoflagelado marinho 6,60 €
75805e Vorticella, ciliado marinho 7,60 €
75806d Noctiluca, um flagelado luminescente 6,60 €
75807d Plâncton marinho, espécimes mistos 6,60 €
75808d Larva Pluteus de ouriço do mar 6,60 €
75809e Ovos de ouriço do mar, diferentes fases de desenvolvimento 7,60 €

75810d Sagitta, verme marinho transparente, u.i. 6,60 €
75811d Caprella, um anfípoda marinho, u.i. 6,60 €
75812e Zoea, estágio de desenvolvimento de um decápode marinho, 

caranguejo, u.i.
7,60 €

75813e Obelia, u.i. de medusa 7,60 €
75814d Campanularia, u.i. de colônia 6,60 €
75815d Hydractinia, u.i. 6,60 €

76000 Jogo de Lâminas de Genética. 25 Lâminas preparadas 
para microscópio

192,00 €

76000-131 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD131 
“Embriologia e desenvolvimento de Animai”s. Nova edição 
compreensiva com 196 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

282,20 €

76001d Allium, extremidade da raiz, s.l. mostrando todos os estágios 
da mitose

6,60 €

76002e Eschscholtzia, estigma, u.i. mostrando pólen penetrando 7,60 €

76003e Lilium, célula mãe de micrósporo, primeira divisão, leptóteno a 
zigóteno

7,60 €

76004e Lilium, primeira divisão, diacinese a telófase 7,60 €
76005f Lilium, segunda divisão, intercinese a estágio de tétrade 9,00 €

76006f Polytrichum, musgo, arquegônio, u.i. 9,00 €
76007e Polytrichum, musgo, arquegônio, s.l. 7,60 €
76008d Spirogyra conjugação escalariforme com zigotos depois da 

conjugação
6,60 €

76009f Ouriço-do-mar, desenvolvimento dos ovos, u.i. da maioria dos 
estágios até plúteo

9,00 €

76010f Cromossomos gigantes da glândula salivar de Chironomus, 
esmagamento, corada para cromômeros

9,00 €

76011e Cromossomos gigantes, secção 7,60 €
76012f Ascaris, fertilização dos ovos, s.t. 9,00 €
76013f Ascaris, pronúcleos masculino e feminino, s.t. 9,00 €
76014f Ascaris, meiose e clivagem inicial, s.t. 9,00 €
76015e Testículo de pitu, s.t. mostrando meiose 7,60 €
76016d Testículo de camundongo, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €

76017d Ovário de coelho, s.l. mostrando folículo em vários estágios 6,60 €
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76018f Embriologia de peixe, s.l. de embrião mostrando mitose animal 9,00 €

76019h Cromossomos, humano, fêmea, cultura de sangue periférico 17,10 €

76020i Cromossomos, humano, masculino, cultura de sangue 
periférico

22,70 €

76021f Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, u.i. 9,00 €
76022f genética de Drosophila, mutante “olho barr”, u.i. 9,00 €
76023f Genética de Drosophila mutante “olho marrom “, u.i. 9,00 €
76024f Genética de Drosophila, mutante “asa vestigial”, u.i. 9,00 €
76025f Genética de Drosophila, mutante “olho branco”, u.i. 9,00 €

77900 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Células e 
tecidos. 20 Lâminas preparadas para microscópio

118,90 €

77901c Células epidérmicas de Allium (cebola), células vegetais típicas
com núcleo, citoplasma e paredes celulares

6,30 €

77902d Mitose, s.l. de extremidade da raiz de Allium mostrando todos 
os estágios da mitose vegetal

6,60 €

77903f Meiose, s. t. de anteras Lilium mostrando diferentes estágios 
da meiose

9,00 €

77904d Ápice caulinar e tecido meristemático de Asparagus s.l. 6,60 €
77905d Cloroplastos, u.i. de folha de Elodea ou Spinacea mostrando 

detalhes de grandes cloroplastos
6,60 €

77906c Cromoplastos, s. t. de raiz de Daucus (cenoura) 6,30 €
77907c Grãos de aleurona, s. t. de endosperma de Ricinus 6,30 €
77908b Grãos de amido, diferentes tipos misturados, u.i. 5,80 €
77909d Gordura, s. t. de endosperma de Corylus (avelã) coloração 

para gordura
6,60 €

77910d Cristais de inulina, s. t. de tubérculo de Dahlia 6,60 €
77911d Ácido tânico, s. t. de casca de Rosa 6,60 €
77912b Cristais de oxalato de cálcio em u.i. de casca seca de cebola 5,80 €

77913d tubos anelar e espiralado, isolados e u.i. 6,60 €
77914c Células de madeira, maceradas e u.i.. 6,30 €
77915c Tubos lactíferos, s.l. de caule de Euphorbia (bico de papagaio) 6,30 €

77916b Células de cortiça, s. t. de casca de suber de Quercus 
(carvalho)

5,80 €

77917b Pêlos estrelados em forma de escama, isolados de Elaeagnus 
(oliveira)

5,80 €

77918c Glândula de óleo lisígeno, s. t. casca do fruto de Citrus 6,30 €
77919b Células parenquimáticas, s. t. da medula de Sambucus 

(sabugueiro)
5,80 €

77920d Cistólitos, s. t. de fruto de Pyrus (pêra) 6,60 €

78000 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Raiz. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

78001d Allium cepa, cebola, extremidade de raiz, s.l. mostrando todos 
os estágios da mitose

6,60 €

78002c Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típica 6,30 €
78009c Iris, s. t. de raiz monocotiledônea típica 6,30 €
78018c Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledônea típica 6,30 €
78003c Sarothamnus, s. t. através de raiz lenhosa 6,30 €
78004c Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz principal 

mostrando dutos lactíferos
6,30 €

78006d Vicia faba, feijão, nódulos radiculares s. t. bactérias fixadoras 
de nitrogênio

6,60 €
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78007d Ranunculus ficaria, tubérculo durante o outono, s. t. mostrando 
amido

6,60 €

78011d Alnus, amieiro, s. t. de tubérculo mostrando actinomicetos 6,60 €

78010d Neottia, orquídea, s. t. de raiz com micorriza endotrófica 6,60 €
78008d Cuscuta, cipó- chumbo, no hospedeiro, s. t. de haustório 6,60 €

78013d Pêlos radiculares, u.i. de extremidade da raiz, coifa e pêlos 
radiculares

6,60 €

78014d Zea mays, extremidade da raiz, s.l. mediana mostrando 
medula central, coifa e amido

6,60 €

78021c Monstera, raiz aérea, s. t.. 6,30 €
78027c Elodea, elodea, s. t. de raiz aquática 6,30 €

78100 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Caule. 20 
Lâminas preparadas para microscópio

112,50 €

78101c Tulipa, s. t. de caule típico de monocotiledônea com feixes 
dispersos

6,30 €

78102f Aristolochia, s. t. de caule de um ano, dois anos e mais velho, 
todos os 3 em uma lâmina

9,00 €

78103e Caule de dicotiledônea e monocotiledônea, s. t. de Helianthus 
e Canna

7,60 €

78104e Caule de dicotiledônea e monocotiledônea s. t. de Ranunculus 
e Zea

7,60 €

78115e Tilia, lima, duas s. t. de caule, primeiro e segundo ano 7,60 €
78140d Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s. t., s.l.r.;s.l.t. 6,60 €

78170d Fraxinus excelsior, freixo, três secções da madeira, s. t., s.l.r, 
s.l.t.

6,60 €

78120c Quercus, carvalho, s. t. de caule mostrando câmbio e casca 6,30 €

78112c Sambucus, sabugueiro, s. t. de casca mostrando lenticelas 6,30 €

78107c Linum, .s. t.. de caule mostrando fibras 6,30 €
78108b Linum, fibras isoladas, u.i. 5,80 €
78109d Ranunculus, s.l. de caule herbáceo 6,60 €
78110d Cucurbita pepo, s.l. de caule com tubos crivados 6,60 €
78126d Placas crivadas em visão superior, s. t. de caule de Cucurbita 6,60 €

78111c Lamium, s. t. de caule , colênquima 6,30 €
78131c Secale, centeio, s. t. de caule típica de gramínea 6,30 €
78114c Nymphaea, lírio d’água, s.t. de caule aquático, células 

espiculares
6,30 €

78105c Hippuris, s. t. de caule aquático típico com grande medula 
central

6,30 €

78118d Urtica, urtiga, pêlos urticantes com dutos de veneno 6,60 €

78169c
Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo com grãos de 
amido e súber

6,30 €

78200 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Folhas. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

78201d Elodea, s.l. de ápice caulinar mostrando meristema apical e 
origem das folhas

6,60 €

78212d Folhas, monocotiledônea e dicotiledônea, Zea e Ranunculus, 
s.t.

6,60 €

78206c Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledônea 6,30 €
78232c Iris, s.t. t.s. de folha típica isobilateral 6,30 €
78246c Eucalyptus, folha bifacial com glândulas de óleo esquizógenas, 

s.t.
6,30 €

78210d Fagus, faia, s.t. de folhas de sol e sombra em uma lâmina 6,60 €
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78203c Calluna, urze, s.t. de folha enrolada mostrando estômatos 6,30 €

78204c Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando câmara de 
estômatos crípticos alinhados com pêlos protetores 

6,30 €

78213c Ficus elastica, seringueira, s. t. de folha mostrando cistólitos 6,30 €

78227c Elodea, s.t. de folha mostrando estrutura simples de uma folha 
aquática

6,30 €

78207c Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos 6,30 €
78208d Aesculus, s.t. de botão foliar com escama e folhas embutidas 

enroladas
6,60 €

78205d Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pêlos glandulares 6,60 €

78215d Nepenthes, s.t.de jarro com glândulas 6,60 €
78241d Utricularia, planta carnívora, u.i. de vesícula (utriculo) 6,60 €

78300 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Flores. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

78300-161 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD161 “A 
Biologia de Flores e Frutas“. Nova edição compreensiva com 
161 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

129,50 €

78304e Zea e Ranunculus, s. t. de flores de monocotiledônea e 
dicotiledônea

7,60 €

78303d Bellis, s.l. de botão de flor composta 6,60 €
78307d Taraxacum, dente de leão, s. t..de botão de flor composta 6,60 €

78306d Papaver, papoula, s. t. de botão floral com placentação parietal 6,60 €

78319d Cheirantus, goivo amarelo, s. t. de botão floral com 
placentação marginal-parietal.

6,60 €

78330d Solanum, batata, s. t. de ovário com placentação marginal 
central

6,60 €

78341d Prunus avium, cerejeira, botão floral com ovário periginoso, s.l. 6,60 €

78342d Pyrus malus, maçã, botão floral com ovário hipoginoso, s.l. 6,60 €

78316e Arum maculatum, botão floral mostrando ovário, s. t. 7,60 €
78329d Lilium, s. t. de ovário, mostrando disposição dos óvulos 6,60 €
78313d Lilium, s. t. de anteras t.s. mostrando câmaras de pólen e 

grãos de pólen
6,60 €

78344e Lilium, s. t. anteras, prófase inicial da meiose 7,60 €
78311e Estigma de Eschscholtzia, u.i..mostrando pólen penetrando 7,60 €

78326b Pólen de Corylus, aveleira, u.i.. 5,80 €
78310c Tipos de pólen, u.i. de uma grande variedade de polens 6,30 €

78400 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Angiospermas, Frutos e 
sementes. 15 Lâminas de Microscópio

85,90 €

78400-161 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD161 “A 
Biologia de Flores e Frutas“. Nova edição compreensiva com 
161 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia mais CD 
no pacote - Euro especial preço.

129,50 €

78401d Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endosperma e grãos de 
amido

6,60 €

78402e Triticum, trigo, s.l. de semente mostrando origem do embrião 7,60 €

78425d Zea mays, milho, s.t. de sabugo jovem 6,60 €
78404d Phaseolus, feijão, s.t. de vagem com semente 6,60 €
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78416d Solanum, batata, s.t. de ovário com embriões em 
desenvolvimento

6,60 €

78419d Helleborus, s.l. de ovário átropo 6,60 €
78417d Capsella, s.l. de ovário com embriões em desenvolvimento 6,60 €

78421d Papaver, papoula, s.t. de ovário com embriões em 
desenvolvimento 

6,60 €

78411d Phoenix, tâmara, s.t. de semente 6,60 €
78413d Prunus, ameixa, s.t. de fruto pétreo jovem 6,60 €
78445d Juglans regia, noz, drupa jovem, s.t. 6,60 €
78423d Ribes, groselha, s.l. de fruto jovem 6,60 €
78442d Helianthus, girassol, s.t. de fruto aquênio 6,60 €
78443d Pyrus malus, maçã, pomo jovem, s.t., um fruto carnoso com 

muitas sementes
7,60 €

78444d Fragaria, morango, s.l. de jovem fruto agregado 6,60 €

78500 Adaptações de Plantas a maneira de vida e ambiente, 50 
lâminas preparadas para microscópio 

271,60 €

78501c Ilex, s.t. de folhas mostrando cutícula 6,30 €
78502d Aesculus, s.t. de botão foliar mostrando escamas 6,60 €
78503c Samambaia, s.t. de rizoma subterrâneo 6,30 €
78504c Beta, beterraba, s.t. de raiz de armazenamento subterrâneo 6,30 €

78505c Solanum, batata, s.t. de tubérculo subterrâneo 6,30 €
78506c Allium, s.l. de bulbo subterrâneo 6,30 €
78507d Ranunculus ficaria, s.t. de tubérculo subterrâneo 6,60 €
78508c Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz 6,30 €
78509d Dentaria, s.l. de bulbo germinativo 6,60 €
78510c Galium, u.i. de folha mostrando pêlos trepadores 6,30 €
78511d Cucurbita, s.l. de s.l. de talo com tubos perfurados 6,60 €
78512c Viscum album, s.t. de folha 6,30 €
78513d Lemna, lentilha d´água, ponta e gorro de raiz (caliptra) u.i. 6,60 €

78514f Dischidia, s.t. de folhas urnas mostrando raiz 9,00 €
78515c Rhiziphora, mangue, s. t. de raiz adventícia 6,30 €
78516c Philodendron (Araceae), s.t. de raiz aérea 6,30 €
78517c Liana, planta trepadeira, s.t. de raiz 6,30 €
78518d Cuscuta, cipó-chumbo, s.t. de hospedeiro mostrando a 

haustório 
6,60 €

78519d Viscum album, visco, s.l. mostrando raiz parasítica em 
hospedeiro

6,60 €

78520d Orchis, s.t. de raiz mostrando micorriza  endotrófica 6,60 €
78521d Alnus, amieiro, s.t. de tubérculo mostrando actinomicetos em 

simbiose
6,60 €

78522d Drosera, u.i. de folha mostrando pêlos glandulares 7,60 €
78523c Drosera, s.t. de folhas mostrando pêlos glandulares 6,30 €
78524c Pinguicula, s.t. de folha mostrando glândulas da célula 6,30 €
78525d Utricularia, u.i. de vesícula (utrículo) 6,60 €
78526d Nepenthes, s.t.de jarro com glândulas 6,60 €
78527c Dionaea, armadilha de moscas, s.t. de folha 6,30 €
78528d Elodea, u.i.de folha submergida sem estômatos 6,60 €
78529c Elodea, s.t. de folha 6,30 €
78530c Nymphaea, lírio d’água, s.t. de caule aquático mostrando 

sistema de ar vascular 
6,30 €

78531c Hippuris, s. t. de caule aquático  mostrando câmaras de ar 
regulares

6,30 €

78532c Nymphaea, lírio d'água, folha flutuante de planta aquática com 
câmaras de ar, s.t.

6,30 €

78533c Potamogeton, s.t. de folha 6,30 €
78534c Taxodium (Cypressacea), s.t. de raiz para respiração 6,30 €
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78535c Potamogeton, s.t. de caule aquático mostrando câmaras de ar 6,30 €

78536c Ruellia, s.t. de folha mostrando estômatos 6,30 €
78537c Polypodium (samambaia), s.t. de folha mostrando modificação 

da epiderme (bolsa de água)
6,30 €

78538d Urtica, urtiga, folha com pêlos urticantes, u.i. 6,60 €
78539c Myosotis palustris, u.i. de folha mostrando pêlos para reserva 

de água
6,30 €

78540c Hedera, s.t. de folha 6,30 €
78541c Nerium, oleando, folha com estômatos submersos, s. t. 6,30 €
78542c Grama de dunas, s.t. de folha 6,30 €
78543c Verbascum, verbasco, pêlos ramificados de folha, s.t. 6,30 €
78544b Elaeagnus, oliveira , u.i. de folha ou caule em forma de 

escama
5,80 €

78545c Orchis, epifítica,  s.t de raiz aérea 6,30 €
78546d Aloe, s.t. de folha suculenta 6,60 €
78547c Sedum, s.t. de folha suculenta 6,30 €
78548c Pelargonium, s.t. de raiz suculenta 6,30 €
78549c Cactos, s.t. de caule suculento 6,30 €
78550c Cactos, s.t. de folha suculenta 6,30 €

78600 BOTÁNICA – Jogos Detalhados. Gimnospermas. 15 
Lâminas preparadas para microscópio

85,90 €

78602e Ephedra, s.l. de cone masculino 7,60 €
78603f Ephedra, s.l. de cone feminino no momento da polinização 9,00 €

78605c Ginkgo, broto jovem, s.t. 6,30 €
78607c Ginkgo, s.t. de folha 6,30 €
78611c Pinus, pinheiro, raiz jovem 6,30 €
78612c Pinus, pinheiro, caule no primeiro ano 6,30 €
78614e Pinus, pinheiro, s.l de gema mostrando anatomia e origem das 

folhas
7,60 €

78616d Pinus, pinheiro, madeira, secções transversal, radial e 
tangencial

6,60 €

78618c Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t. 6,30 €
78619b Pinus, pinheiro, u.i. de grãos de pólen maduros 5,80 €
78620d Pinus, pinheiro, s.l. de cones masculinos 6,60 €
78621d Pinus, pinheiro, s.l. de cone feminino jovem 6,60 €
78626c Larix, lariço, s.t. de folhas aciculares, s.t. 6,30 €
78627d Larix, lariço, s.l de cone masculino 6,60 €
78628e Larix, lariço, s.l de cone feminino com óvulos 7,60 €

78800 BOTÁNICA – Jogos detalhados.- Pteridófitas (Samambaias 
). 15 Lâminas preparadas para microscópio

87,00 €

78801d Psilotum, rizoma mostrando protostele s.t. 6,60 €
78802d Psilotum, caule mostrando folhas escamosas, actinostele t.s. 6,60 €

78805c Lycopodium, caule mostrando plectostele s.t. 6,30 €
78807e Lycopodium, estróbilo mostrando isósporos, s.t. 7,60 €
78811c Selaginella, caule mostrando sifonostele, s.t. 6,30 €
78816c Equisetum, s.t. de caule 6,30 €
78818d Equisetum, estróbilo mostrando esporos, s.t. 6,60 €
78820b Equisetum, u.i. de esporos com elatérios 5,80 €
78825c Aspidium, s.t. de raiz. 6,30 €
78826c Aspidium, s.t. de caule 6,30 €
78827d Aspidium, Folha mostrando soro, s.t. 6,60 €
78830f Aspidium, u.i. de protalo mostrando anterídio e arquegônio 9,00 €
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78834d Pteridium, rizoma, s.t. mostrando polistele 6,60 €
78839d Osmunda, samambaia real, rizoma com sifonostele ectofloica, 

s.t.
6,30 €

78847d Phyllitis scolopendrium, samambaia, folha com soro e 
esporângio, s.t.

6,60 €

78900 BOTÁNICA – Jogos detalhados.- Briófitas (Musgos e 
Hepáticas).

87,00 €

15 Lâminas preparadas para microscópio
78907d Marchantia, s.t. de talo com conceptáculo 6,60 €
78908d Marchantia, s.l. de ramo anteridial 6,60 €
78910d Marchantia, l.s. de ramo arquegonial 6,60 €
78913d Marchantia, s.l. de esporogônio madura 6,60 €
78904e Ricciocarpus, s.t. de talo mostrando órgãos sexuais 7,60 €
78905e Ricciocarpus, s.t. de talo mostrando esporófitos 7,60 €
78914c Polytrichum, s.t. de talo 6,30 €
78915c Polytrichum, s.t. de folha 6,30 €
78916e Polytrichum, s.l. de ramo anteridial 7,60 €
78917e Polytrichum, s.l. de ramo arquegonial 7,60 €
78919d Polytrichum, cápsula (esporogônio) t.s. 6,60 €
78922d Polytrichum, u.i. de protonema 6,60 €
78923d Mnium, u.i. de folha mostrando cloroplastos 6,60 €
78926c Sphagnum, s.t. de ramo com folhas 6,30 €
78928d Sphagnum, cápsula s.l. 6,60 €

79000 BOTÁNICA – Jogos detalhados.- Fungos e Liquens. 20 
Lâminas preparadas para microscópio

111,40 €

79025c Mucor mucedo, u.i. de hifa mostrando esporângio 6,30 €
79028d Rhizopus nigricans, u.i. de hifa com zigoto em 

desenvolvimento
6,60 €

79029d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

79030c Plasmodiophora, s.t. de repolho 6,30 €
79015c Claviceps purpurea, s.t. de esclerótio 6,30 €
79016c Tuber rufum, trufa, s.t.. de corpo de frutificação mostrando 

ascos
6,30 €

79018c Peziza sp., fungo, s.t. de corpo de frutificação com ascos 6,30 €

79019d Erysiphe sp., míldio, s.t. de folha com peritécio 6,60 €
79021d Penicillium sp., bolor azul em casca de laranja, s.t. de hifa com 

conidióforo
6,60 €

79022c Aspergillus glaucum, bolor marrom, u.i. de hifa com esporângio 6,30 €

79023b Saccharomyces sp., fermento, gemulação, u.i 5,80 €
79013d Taphrina pruni (Exoascus pruni), s.t. com haustorios e ascos 6,60 €

79002d Puccinia graminis, s.t. de uredinia no trigo 6,60 €
79001d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, s.t. de ecidias em folha 

infectada de Berberis
6,60 €

79007d Ustilago zeae, ferrugem do milho, tecido infectado, s.t. 6,60 €
79008c Psalliota sp., cogumelo, s.l. de píleo e lamela 6,30 €
79010c Boletus edulis, fungo com poros, s.l. através de poros 6,30 €
79012c Lycoperdon gemmatum, fungo, s.t. de corpo de frutificação 6,30 €

79033d Xanthoria, líquen, s.t. de talo mostrando hifa com alga 
simbiôntica

6,60 €

79034d Xanthoria, s.t. de apotécio 6,60 €

79100 BOTÁNICA – Jogos detalhados.- Algas. 30 Lâminas 
preparadas para microscópio

175,10 €
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79101c Chroococcus, alga unicelular, u.i. 6,30 €
79103c Anabaena, u.i. de filamentos com heterocistos 6,30 €
79106d Nostoc sp., s.t.de colônia com hormogônios 6,60 €
79108d Aphanizomenon, u.i. mostrando heterocistos 6,60 €
79112c Scytonema, filamentos não ramificados, com ramificação falsa, 

u.i.
6,30 €

79113d Stigonema, filamentos ramificados, u.i. 6,60 €
79116c Diatomáceas, água doce, recente, variado 6,30 €
79120d Diatomáceas, mostrando estrutura protoplasmática 6,60 €
79166c Spirogyra, filamentos vegetativos, u.i. 6,30 €
79167e Spirogyra, conjugação escalariformes e zigotos seguindo a 

conjugação, u.i.
7,60 €

79169c Zygnema, u.i. de filamentos vegetativos 6,30 €
79174e Desmidias, lâmina espalhada mostrando várias formas 7,60 €

79145c Chlamydomonas, células biflageladas, u.i. 6,30 €
79147d Pandorina morum, células biflageladas em uma colônia 

esférica, u.i.
6,60 €

79149e Volvox, colônias esféricas com células filhas, u.i. 7,60 €
79151d Pediastrum, colônias estreladas, u.i. 6,60 €
79156d Oedogonium, u.i. de filamentos com órgãos sexuais 6,60 €
79158c Cladophora, com células multinucleadas 6,30 €
79159c Draparnaldia glomerata, filamentos com feixes de ramos 6,30 €

79162d Ulva lactuca, alga verde mostrando talo de uma camada de 
células 

6,60 €

79115d Vaucheria., u.i. de oogônio e anterídio 6,60 €
79164d Chara vulgaris, talo com órgãos sexuais 6,60 €
79126e Fucus serratus, s.t. de anterídio e oogônio em uma lâmina 7,60 €

79127d Fucus spiralis, monóica, s.t. de conceptáculo com oogônio e 
anterídio

6,60 €

79129d Ectocarpus, plurilocular, u.i. 6,60 €
79123c Laminaria saccharina, s.t. de talo com esporângio 6,30 €
79137d Polysiphonia, talo com anterídio 6,60 €
79138d Polysiphonia, talo com cistocarpos 6,60 €
79139d Polysiphonia, talo com tetrasporas 6,60 €
79141d Batrachospermum, alga de água doce, u.i. 6,60 €

79300 Bactéria, large set, 43 Lâminas preparadas para 
microscópio 

334,80 €

79301e Tipos de Bacteria, cocos, bacilos e espirilos 7,60 €
79302d Bactéria da boca, Gram positiva e negativa 6,60 €
79303g Bacillus cereus, corado para DNA  por Feulgen 12,20 €
79304t Bacillus cereus, divisão celular 14,60 €
79305f Klebsiella pneumoniae corada para camada mucosa 9,00 €
79306g Pseudomonas aeruginosa, corada para flagelação 12,20 €
79307g Proteus vulgaris, corada para flagelação 12,20 €
79308f Bacillus cereus, corada para espóros 9,00 €
79309f Clostridium sp. corada para espóros 9,00 €
79310d Bacillus subtilis, esfregaço 6,60 €
79311t Bacillus anthracis, esfregaço 14,60 €
79312d Staphylococcus aureus, causador de mastite, esfregaço de 

cultura
6,60 €

79313d Staphylococcus, epidermidis, esfregaço de cultura 6,60 €
79314d Streptococcus pyogenes, pus, esfregaço 6,60 €
79315f Streptococcus pyogenes, envenenamento do sangue, 

esfregaço de sangue
9,00 €

79316d Streptococcus lactis, organismos que azedam o leite esfregaço 6,60 €

79317d Streptococcus faecalis, esfregaço de cultura 6,60 € 130



79318e Diplococcus pneumoniae, esfregaço 7,60 €
79319f Neisseria gonorrhoea, gonococcus 9,00 €
79320e Diplococcus meningitis, meningite cerebroespinhal, esfregaço 7,60 €

79321e Clostridium tetani, causadora de contrações musculares, 
esfregaço

7,60 €

79322t Clostridium perfringens,  gangrena gasosa, esfregaço 14,60 €
79323t Mycobacterium tuberculosis, esfregaço 14,60 €
79324d Corynebacterium diphtheriae, esfregaço 6,60 €
79325e Klebsiella pneumoniae, bacillus mucosus capsulatus, 

esfregaço
7,60 €

79326d Salmonella typhosa, febre tifóide, esfregaço 6,60 €
79327d Salmonella paratyphi, esfregaço 6,60 €
79328d Shigella dysenteriae, disenteria bacilar, esfregaço 6,60 €
79329d Shigella sonnei, esfregaço de cultura 6,60 €
79330d Hemophilus influenzae, esfregaço 6,60 €
79331f Vibrio comma, cólera, esfregaço 9,00 €
79332g Borrelia recurrentis, esfregaço de sangue 12,20 €
79333h Treponema pallidum, secção através de lesão corada de 

fígado pelo método de prata*
17,10 €

79334f Pasteurella pestis, causadora da peste bulbônica, esfregaço 9,00 €

79335d Escherichia coli, esfregaço de cultura 6,60 €
79336d Pseudomonas aeruginosa, esfregaço de cultura 6,60 €
79337d Bacteria da boca, humana, esfregaço 6,60 €
79338d Proteus vulgaris, putrefação comum, esfregaço 6,60 €
79339d Rhizobium lupini, organismos fixadores de nitrogênio de nódulo

de raiz
6,60 €

79340d Rhizobium lupini, s.t. através do nódulo 6,60 €
79341d Sarcina lutea, coco cromogênico, esfregaço 6,60 €
79342d Espirilo e outras bactérias de putrefação 7,60 €
79343d Actinomyces alni, s.t. De nódulo mostrando mycorrhiza de 

amieiro
6,60 €

Conjuntos para Agricultura e Florestas

83300 Agricultura e Florestas, Parte I. fungos prejudiciais como a 
causa de doenças de plantas. 20 lâminas preparadas

114,50 €

83300-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

225,00 €

7501c Plasmopara viticola, míldio de uvas, folha com conídio s.t. 6,30 €

7502d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

7503d Plasmopara viticola, míldio de uvas, folha com conídio s.t. 6,60 €

7504d Peronospora parasitica, míldio de crucíferas, tecido hospedeiro 
com conídio s.t.

6,60 €

7505d Albugo candida, s.t. de tecido de Capsella mostrando oogônio 
e zigotos

6,60 €

7506c Rhizopus, bolor do pão, esporângio e micélio u.i. 6,30 €
7507d Taphrina pruni (Exoascus pruni), doença de ameixa, s.t. de 

tecido hospedeiro com haustoria e asco
6,60 €

7508d Erysiphe pannosa, míldio de rosa, conídio, s.t. 6,60 €
7509d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva, s.t. de folha 6,60 €

7510d Sphaerotheca mors uvae, uva espim, míldio, s.t. com peritécio 6,60 €
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7511c Claviceps purpurea, ferrugem, esclerótio maduro s.t. 6,30 €
7512c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), putrefação de ameixa, 

secção através dos conidios tipo levedura na superfície do 
tecido hospedeiro

6,30 €

7513c Rhytisma acerinum, , mancha de piche do bordo, s.t. de folha 
com esclerótio

6,30 €

7514c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele da pêra, s.t. 
conídio

6,30 €

7515d Ustilago zeae, s.t. de pústula com esporos 6,60 €
7516c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t. de tecido infectado 6,30 €

7517d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, s.t. de uredinia em trigo 
causando ferrugem vermelha

6,60 €

7518d Puccinia graminis, s.t. de telia em trigo causando ferrugem 
preta

6,60 €

7519d Puccinia graminis, s.t. de ecídio e picnídio em folha de bérberis 6,60 €

7520d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra, secção do 
picnídio em folha

6,60 €

83350 Agricultura e Florestas, Parte II. Bactérias e parasitas de 
plantas. Os danos causados por influências ambientais. 
22 lâminas preparadas.

141,10 €

83350-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

259,60 €

7712e Pulmão tuberculoso de vaca, secção com tuberculose miliar 7,60 €

7713t Bacillus anthracis, ”doença dos classificadores de lã” 14,60 €
7714e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), frotis * 7,60 €

7715f Trypanosoma equiperdum, causando dourine em cavalos, 
esfregaço de sangue mostrando parasitas

9,00 €

7716d Eimeria stiedae, fazendo com que a coccidiose em coelhos, 
seção de fígado mostra esquizogonia e todas as fases de 
desenvolvimento

6,60 €

7718c Fasciola hepatica, verme de fígado, ovo u.i. 6,30 €
7719d Taenia pisiformis, tênia de cachorro, proglótides maduras u.i. 6,60 €

7721d Ascaris megalocephala, lombriga de cavalos, s.t. da fêmea 
adulta na região dos órgãos sexuais

6,60 €

7722d Trichinella spiralis, seção de músculo infectado com larvas 
enquistadas

6,60 €

4511c Pine (Pinus), agulhas saudáveis, s.t. 6,30 €
4512c Pine (Pinus) agulhas são danificadas por chuva ácida, st 6,30 €

4513c Abeto (Abies), folhas saudáveis, s.t. 6,30 €
4514c Abeto (Abies), caule ápice danificado s.t. 6,30 €
4515c Faia (Fagus), folhas saudáveis s.t. 6,30 €
4516c Faia (Fagus), s.t. folhas com epiderme e cloroplastos 

destruídas
6,30 €

4517d Rhytisma acerinum, mancha de piche do bordo, por causa da 
monocultura

6,60 €

4518d Queda prematura das folhas causada por sal espalhado para 
derreter a neve ou gelo

6,60 €

4519d Líquen saudável, indicador de ar limpo 6,60 €
4520d Líquen danificado, causado pela poluição do ar 6,60 €
4521c Faia Saudável, s.t.
4522d Madeira destruída por fungo 6,60 €
4523d Polyporus, fungo podrición de madeira, s.t. de corpo de 

frutificação
6,60 €
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83340 Agricultura e Florestas, Parte III. Pragas animais, simbiose 
e vida do solo, 24 lâminas preparadas

142,10 €

83340-135 Oferta especial - Correspondiente de la serie de preparaciones 
microscópicas ofrecemos un CD interactivo N° CD135 "Plagas 
de los cultivos y de control". Lanzamiento, con 188 imágenes y 
texto.  Conjunto de preparaciones microscópicas, además de 
CD en el paquete - precio especial Euro.

241,80 €

4524d Nódulos radiculares Alnus com bactérias simbióticas 6,60 €
4525d Besouro Spruce (Cryphalus abeto), ts larva 6,60 €
4526c Normale madeira com anéis de crescimento, s.t. 6,30 €
4527c Madeira com anéis de crescimento estreito anômalo causado 

pela seca
6,30 €

4528d Casca com galerias de larvas de besouro, s.t. 6,60 €
4529d Spruce galhas abacaxi vermelho causada por piolhos, s.t. 6,60 €

4530d Carvalho galhas causadas por insetos s.t. 6,60 €
4571d Bactérias acidófilas no solo, solução de metais pesados 6,60 €

4572d Nitrito bactérias que são nocivas substâncias nitrogenadas 6,60 €

4573d Ectotrófica faia micorrizas raiz, s.t. 6,60 €
4574d Raiz de bétula com micorriza parcialmente endotrófica, s.t. 6,60 €

4575d Raiz de tremoço com bactérias fixadoras de nitrogênio 
simbióticas

6,60 €

4576d Costela reticulada, porção de folha caduca apodreceu 6,60 €
4577c Mostarda selvagem (Sinapis), s.t. haste. Planta adubo verde 6,30 €

4578d Bactéria do solo (Bacillus megatherium) esfregaço 6,60 €
4579d Hifas de fungos raiz, s.t. 6,60 €
4580d Os grãos de pólen de diferentes tipos de grama 6,60 €
4581c Cogumelo (Xerocomus) micélio 6,30 €
4582c Raiz do salgueiro (Salix), plantação de proteção contra erosão 6,30 €

4583c Minhoca (Lumbricus) s.t., causando melhoria do solo 6,30 €
4584d Collembola, ui 6,60 €
4585d Assinale solo da floresta, u.i. 6,60 €
4586c Constituintes do solo Humus 6,30 €
4587c Constituintes do solo turfoso 6,30 €

Conjuntos para Medicina Veterinária

84000 Histologia de animais domésticos para medicina 
veterinária parte I, 24 lâminas de microscópio preparadas

152,70 €

84000-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

258,80 €

Ma114c Epitélio colunar simples, em s.t. do intestino delgado de porco 6,30 €

Ma1162d Pseudoestratificado epitélio colunar ciliado, em s.t. de traquéia 6,60 €

Ma123d Tecido fibroso branco, s.l. do tendão de vaca 6,60 €
Ma1312d Cartilagem elástica amarela, orelha de coelho ou porco, s.t. 6,60 €

Ma138e Desenvolvimento do osso, ossificação intracartilaginosa no 
dedo fetal ou dedo do pé, ls

7,60 €

Ma151d Estriado (esquelético) músculo de gato s.l. 6,60 €
Ma156d Músculo do coração de mamífero, s.l. e s.t. 6,60 €
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Ma179f Coração de rato inteiro, s.l. sagital 9,00 €
Ma215d Traqueia de gato ou coelho, s.l. 6,60 €
Ma5513f Células nervosas motoras, esfregaço de cordão espinhal de 

boi manchado por corpos de Nissl
9,00 €

Ma234c Baço de coelho, s.t. mostrando capsula, pulpa etc. 6,30 €
Ma231c Linfonodo de porco, s.t. rotina manchado 6,30 €
Ma253d Glândula adrenal (Gl. Suprarenalis) de coelho, s.t. através 

córtex e medula
6,60 €

Ma252d Glândula tireóide de vaca, sec. mostrando colóide 6,60 €
Ma239d Timo de bezerro, s.t. com corpos de Hassall 6,60 €
Ma128c Tecido adiposo de porco, gordura secção removida para 

mostrar as células
6,30 €

Ma331c Esôfago de coelho ou cão, s.t. 6,30 €
Ma371d Rumen de vaca, s.t. 6,60 €
Ma372d Retículo de vaca, s.t. 6,60 €
Ma373d Omaso de vaca, s.t. 6,60 €
Ma374d Abomaso de vaca, s.t. 6,60 €
Ma342d Apêndice vermiforme, s.t. coelho 6,60 €
Ma346d Colon de porco, s.t. coradas com muci-carmim ou PAS para 

demonstração de células mucosas
6,60 €

Ma4214d Ureter de porco, s.t. 6,60 €

84050 Histologia de animais domésticos para a medicina 
veterinária parte II, 24 lâminas de microscópio preparadas

164,50 €

84050-151 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD151 
“Histologia Humana e Animal “. Nova edição compreensiva 
com 730 figuras e textos. Jogo de Lâminas de Microscopia 
mais CD no pacote - Euro especial preço.

270,60 €

Ma423c Uretra de coelho, s.t. 6,30 €
Ma431d Ovário de gato, s.t. para estudo geral, mostra folículos 

primários, secundários e de Graaf
6,60 €

Ma435c Trompa de Falópio de porco, s.t. 6,30 €
Ma437d Útero de porco, fase de repouso, s.t. 6,60 €
Ma438d Útero de porco, estágio de gestação, s.t. 6,60 €
Ma4634e Testículo e epidídimo de gato, s.t. 7,60 €
Ma464d Esperma de touro, esfregaço 6,60 €
Ma470d Pênis de coelho, s.t. 6,60 €
Ma521e Cérebro de camundongo, s.l. horizontal do órgão completo 7,60 €

Ma515f Cerebelo, s.t. manchado por método de Golgi para mostrar 
células de Purkinje

9,00 €

Ma544c Nervo periférico de vaca ou porco, s.l. rotina manchado 6,30 €
Ma5294e Medula espinhal de vaca, s.t. corada para corpúsculos de Nissl 7,60 €

Ma605d Retina de porco, fina sec. corante especial para detalhes de 
bastonetes e cones

6,60 €

Ma612d Região olfativa do nariz de coelho, s.t. 6,60 €
Ma614e Papilas gustativas, s.t. foliata de papila em língua de coelho 

mostra paladar abundante, cuidadosamente manchados
7,60 €

Ma556e Merkel corpúsculos em s.t. através focinho de porco 7,60 €
Ma649b Cabelos (cerda) de porco, p.c. 5,80 €
Ma6405c Pele do pé, gato, sec vertical. mostrando estrato córneo e 

estrato germinativo
6,60 €

Ma6468d Glândula mamária de vaca, s.t. ativa 6,60 €
Ma703g Rato jovem, s.l. sagital através de espécime inteiro passando a 

coluna vertebral
12,20 €

In122d Apis mellifica, abelha do mel, peças bucais de operária ui 6,60 €

In216b Apis mellifica, perna posterior com cesta de pólen wm 5,80 €
In255e Apis mellifica, testículo, em s.t. do abdome de zangão 7,60 €
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In256e Apis mellifica, ovário, em s.t. do abdômen da rainha 7,60 €

84100 Histologia Patológica para medicina veterinária, 22 
lâminas preparadas

170,00 €

84100-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

276,00 €

Pa4101e A tuberculose miliar do pulmão 7,60 €
Pa4102e Antracose de pulmão 7,60 €
Pa4103e Pneumonia crupal 7,60 €
Pa4106e Pneumonia crônica 7,60 €
Pa4109e Pneumonia necrótica (brega) 7,60 €
Pa4111e Sarcoma mielóide do baço 7,60 €
Pa4113g Melanemia Malária do baço 12,20 €
Pa4115e Degeneração amiloide do baço 7,60 €
Pa4116e Adiposis de coração 7,60 €
Pa4120e Mediastini Lymphosarcoma 7,60 €
Pa4122e Mixoma mandibulae 7,60 €
Pa4127e Tumor misto fibroepitelial da glândula parótida 7,60 €
Pa4133e Degeneração parenquimatosa e gordurosa do fígado 7,60 €
Pa4134e Cirrose pigmentar de fígado 7,60 €
Pa4135e Hemossiderose de fígado 7,60 €
Pa4137e Adenocarcinoma de cólon 7,60 €
Pa4141e Atrofia cyanotica de fígado (noz-moscada fígado) 7,60 €
Pa4143e Degeneração amilóide de fígado 7,60 €
Pa4144e Atrofia marrom de fígado 7,60 €
Pa4146e Icterus hepatis 7,60 €
Pa4149e Hemangioma cavernoso do fígado, cavernoso Haemangioma 7,60 €

Pa4216t Nefrite aguda 14,60 €

84150 Parasitas, bactérias patogênicas e pragas de insetos para 
medicina veterinária, 31 lâminas preparadas

234,60 €

84150-154 Oferta especial - Igualando o conjunto de Lâminas de 
Microscopia, oferecemos um CD-ROM interativo CD154  
“Parasitas de Humanos e Doenças “. Nova edição 
compreensiva com 443 figuras e textos. Jogo de Lâminas de 
Microscopia mais CD no pacote - Euro especial preço.

340,70 €

Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço de 
cultura

6,60 €

Ba1165f Estreptococos hemolítico, envenenamento do sangue, 
esfregaço de sangue

9,00 €

Ba1263t Bacillus anthracis, esfregaço de cultura 14,60 €
Ba139e Erysipelatos bactéria (Erysipelothrix rhusiopathiae), esfregaço * 7,60 €

Pr223f Trichomonas sp., Esfregaço com trofozoítos 9,00 €
Pr328f Plasmodium cathemerium, a malária aviária, esfregaço de 

sangue *
9,00 €

Pr337f Babesia canis, esfregaço de sangue mostra infecção pesado 9,00 €

Pr338f Toxoplasma gondii, causador de toxoplasmose, esfregaço de 
tecido com parasitas

9,00 €

Pr339f Sarcocystis tenella, no músculo cardíaco, s.t. mostrando tubos 
de Miescher

9,00 €

Pr330e Nosema apis, disenteria de abelhas, s.t. de intestino doente 7,60 €

Pr335d Eimeria stiedae, fazendo com que a coccidiose em coelhos, 
seção de fígado mostra esquizogonia e todas as fases de 
desenvolvimento

6,60 €

Pr336d Eimeria tenella, secção do intestino da galinha doente * 6,60 €
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Py211e Dicrocoelium dendriticum (D. lanceolatum), solha de fígado de 
ovelha, toda montagem e coradas para estruturas internas

7,60 €

Py216d Fasciola hepatica, óvulos p.c. 6,60 €
Py322f Taenia pisiformis, proglotes grávidos p.c. 9,00 €
Py3245d Taenia pisiformis, óvulos a partir de fezes p.c. 6,60 €
Py3145f Cysticercus bovis, bexiga de Taenia saginata, sec. através do 

músculo de boi com parasitas em situ
9,00 €

Py328f Moniezia expansa, verme de ovelha, proglottids p.c. 9,00 €
Py3268f Dipylidium caninum, verme de cães e gatos, proglótides 

imaturas
9,00 €

Py337f Echinococcus granulosus, parede do cisto e escólices s.t. 9,00 €

Ne111d Ascaris megalocephala, lombriga de cavalos, s.t. da fêmea 
adulta na região dos órgãos sexuais

6,60 €

Ne131d Ascaris lumbricoides, óvulos nas fezes p.c. 6,60 €
Ne163d Trichinella spiralis, seção de músculo infectado com larvas 

enquistadas
6,60 €

Ne155d Trichuris trichiura, verme chicote, óvulos nas fezes wm 6,60 €
Ne159f Onchocerca volvulus, sec. através de tecido hospedeiro com 

tumor contendo larvas (filaria)
9,00 €

An124d Hirudo medicinalis, sanguessuga medicinal, s.t. através do 
corpo para demonstrar estruturas gerais 

6,60 €

Ar145d Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha, p.c. * 6,60 €
Ar1515e Varroa, ácaro parasita das abelhas p.c. 7,60 €
In3341e Ctenocephalus canis, pulga, macho ou fêmea p.c. espécime 7,60 €

In111d Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e partes da boca 
com tubo de sucção, ui

6,60 €

In127e Culex pipiens, cabeça e partes da boca de fêmea ui 7,60 €

NEU Lista dos componentes e Preços dos NOVOS PACOTES  
MULTI-MEDIA para o professor. 
Somente coleções completas estão disponíveis, as peças 
não são vendidas individualmente
Pequenas mudanças dentro de todos os jogos e séries 
nos são reservadas

SMP-01 Pacote Multimedia para Professor - Ciência Elementar, kit 
básico com 6 itens

60,50 €

Te101b 1. Letra „e“
In217b 2. Mosca doméstica, perna com coxins
In232b 3. Borboleta, porção de asa mostrando arranjo de escamas

Ma190c 4. Esfregaço de sangue humano
As144b 5. Células grandes nas plantas, medula de sabugueiro s.t.

Te111b 6. Fibras coloridas
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-02  Pacote Multimedia para Professor - Protozoa, kit básico 
com 8 itens 

101,90 €

Pr112e 1. Amoeba proteus, mostrando núcleo e pseudópodos
Pr411d 2. Paramaecium, ciliado comum.
Pr211c 3. Euglena, um flagelado verde comum 
Pr212c 4. Ceratium, dinoflagelados
Pr422e 5. Vorticella, um ciliado colonial.
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Pr121d 6. Radiolaria, diferentes formas
Pr332d 7. Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca
Pr230v 8. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 

sangue
Caixa plástico para preparações 
4 Folhas de transparências
8 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-03  Pacote Multimedia para Professor - Invertebrados, kit 
básico com 6 itens:

63,70 €

Po117d 1. Sycon, uma pequena esponja marinha do tipo sycon, s.t. do 
corpo

Co113d 2. Hydra, pólipo de água doce, s.t.
An131c 3. Lumbricus terrestris, minhoca, s.t. do corpo atrás do clitelo.

Cr111c 4. Daphnia, pulga d'água, u. i.
Ar112b 5. Aranha, perna com pente, u. i.
Ec113d 6. Asterias, s.t. de braço

Caixa plástico para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-04 Pacote Multimedia para Professor - Invertebrados, kit 
suplementar com 12 itens

116,70 €

Co111e 1. Hidra, pólipo de água doce u.i.
Po128c 2. Euspongia, uma esponja comercial, o esqueleto macerado 

mostra fibras córneas
Co211d 3. Laomedea, Obelia hidróide, colônia de pólipos com 

hidrantes e gonotecas
Co219d 4. Actinia (Metridium), anémona marinha, s.t. de espécime 

jovem
Py112c 5. Planária, s.t., estrutura geral
Py313d 6. Taenia saginata, s.t. de proglótides em diferentes estágios

Cr113c 7. Cyclops, copépode de água doce, u. i.
Cr134c 8. Astacus , caranguejo, intestino, s.t.
Ar145d 9. Dermanyssus gallinae, ácaro da galinha, u. i.
Mo119d 10. Mya arenaria, molusco, s.t. e s.l. de brânquias
Ec1183d 11. Echinus, ouriço do mar, s.l. de espécime jovem inteiro

Ac103d 12. Branchiostoma (anfioxo), s.t. típico para estudo geral

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-05  Pacote Multimedia para Professor - Insetos, kit básico com 
6 itens

61,50 €

In111d 1. Musca domestica, mosca doméstica, peças bucais 
(lambedor- sugador) u.i.

In231c 2. Apis mellifica, asas anterior e posterior 
In217b 3. Musca domestica, mosca doméstica, pata com pulvili u.i.

In232b 4. Pieris, borboleta, parte da asa com escamas u.i.
In241b 5. Traquéia de inseto u.i
In242c 6. Espiráculo de inseto u.i.
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Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-06 Pacote Multimedia para Professor - Insetos, kit 
suplementar com 12 itens

117,70 €

In127e 1. Culex pipiens, mosquito, peças bucais (perfurador-sugador) 
u.i.

In216b 2. Apis mellifica, pata posterior com cesto de pólen u.i.
In311d 3. Drosophila, mosca da fruta, u.i. de adulto
In324d 4. Culex pipiens, mosquito, u.i. de larva
In122d 5. Apis mellifica, abelha, peças bucais (lambedor-sugador) de 

operária u.i.
In213b 6. Pieris, borboleta, antena claviforme u.i.
In339c 7. Aphidae, pulgão, adultos e larvas u.i.
In219b 8. Pieris, borboleta, perna u.i
In244d 9. Apis mellifica, abelha, ferrão e saco de veneno u.i.
In235b 10. Musca domestica, mosca doméstica, asa, u. i.
In267f 11. Drosophila, mosca da fruta, s.l. sagital para anatomia geral 

do inseto
In251e 12. Olho composto, s.t. da cabeça de operária (Apis mellifica) 

mostrando a estrutura típica dos olhos e cérebro do inseto

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-07 Pacote Multimedia para Professor - Histologia da Rã 
(Rana), kit básico com 12 itens

113,50 €

Am212c 1. Rana, rã, pulmão, s.t., pulmão simples em forma de saco

Am214c 2. Rana, esfregaço de sangue com corpúsculos nucleados

Am217c 3. Rana, estômago, s.t.
Am218c 4. Rana, intestino delgado t.s
Am219c 5. Rana, intestino grosso s.t., com células caliciformes
Am220c 6. Rana, fígado, s.t. mostrando duto biliar
Am227d 7. Rana, ovário s.t., mostrando folículo em desenvolvimento

Am229d 8. Rana, testículo, s.t. para mostrar espermatogênese
Am213d 9. Rana, coração s.l.
Am215c 10. Rana, língua s.t.
Am234c 11. Rana, pele com glândulas, s. t. vertical
Am230c 12. Rana, cérebro s.t. mostrando células nervosas

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-08  Pacote Multimedia para Professor - A célula animal 
(Citologia), kit básico com 6 itens

63,70 €

Ma101d 1. Células animais simples em seção de fígado de salamandra

Ma111c 2. Células do epitélio escamoso de humano
Ma526d 3. Células nervosas e fibras
Ma135d 4. Células de osso compacto, s.t.
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Ma151d 5. Células de músculo estriado, s.l de músculo esquelético

Ma190c 6. Células sanguíneas. esfregaço de sangue humano
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-09  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit básico com 6 itens

63,70 €

Ma111c 1. Epitélio escamoso, células isoladas
Ma130c 2. Cartilagem hialina de bezerro, s.t.
Ma135d 3. Osso compacto de vaca, s.t.
Ma151d 4. Músculos estriados de gato, s.l.
Ma154d 5. Músculos lisos de gato, s.t. e s.l.
Ma190c 6. Esfregaço de sangue humano, Giemsa ou Wright 

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-10  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit suplementar I com 12 itens

122,10 €

Ma1142e 1. Epitélio colunar, vesícula biliar humana, s.t.
Ma131d 2. Cartilagem elástica, orelha de porco, s.t.
Ho633e 3. Pele humana de palma, secção vertical mostrando camadas 

estratificadas e glândulas de suor
Ho216e 4. Pulmão, humano, s.t.
Ma156d 5. Músculo cardíaco humano, humano, s. l. e s. t.
Ma334d 6. Estomago humano, s.t. da região fúndica
Ma411d 7. Rim, gato, s.t. mostrando córtex e medula com glomérulos

Ma4614d 8. Testículo, coelho, s.t.
Ma4341d 9. Ovário, coelho, s.t.
Ho511e 10. Cérebro humano, cortex, s.t.
Ma526d 11. Cordão espinhal de gato, s.t., estrutura geral
Ma614e 12. Língua de gato, s.t. com papilas cornificadas

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-11  Pacote Multimedia para Professor - Histologia animal e 
humana, kit suplementar II com 12 itens

120,90 €

Ma1162d 1. Epitélio ciliado, traquéia humana, s.t.
Ma128c 2. Tecido adiposo, humano, secção.coloração para gorduras

Ma138e 3. Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto
Ma123d 4. Tecido fibroso branco, tendão humano, s.l.
Ho172e 5. Artéria, humano, s.t., coloração elástica
Ho174e 6. Veia, humano, s.t., coloração elástica
Ma3403c 7. Intestino delgado de gato, s.t. coloração para células 

caliciformes (PAS-HE)
Ho354e 8. Pâncreas, humano, s.t. com ilhotas de Langerhans
Ma357d 9. Fígado de porco, s.t.
Ho514e 10. Cerebelo humano, s.t.
Ma252d 11. Glândula tiróide, ovelha, s.t.
Ma6468d 12. Glândula mamária de vaca, s.t. , estágio ativo
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Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-12  Pacote Multimedia para Professor - Doenças humanas 
(Patologia), kit básico com 6 itens

73,50 €

Pa4101e 1. Tuberculose do pulmão, s.t. com foco bacterial
Pa4102e 2. Antracose do pulmão (pulmão de fumante)
Pa4129e 3. Bócio da glândula tiróide (Estruma colóide)
Pa4217e 4. Nefrite hemorrágica aguda (Rim)
Pa4203g 5. Cirrose do fígado, s.t. (abuso de álcool)
Ba144d 6. Eberthella typhi, febre tifóide, esfregaço 

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-13  Pacote Multimedia para Professor - Doenças humanas 
(Patologia), kit suplementar com 12 itens

147,50 €

Pa4130e 1. Tuberculose miliar do fígado
Pa4110e 2. Pneumonia influenza
Pa4233e 3. Sarcoma de células fusiformes
Pa4173e 4. Carcinoma primário do fígado
Pa4225e 5. Hipertrofia da próstata
Pa4116e 6. Adipose do coração
Pa4146e 7. Hepatite com icterícia
Pa4204e 8. Mioma de útero
Pa4209e 9. Carcinoma de útero
Pr315f 10. Malaria parasita no sangue (Plasmodium)
Pr230v 11. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 

sangue
Ba112d 12.Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço. 

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-14  Pacote Multimedia para Professor - Parasitas do homem e 
dos animais, kit básico com 6 itens

105,10 €

Pr230v 1. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 
sangue

Pr311m 2. Plasmodium falciparum, causador da Malária tropica, 
esfregaço de sangue

Py313d 3. Taenia, tênia, s.t. das proglótides em diferentes estágios, 
para estudo geral

Ne129d 4. Ascaris lombricóides, seção transversal macho e fêmea 
adultos na região das gônadas.

Ne163d 5. Trichinella spiralis, seção de músculo infectado com a larva 
encapsulada

Py214c 6. Fasciola hepática, seção  transversal do corpo
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão
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SMP-15  Pacote Multimedia para Professor - Parasitas do homem e 
dos animais, kit suplementar com 12 itens

179,30 €

Pr114f 1. Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou 
seção

Pr335d 2. Eimeria stiedae, causa coccidiosis no fígado de coelhos, s.t. 
mostrando os parasitas em todos os estágios

Pr331d 3. Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca
Py213m 4. Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), verme de 

fígado.
Py322f 5. Taenia pisiformis, tênia, proglótides maduras u.i.
Ne135i 6. Enterobius vermicularis (oxyuris), pequeno verme 

nematódeo, unidade integral de um espécime adulto
Py337f 7. Echinococcus, parede do cisto e escólex s.t.
Ar145d 8. Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i.
In125f 9. Anopheles, mosquito da malária, peças da cabeça e da 

boca da fêmea, u.i.
In127e 10. Culex pipiens, mosquito comum, peças da cabeça e da 

boca da fêmea u.i.
In325h 11. Pediculus humanus, piolho humano, u.i.
In3341e 12. Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adulto u.i.

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-16 Pacote Multimedia para Professor - Reprodução dos 
animais, kit básico com 6 itens

67,90 €

Ma1023f 1. Divisão celular (mitose) estágios na medula vermelha de 
mamífero, s.t.

Ma461d 2. Estágios meióticos (maturação) em seção de testículo de 
camundongo s.t.

5012e 3. Desenvolvimento do ouriço do mar, estágio de clivagem da 
célula ovo, u.i.

Av119d 4. Desenvolvimento do óvulo de galinha s.t.
Ma4341d 5. Ovário de coelho, s.t., mostrando Oogenese.
Ma464d 6. Esfregaço de esperma de touro

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-17  Pacote Multimedia para Professor - Embriologia e 
desenvolvimento dos animais, kit básico com 6 itens

73,20 €

Em615f 1. Rã, início do estágio de origem da cauda,. com tubo neural, 
notocorda

Em625e 2. Rã, girino jovem, s.t. da cabeça
Em705f 3. Galinha, 36 horas, s.t. com tubo neural, diferenciação da 

mesoderme
Em711f 4. Galinha, 48 horas, s.l. com diferenciação da mesoderme e 

ectoderme
Em718f 5. Galinha, 3 dias, s.t. da cabeça com primórdios de cérebro, 

olhos e coração
Ma446d 6. Embrião de camundongo, s.t. da cabeça com 

desenvolvimento de pêlos, cérebro, etc.
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão
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SMP-18  Pacote Multimedia para Professor - Embriologia e 
desenvolvimento dos animais, kit suplementar com 12 
itens

133,70 €

Ne138d 1. Anguillula aceti, vários estágios do desenvolvimento numa 
só preparação

Ne122f 2. Ascaris, primeira e segunda divisões de maturação em 
oocito.

Ne123f 3. Ascaris, nematelminto, oocito maduro com pronúcleos de 
macho e fêmea, s.t

In324d 4. Mosquito (Culex), larva de inseto, u.i.
Em623f 5. Rã, estágio de eclosão, s.t.região mediana do corpo
Em626e 6. Rã, girino jovem, s.t. do tórax
Em627e 7. Rã, girino jovem, s.t. do abdome
Em720f 8. Galinha, 3 dias, s.t. do corpo mostrando âmnio e serosa

Em724f 9. Galinha, 4-5 dias, s.t. mostrando região do coração , 
pulmão, vértebra e cordão espinhal

Av125d 10. Galinha, desenvolvimento da pena, s.t. da asa
Ma448d 11. Embrião de camundongo através do corpo, s.t, 

desenvolvimento dos órgãos internos
Em846f 12. Embrião de porco, 11-12 mm, típica s.t.da região do 

abdome
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-19  Pacote Multimedia para Professor - Genética, kit básico 
com 6 itens

77,50 €

As114d 1. Divisão celular (mitose) todos os estágios, em extremidade 
de raiz de Allium s.l.

778h 2. Cromossomos, humano, cultura de sangue periférico

73607e 3. Desenvolvimento de ovos em diferentes estágios de ouriço-
do-mar

Ne123f 4. Ascaris, pronúcleos masculino e feminino.
Ma4614d 5. Testículo de coelho, s.t., mostrando espermatogênese em 

todos os estágios
Ag152e 6. Spirogyra escalariforme em conjugação com zigotos

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-20  Pacote Multimedia para Professor - Genética, kit 
suplementar com 12 itens

130,50 €

As115d 1. Extremidade da raiz de Allium cepa; s.l. mostrando divisão 
celular (mitose) em todos os estágios

Ma4341d 2. Ovário de coelho, s.l. mostrando folículos em vários estágios 
de desenvolvimento

As522e 3. Lilium, micrósporo célula mãe, estágio de prófase, s.t.

Pr417g 4. Paramaecium, em cultura de massa mostrando estágios de 
divisões binárias

Fu131d 5. Rhizopus ou Mucor, bolor de pão, formação de zigospórios, 
u.i.

Br126e 6. Mnium, s.l. de arquegônio
Br125e 7. Mnium, musgo, s.l. de anterídios
Gy132e 8. Pinus, cone fêmea jovem em tempo de polinização, s.l.
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Gy128d 9. Pinus, cone macho com pólen, s. t. (cone estaminado)

As530e 10. Lilium, estigma com pólen e tubos polínicos s.l.
76021f 11. Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, u.i.
76022f 12. Genética de Drosophila, mutante "olho barr", u.i.

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-21  Pacote Multimedia para Professor - Mitose e Meiose 
(divisão celular), kit básico com 6 itens

79,60 €

As114d 1. Mitose, s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, corada com ferro-hematoxina 

Ma1021h 2. Embrião de peixe mostrando mitose animal,s.l. 
Ma461d 3. Testículo de rato, s.t., corada para mostrar todos os estágios 

da espermatogênese
In245f 4. Cromossomos gigantes na glândula salivar da larva de 

Chironomus, mostrando grandes cromômeros
As523e 5. Células-mãe de pólen de Lilium.  Prófase da primeira divisão 

de maturação (meiose) mostrando os cromossomos como 
finos fios,

As525f 6. Células-mãe de pólen de Lilium.  Metáfase e anáfase da 
primeira divisão de maturação (meiose) mostrando os fusos 
nucleares e cromossomos contraídos
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-22  Pacote Multimedia para Professor - Bactéria, kit básico 
com 6 itens

66,80 €

Ba171d 1. Bactérias da boca, esfregaço com bastonetes Gram 
positivos e negativos

Ba201e 2. Bactérias típicas, três esfregaços numa só preparação, são 
mostrados cocos, bactérias e espirilos cuidadosamente 
corados

Ba112d 3. Staphylococcus aureus, organismo de pus
Ba121d 4. Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com bacilos e 

esporos
Ba143d 5. Escherichia coli, bactéria do cólon
Ba161e 6. Spirillum volutans, de águas pútridas

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-23  Pacote Multimedia para Professor - Bactéria, kit 
suplementar com 12 itens

132,80 €

Ba1151d 1. Streptococcus pyogenes, organismo de pus 
Ba114d 2. Sarcina lutea, bastonetes cromogénicos
Ba116d 3. Streptococcus lactis, organismo que ”azeda” o leite
Ba131t 4. Mycobacterium tuberculosis, tuberculose
Ba136d 5. Corynebacterium diphtheriae, difteria
Ba141d 6. Rhizobium radicicola, bactéria fixadora de nitrogênio
Ba142d 7. Proteus vulgaris, putrefação
Ba144d 8. Eberthella typhi, febre tifóide
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Ba1303t 9. Clostridium botulinum (botulismo), intoxicação alimentar

Ba153d 10. Acetobacter aceti, esfregaço  de vinagre
Ba146d 11. Salmonella enteritidis, gastroenterite, esfregaço
Ba165d 12. Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-24  Pacote Multimedia para Professor - Algas, kit básico com 6 
itens

63,70 €

Ag113c 1. Nostoc, alga verde azul, colônia com hormogônios
Ag121c 2. Diatomáceas, água doce, recente, variado
Ag151c 3. Spirogyra, filamentos vegetativos, u.i.
Ag182c 4. Cladophora, com células multinucleadas
Ag171c 5. Chlamydomonas, células biflageladas, u.i.
Ag165e 6. Desmidias, lâmina espalhada mostrando várias formas

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-25  Pacote Multimedia para Professor - Algas, kit suplementar 
com 12 itens

115,70 €

Ag117c 1. Chroococcus, alga unicelular, u.i.
Ag111c 2. Oscillatoria, uma cianobactéria filamentosa
Ag1176c 3. Microcystis, colônias irregulares
Ag183c 4. Draparnaldia, filamento principal e ramificações
Ag180d 5. Hydrodictyon, alga, u.i.
Ag184c 6. Oedogonium, alga verde filamentosa comum, sem 

ramificações, filamentos vegetativos, com estágios sexuais u. i.

Ag175e 7. Volvox, colônias esféricas com colônias filhas e estágios 
sexuais, u. i.

Ag195d 8. Dinobryon, alga dourada formando colônias u.i.
Ag151c 9. Pleurococcus, alga verde (Protococcus), pequenas colônias 

em cascas de árvores u.i.
Ag228c 10. Laminaria saccharina, algas castanha,  talo com 

esporângios, s.t.
Ag221d 11. Fucus vesiculosus, conceptáculo masculino com anterídio, 

s.t.
Ag222d 12. Fucus, alga marrom, conceptáculo feminino com oogônio 

s.t.
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-26  Pacote Multimedia para Professor - Criptógamas, kit 
básico com 12 itens

113,50 €

Ag111c 1. Oscillatoria, alga verde azul
Ag151c 2. Spirogyra sp., filamentos vegetativos u.i.
Fu129c 3. Mucor, bolor negro, micélio e esporângio
Fu153c 4. Peziza, apotecio com ascos, s.t.
Fu164b 5. Saccharomyces, fermento, gemulação
Fu228c 6. Coprinus, cogumelo, s.t.. de basídio típico com esporos
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Br133d 7. Talo de musgo com folhas, u.i.
Br114d 8. Marchantia, arquegônios,s.l.
Br115d 9. Marchantia, anterídios, s.l.
Pt122d 10. Equisetum, cavalinha, estróbilos com esporos s.l.
Pt141d 11. Pteridium, samambaia (feto), rizoma,s.t.
Pt133d 12. Aspidium, folha com esporângio e esporos

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-27  Pacote Multimedia para Professor - Criptógamas, kit 
suplementar com 12 itens

117,70 €

Ag113c 1. Nostoc, cianobactéria com heterocistos
Ag121c 2. Diatomáceas, água doce, recente, variado
Fu127d 3. Albugo candida (Cystopus candidus), ferrugem branca de 

crucíferas, s.t. de tecido de Capsella mostrando conidios

Fu161c 4. Penicillium, bolor azul, micélio e conidióforos, u. i.
Fu215d 5. Puccinia graminis, ferrugem do trigo, seção de uredinios 

Fu226c 6. Psalliota campestris (Agaricus), cogumelo, fungo de 
cogumelo, s.t. de píleo

Fu150e 7. Claviceps purpurea, estroma com peritecios e ascos, s.l.

Li103d 8. Physcia, seção através do talo e apotécio de um líquen 
típico, mostrando fungos e algas engastadas, duplamente 
corado

Br124d 9. Polytrichum, s.l. de esporófito com esporos
Pt123b 10. Equisetum, cavalinha, esporos com elatérios u.i.
Pt113e 11. Lycopodium, s.t. de esporófito maduro mostrando 

isósporos
Pt152e 12. Protalo de feto (samambaia), s.t. ou u.i.

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-28  Pacote Multimedia para Professor - A célula da planta 
(Citologia), kit básico com 6 itens

63,70 €

As111c 1. Epiderme de Allium (cebola), u.i. mostrando células vegetais 
simples com parede celular, núcleo e citoplasma

As143d 2. Fruto de Pyrus (pêra) s.t. mostrando cistólito
As371c 3. Tubérculo de Solanum (batata) s.t. mostrando súber e grãos 

de amido
As344d 4. Cucurbita pepo (abóbora) s.l. de caule mostrando feixes 

vasculares com tubos crivados e, tubos espiralados e anelares

As527d 5. Anteras de Lilium (lírio), s.t. sacos polínicos e grãos de 
pólen

As560d 6. Ovário de Lilium (lírio), s.t. disposição dos óvulos e saco 
embrionário
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão
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SMP-29  Pacote Multimedia para Professor - Raiz típica de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

63,70 €

As215c 1. Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típica
As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledônea típica

As210d 3. Pêlos radiculares, s.t. de extremidade da raiz, coifa e pêlos 
radiculares

As216c 4. Smilax, aspargo, seção transversal de raiz mostra 
endoderme espessada

As225c 5. Elodea, elodea, s. t. de raiz aquática
As250d 6. Lupinus, tremoço, nódulos radiculares com bactérias 

fixadoras de azoto (Rhizobium radicicula), s.t.
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-30  Pacote Multimedia para Professor - Raiz típica de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

116,70 €

As202e 1. Raiz de dicotiledônea herbácea e raiz lenhosa antiga, s.t.

As203e 2. Raiz primário e raiz secundário s.t.
As254d 3. Salix, salgueiro, s.l. de raiz mostrando origem das raízes 

laterais
As214c 4. Iris, típica raiz de monocotiledânea, s.t. mostrando todas as 

estruturas
As247c 5. Medicago, alfafa, s.t. de raiz mostrando crescimento 

secundário
As244c 6. Tilia, tília, raiz lenhosa antiga, s.t.
As253c 7. Monstera, raiz aérea, s. t.
As248c 8. Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz principal 

mostrando dutos lactíferos
As255d 9. Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s.t..
As256d 10. Neottia nidus avis, orquídea, raiz com micorriza 

endotrófica, s.l.
As355d 11. Cuscuta, cipó-chumbo, s.t. de caule hospedeiro mostrando 

haustório do parasita
Gy122c 12. Pinus, pinheiro, s.t. de raiz de árvore antiga.

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-31  Pacote Multimedia para Professor - Caule típico de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

62,60 €

As311c 1. Zea mays, s.t. de caule de monocotiledônea típica com 
feixes esparsos, preparação padrão para estudo geral

As343c 2. Helianthus, girassol, s.t. de caule de dicotiledônea herbácea 
típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as 
estruturas muito claramente

As344d 3. Cucurbita, abóbora, s.l. do caule com tubos em peneira e 
feixes vasculares

As315c 4. Triticum, trigo, s.t. através do caule de gramínea com 
cavidade de medula e arranjo dos feixes vasculares em forma 
de anéis

As313c 5. Elodea, erva d'água, s.t. de caule aquático mostrando feixe 
primitivo

As321c 6. Convallaria, lírio-do-vale, s.t. de rizoma com feixes 
vasculares concêntricos
Caixa plástica para preparações 
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3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-32  Pacote Multimedia para Professor - Caule típico de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

113,50 €

As341c 1. Aristolochia, caule de um ano, s.t. para estudo geral
As342c 2. Aristolochia, caule mais antigo, s.t. para estudo geral
As3772e 3. Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s. t., 

s.l.r.;s.l.t.
As348c 4 Tilia, caule mostrando vasos lenhosos, s.t.
As353c 5. Nymphaea, lírio d'água, caule com idioblastos, s. t.
As3145c 6. Potamogeton, caule aquático com câmaras de ar, s.t.
As383d 7. Opuntia, cacto, caule s.t.
As365c 8. Ranunculus, s.t. de caule, feixes colaterais abertos
As368c 9. Coleus, s.t. de um caule robusto mostrando o colênquima 

claramente
As352c 10. Hedera helix, hera, caule com cristais, s.t.
As346c 11. Clematis, caule hexagonal jovem s.t., mostrando 

colênquima
As371c 12. Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo com grãos 

de amido e súber
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-33  Pacote Multimedia para Professor - Folhas típicas de 
fanerógamas, kit básico com 6 itens

62,60 €

As412c 1. Zea mays, milho, folha gramínea de  s.t.
As453c 2. Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledônea
As411c 3. Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos
As4155c 4. Elodea, s.t. de folha mostrando estrutura simples de uma 

folha aquática
As456c 5. Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando câmara de 

estômatos crípticos alinhados com pêlos protetores
Gy127c 6. Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t.

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-34  Pacote Multimedia para Professor - Folhas típicas de 
fanerógamas, kit suplementar com 12 itens

112,50 €

As415c 1. Iris, s.t. de folha típica isobilateral.
As413c 2. Poa annua, erva, folha, s.t.
As454c 3. Ligustrum, ligustro, folha s.t.
As473d 4. Helleborus, girassol folha típica de dicotiledônea s.t.
As459c 5. Ficus elastica, seringueira, s. t. de folha mostrando cistólitos

As467c 6. Nymphaea, lírio d'água, folha flutuante de planta aquática 
com câmaras de ar, s.t.

As425c 7. Potamogeton, folha s.t.
As475c 8. Calluna, urze, s.t. de folha enrolada mostrando estômato s.t.

As422c 9. Verbascum, verbasco, pêlos de folha ramificados, u. i.

As469c 10. Dionaea, planta carnívora, s.t. de folha com glândulas 
digestivas
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As463c 11. Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pêlos 
glandulares

As451c 12. Fagus, faia, s.t. de gomo mostrando o desenvolvimento da 
folha
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-35  Pacote Multimedia para Professor - Flores e frutos, kit 
básico com 6 itens

64,70 €

As511d 1. Lilium candidum, lírio, s.t. de botão da flor para mostrar 
diagrama floral de uma monocotiledônea

As601d 2. Lycopersicum, tomate, s.t. de botão de flor mostrando 
diagrama floral de uma dicotiledônea

As527d 3. Lilium, antera, s. t. para estudo geral mostrando câmaras de 
pólen e grãos de pólen

As560d 4. Lilium, ovário, s.t. mostrando disposição dos óvulos
As619d 5. Capsella, s.l. de ovário com embriões em desenvolvimento

As578d 6. Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endosperma e grãos 
de amido
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-36  Pacote Multimedia para Professor - Flores e frutos, kit 
suplementar com 12 itens

118,90 €

As530e 1. Lilium, s.l. através de pistilo e estigma com pólen e tubos 
polínicos

As614d 2. Monotropa, pipa índia, com formação de sacos embrionários

As606d 3. Papaver, papoula, s.t. de flor mostrando placentação 
parietal

As613d 4. Solanum tuberosum, batata, s.t. de botão para observar 
diagrama floral

As604d 5. Taraxacum, dente-de-leão, s.l. de flor composta por 
flósculos e ósculos ligulados

As627c 6. Cocos nucifera, coco, s.t. de endosperma
As640d 7. Citrus, fruto jovem, s.t.
As631d 8. Lycopersicum, tomate, fruto jovem, s.t..
As599d 9. Pyrus malus, maçã, fruto jovem carnudo com muitas 

sementes
As630c 10. Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 

várias espécies
Gy135f 11. Pinus, cone fêmea jovem (cone ovulado) com arquegônio, 

s.l. para estudo geral
Gy129d 12. Pinus, cone macho com pólen, s.t. (cone estaminado)

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-37  Pacote Multimedia para Professor - Variedades de 
madeira, kit básico com 6 itens

64,70 €

7201d 1. Acer platanoides, ácer, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t
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7222d 2. Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t.

7212d 3. Pinus, pinheiro três secções da madeira, s.t., s.l.r., s.l.t

7210d 4. Picea excelsa, abeto,  três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t

7217d 5. Populus alba, choupo, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t

7215d 6. Tilia platyphylla, tília, três secções da madeira, s.t., s.l.r., s.l.t

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-38  Pacote Multimedia para Professor - Fibras têxteis, kit 
básico com 6 itens

60,50 €

7453b 1. Lanugem
7457b 2. Seda
7462b 3. Linho
7460b 4. Algodão
7466b 5. Celulose
7475b 6. Nylon

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-39  Pacote Multimedia para Professor - Comidas e suas 
adulterações, kit básico com 6 itens

61,50 €

7111c 1. Fungos em comidas estragadas
7109d 2. Organismo que azeda o leite, corado para bactérias 

(Streptococcus lactis)
7607b 3.. Farinha de trigo adulterada com pó de giz 
7609b 4. Farinha de milho adulterada com esporos de sujeira do 

milho (Ustilago)
7608b 5. Centeio estragado por percevejos
7614c 6. Farinha adulterada por ácaro da farinha (Tyroglyphus 

farinae)
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-40  Pacote Multimedia para Professor - Comidas e temperos 
sobre o microscópio, kit básico com 12 itens

108,30 €

7602b 1. Centeio
7604b 2. Amido de batata
7122b 3. Farinha de soja
7601b 4. Farinha de trigo
7605b 5. Amido de arroz
7112c 6. Grão de café, s.t.
7116b 7. Pimenta negra moída
7115b 8. Páprica moída
7118c 9. Noz-moscada s.t.
7117b 10. Coco ralado
7124c 11. Folhas de tabaco, s.t.
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7125d 12. Avelã, corada para gordura, s.t.
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-41   Pacote Multimedia para Professor - O maravilhoso mundo 
numa gota d´água, kit básico com 6 itens

62,60 €

Pr211c 1. Euglena, flagelado verde com estigma (olhos)
Pr411d 2. Paramaecium, núcleo corado
Cr120c 3. Daphnia e Cyclops, pequenos crustáceos
Ag151c 4. Spirogyra, alga verde com cloroplastos espiralados
Po123b 5. Spongilla, esponja de água doce, espículas isoladas
Ag121c 6. Diatomáceas, diatomáceas, várias espécies

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-42  Pacote Multimedia para Professor - O maravilhoso mundo 
numa gota d´água, kit suplementar com 12 itens

117,70 €

Pr212c 1. Ceratium hirundinella, dinoflagelados
Pr422e 2. Vorticella, um ciliado colonial.
7013d 3. Bactérias decompositoras de infusões de feno
Co113d 4. Hidra,  secção transversal
Ag182c 5. Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
Ag174d 6. Eudorina, pequenas colônias com bainha gelatinosa
Ag1176c 7. Microcystis, colônias irregulares
Ro111d 8. Rotatoria, Rotiferos, várias espécies
Py112c 9. Planária, s.t., estrutura geral
Ro211e 10. Plumatella, briozoários, secção de colônia
An122d 11. Tubifex, oligoqueta de água doce que vive no lodo
7073d 12. Plânctons mistos, dispersos 

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-43 Pacote Multimedia para Professor - Identificando água 
poluída sobre o microscópio, kit básico com 6 itens

64,70 €

4541d 1. Bactérias intestinais (Escherichia coli), da água pútrida

4542e 2. Bactérias putrefativas (Spirillum), do lodo pobre em oxigênio

4544d 3. Bactérias do lodo (Methanobacterium), causadoras do gás 
de esgoto

4546c 4. Wasserbluthe (Microcystis), alga verde-azulada que 
“floresce“ em águas estagnadas

4554d 5. Ciliados, diferentes espécies de águas ricas em nutrientes

4558d 6. Mofo de água (Saprolegnia), prejudicial para as plantas e os 
animais
Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
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Caixa de papelão

SMP-44  Pacote Multimedia para Professor - Poluição do ar e 
alergénos, kit básico com 6 itens

61,50 €

4591c 1. Grãos de pólen de diferentes tipos de grama
4593c 2. Grãos de pólen de diferentes coníferas
4594b 3. Poeira caseira mista
4598b 4. Pó de amianto (cancerígeno)
4595c 5. Ácaro de poeira em uma sala de estar
4596b 6. Esporos de fungos diferentes

Caixa plástica para preparações 
3 Folhas de transparências
6 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-45  Pacote Multimedia para Professor - Animais e plantas 
adulterados por influências do meio ambiente, kit básico 
com 8 itens

80,60 €

4559d 1. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4560d 2. Úlcera da pele de anfíbio, s.t.
4605e 3. Pulmão humano danificado por partículas de poeira, s.t.

4530d 4. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4516c 5. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4520d 6. Madeira destruída por fungo
4527c 7. Madeira com anéis de crescimento estreito anômalo 

causado pela seca, s.t.
4522d 8. Madeira destruída por fungo

Caixa plástica para preparações 
4 Folhas de transparências
8 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

Como alternativas as coleções nos. SMP-29 até SMP-36  
(Fanerógamas) oferecemos também as seguintes coleções:

SMP-50 Pacote Multimedia para Professor - Fanerógamas, kit 
básico com 12 itens

113,50 €

As215c 1. Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típica
As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledônea típica

As210d 3. Pêlos radiculares, s.t. de extremidade da raiz, coifa e pêlos 
radiculares

As311c 4. Zea mays, s.t. de caule de monocotiledônea típica com 
feixes esparsos, preparação padrão para estudo geral

As343c 5. Helianthus, girassol, s.t. de caule de dicotiledônea herbácea 
típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as 
estruturas muito claramente

As412c 6. Zea mays, milho, folha típica de monocotiledônea, s.t.
As453c 7. Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledônea
As411c 8. Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos
As511d 9. Lilium candidum, lírio, s.t. de botão da flor para mostrar 

diagrama floral de uma monocotiledônea
As527d 10. Lilium, antera, s. t. para estudo geral mostrando câmaras 

de pólen e grãos de pólen
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As560d 11. Lilium, ovário, s.t. mostrando disposição dos óvulos
As578d 12. Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endosperma e grãos 

de amido
Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

SMP-51 Pacote Multimedia para Professor - Fanerógamas, kit 
suplementar com 12 itens

117,70 €

As202e 1. Raiz de dicotiledônea herbácea e raiz lenhosa antiga, s.t.

As250d 2. Lupinus, tremoço, nódulos radiculares com bactérias 
fixadoras de azoto (Rhizobium radicula), s.t.

As255d 3. Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s.t..
As342c 4. Aristolochia, caule mais antigo, s.t. para estudo geral
As344d 5. Cucurbita, abóbora, s.l. do caule com tubos em peneira e 

feixes vasculares
As371c 6. Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo com grãos de 

amido e súber
As456c 7. Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando câmara de 

estômatos crípticos alinhados com pêlos protetores
Gy127c 8. Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t.
As601d 9. Lycopersicum, tomate, s.t. de botão de flor mostrando 

diagrama floral de uma dicotiledônea
As630c 10. Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 

várias espécies
Gy135f 11. Pinus, cone fêmea jovem (cone ovulado) com arquegônio, 

s.l. para estudo geral
Gy129d 12. Pinus, cone macho com pólen, s.t. (cone estaminado)

Caixa plástica para preparações 
6 Folhas de transparências
12 Esquemas e folhas de trabalho
Textos explicativos com figuras
Caixa de papelão

NEU Lista dos componentes e Preços das Novas Coleções 
Pequenas para estudantes
Somente coleções completas estão disponíveis, as peças 
não são vendidas individualmente
Pequenas mudanças dentro de todos os jogos e séries 
nos são reservadas

SSP-01 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - para 
Ciência Elementar, kit básico com 6 slides

40,30 €

Te101b 1. Letra „e“
In217b 2. Mosca doméstica, perna com coxins
In232b 3. Borboleta, porção de asa mostrando arranjo de escamas

Ma190c 4. Esfregaço de sangue humano
As144b 5. Células grandes nas plantas, medula de sabugueiro s.t.

Te111b 6. Fibras coloridas
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-02 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Protozoa, kit básico com 8 Lâminas preparadas para 
microscópio

81,70 €

Pr112e 1. Amoeba proteus, mostrando núcleo e pseudópodos
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Pr411d 2. Paramaecium, ciliado comum.
Pr211c 3. Euglena, um flagelado verde comum 
Pr212c 4. Ceratium, dinoflagelados
Pr422e 5. Vorticella, um ciliado colonial.
Pr121d 6. Radiolaria, diferentes formas
Pr332d 7. Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca
Pr230v 8. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 

sangue
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-03  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Invertebrados, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

43,50 €

Po117d 1. Sycon, uma pequena esponja marinha do tipo sycon, s.t. do 
corpo

Co113d 2. Hydra, pólipo de água doce, s.t.
An131c 3. Lumbricus terrestris, minhoca, s.t. do corpo atrás do clitelo.

Cr111c 4. Daphnia, pulga d'água, u. i.
Ar112b 5. Aranha, perna com pente, u. i.
Ec113d 6. Asterias, s.t. de braço

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-04 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Invertebrados, kit suplementar  com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

83,80 €

Co111e 1. Hidra, pólipo de água doce u.i.
Po128c 2. Euspongia, uma esponja comercial, o esqueleto macerado 

mostra fibras córneas
Co211d 3. Laomedea, Obelia hidróide, colônia de pólipos com 

hidrantes e gonotecas
Co219d 4. Actinia (Metridium), anémona marinha, s.t. de espécime 

jovem
Py112c 5. Planária, s.t., estrutura geral
Py313d 6. Taenia saginata, s.t. de proglótides em diferentes estágios

Cr113c 7. Cyclops, copépode de água doce, u. i.
Cr134c 8. Astacus , caranguejo, intestino, s.t.
Ar145d 9. Dermanyssus gallinae, ácaro da galinha, u. i.
Mo119d 10. Mya arenaria, molusco, s.t. e s.l. de brânquias
Ec1183d 11. Echinus, ouriço do mar, s.l. de espécime jovem inteiro

Ac103d 12. Branchiostoma (anfioxo), s.t. típico para estudo geral

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-05  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Insetos, 
kit básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

41,40 €

In111d 1. Musca domestica, mosca doméstica, peças bucais 
(lambedor- sugador) u.i.

In231c 2. Apis mellifica, asas anterior e posterior 
In217b 3. Musca domestica, mosca doméstica, pata com pulvili u.i.

In232b 4. Pieris, borboleta, parte da asa com escamas u.i.
In241b 5. Traquéia de inseto u.i
In242c 6. Espiráculo de inseto u.i.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão
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SSP-06 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Insetos, 
kit suplementar com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

84,90 €

In127e 1. Culex pipiens, mosquito, peças bucais (perfurador-sugador) 
u.i.

In216b 2. Apis mellifica, pata posterior com cesto de pólen u.i.
In311d 3. Drosophila, mosca da fruta, u.i. de adulto
In324d 4. Culex pipiens, mosquito, u.i. de larva
In122d 5. Apis mellifica, abelha, peças bucais (lambedor-sugador) de 

operária u.i.
In213b 6. Pieris, borboleta, antena claviforme u.i.
In339c 7. Aphidae, pulgão, adultos e larvas u.i.
In219b 8. Pieris, borboleta, perna u.i
In244d 9. Apis mellifica, abelha, ferrão e saco de veneno u.i.
In235b 10. Musca domestica, mosca doméstica, asa, u. i.
In267f 11. Drosophila, mosca da fruta, s.l. sagital para anatomia geral 

do inseto
In251e 12. Olho composto, s.t. da cabeça de operária (Apis mellifica) 

mostrando a estrutura típica dos olhos e cérebro do inseto

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-07 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Histologia da Rã (Rana), kit básico com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

79,60 €

Am212c 1. Rana, rã, pulmão, s.t., pulmão simples em forma de saco

Am214c 2. Rana, esfregaço de sangue com corpúsculos nucleados

Am217c 3. Rana, estômago, s.t.
Am218c 4. Rana, intestino delgado t.s
Am219c 5. Rana, intestino grosso s.t., com células caliciformes
Am220c 6. Rana, fígado, s.t. mostrando duto biliar
Am227d 7. Rana, ovário s.t., mostrando folículo em desenvolvimento

Am229d 8. Rana, testículo, s.t. para mostrar espermatogênese
Am213d 9. Rana, coração s.l.
Am215c 10. Rana, língua s.t.
Am234c 11. Rana, pele com glândulas, s. t. vertical
Am230c 12. Rana, cérebro s.t. mostrando células nervosas

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-08  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - A célula 
animal (Citologia), kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

43,50 €

Ma101d 1. Células animais simples em seção de fígado de salamandra

Ma111c 2. Células do epitélio escamoso de humano
Ma526d 3. Células nervosas e fibras
Ma135d 4. Células de osso compacto, s.t.
Ma151d 5. Células de músculo estriado, s.l de músculo esquelético

Ma190c 6. Células sanguíneas. esfregaço de sangue humano
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-09  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Histologia animal e humana, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

43,50 €
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Ma111c 1. Epitélio escamoso, células isoladas
Ma130c 2. Cartilagem hialina de bezerro, s.t.
Ma135d 3. Osso compacto de vaca, s.t.
Ma151d 4. Músculos estriados de gato, s.l.
Ma154d 5. Músculos lisos de gato, s.t. e s.l.
Ma190c 6. Esfregaço de sangue humano, Giemsa ou Wright 

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-10  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Histologia animal e humana, kit suplementar I com 12 
Lâminas preparadas para microscópio

88,10 €

Ma1142e 1. Epitélio colunar, vesícula biliar humana, s.t.
Ma131d 2. Cartilagem elástica, orelha de porco, s.t.
Ho633e 3. Pele humana de palma, secção vertical mostrando camadas 

estratificadas e glândulas de suor
Ho216e 4. Pulmão, humano, s.t.
Ma156d 5. Músculo cardíaco humano, humano, s. l. e s. t.
Ma334d 6. Estomago humano, s.t. da região fúndica
Ma411d 7. Rim, gato, s.t. mostrando córtex e medula com glomérulos

Ma4614d 8. Testículo, coelho, s.t.
Ma4341d 9. Ovário, coelho, s.t.
Ho511e 10. Cérebro humano, cortex, s.t.
Ma526d 11. Cordão espinhal de gato, s.t., estrutura geral
Ma614e 12. Língua de gato, s.t. com papilas cornificadas

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-11  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Histologia animal e humana, kit suplementar II com 12 
Lâminas preparadas para microscópio

88,10 €

Ma1162d 1. Epitélio ciliado, traquéia humana, s.t.
Ma128c 2. Tecido adiposo, humano, secção.coloração para gorduras

Ma138e 3. Desenvolvimento do osso, s.l. de dedo de feto
Ma123d 4. Tecido fibroso branco, tendão humano, s.l.
Ho172e 5. Artéria, humano, s.t., coloração elástica
Ho174e 6. Veia, humano, s.t., coloração elástica
Ma3403c 7. Intestino delgado de gato, s.t. coloração para células 

caliciformes (PAS-HE)
Ho354e 8. Pâncreas, humano, s.t. com ilhotas de Langerhans
Ma357d 9. Fígado de porco, s.t.
Ho514e 10. Cerebelo humano, s.t.
Ma252d 11. Glândula tiróide, ovelha, s.t.
Ma6468d 12. Glândula mamária de vaca, s.t. , estágio ativo

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-12  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Doenças 
humanas (Patologia), kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

56,70 €

Pa4101e 1. Tuberculose do pulmão, s.t. com foco bactéria
Pa4102e 2. Antracose do pulmão (pulmão de fumante)
Pa4129e 3. Bócio da glândula tiróide (Estruma colóide)
Pa4217e 4. Nefrite hemorrágica aguda (Rim)
Pa4203g 5. Cirrose do fígado, s.t. (abuso de álcool)
Ba144d 6. Eberthella typhi, febre tifóide, esfregaço 

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão
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SSP-13  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Doenças 
humanas (Patologia), kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

117,70 €

Pa4130e 1. Tuberculose miliar do fígado
Pa4110e 2. Pneumonia influenza
Pa4233e 3. Sarcoma de células fusiformes
Pa4173e 4. Carcinoma primário do fígado
Pa4225e 5. Hipertrofia da próstata
Pa4116e 6. Adipose do coração
Pa4146e 7. Hepatite com icterícia
Pa4204e 8. Mioma de útero
Pa4209e 9. Carcinoma de útero
Pr315f 10. Malaria parasita no sangue (Plasmodium)
Pr230v 11. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 

sangue
Ba112d 12.Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço. 

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-14  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Parasitas do homem e dos animais, kit básico com 6 
Lâminas preparadas para microscópio

88,10 €

Pr230v 1. Trypanosoma gambiense, doença do sono, esfregaço de 
sangue

Pr311m 2. Plasmodium falciparum, causador da Malária tropica, 
esfregaço de sangue

Py313d 3. Taenia, tênia, s.t. das proglótides em diferentes estágios, 
para estudo geral

Ne129d 4. Ascaris lumbricoides, seção transversal macho e fêmea 
adultos na região das gônadas.

Ne163d 5. Trichinella spiralis, seção de músculo infectado com a larva 
encapsulada

Py214c 6. Fasciola hepática, seção  transversal do corpo
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-15  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Parasitas do homem e dos animais, kit suplementar com 
12 Lâminas preparadas para microscópio

146,40 €

Pr114f 1. Entamoeba histolytica, disenteria amebiana, esfregaço ou 
seção

Pr335d 2. Eimeria stiedae, causa coccidiosis no fígado de coelhos, s.t. 
mostrando os parasitas em todos os estágios

Pr331d 3. Monocystis agilis, da vesícula seminal de minhoca
Py213m 4. Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), verme de 

fígado.
Py322f 5. Taenia pisiformis, tênia, proglótides maduras u.i.
Ne135i 6. Enterobius vermicularis (oxyuris), pequeno verme 

nematódeo, unidade integral de um espécime adulto
Py337f 7. Echinococcus, parede do cisto e escólex s.t.
Ar145d 8. Dermanyssus gallinae, ácaro de galinha u.i.
In125f 9. Anopheles, mosquito da malária, peças da cabeça e da 

boca da fêmea, u.i.
In127e 10. Culex pipiens, mosquito comum, peças da cabeça e da 

boca da fêmea u.i.
In325h 11. Pediculus humanus, piolho humano, u.i.
In3341e 12. Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, adulto u.i.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão
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SSP-16 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Reprodução dos animais, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

50,90 €

Ma1023f 1. Divisão celular (mitose) estágios na medula vermelha de 
mamífero, s.t.

Ma461d 2. Estágios meióticos (maturação) em seção de testículo de 
camundongo s.t.

5012e 3. Desenvolvimento do ouriço do mar, estágio de clivagem da 
célula ovo, u.i.

Av119d 4. Desenvolvimento do óvulo de galinha s.t.
Ma4341d 5. Ovário de coelho, s.t., mostrando Oogenese.
Ma464d 6. Esfregaço de esperma de touro

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-17  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Embriologia e desenvolvimento dos animais, kit básico 
com 6 Lâminas preparadas para microscópio

60,50 €

Em615f 1. Rã, início do estágio de origem da cauda,. com tubo neural, 
notocorda

Em625e 2. Rã, girino jovem, s.t. da cabeça
Em705f 3. Galinha, 36 horas, s.t. com tubo neural, diferenciação da 

mesoderme
Em711f 4. Galinha, 48 horas, s.l. com diferenciação da mesoderme e 

ectoderme
Em718f 5. Galinha, 3 dias, s.t. da cabeça com primórdios de cérebro, 

olhos e coração
Ma446d 6. Embrião de camundongo, s.t. da cabeça com 

desenvolvimento de pêlos, cérebro, etc.
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-18  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Embriologia e desenvolvimento dos animais, kit 
suplementar com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

101,90 €

Ne138d 1. Anguillula aceti, vários estágios do desenvolvimento numa 
só preparação

Ne122f 2. Ascaris, primeira e segunda divisões de maturação em 
Oocito.

Ne123f 3. Ascaris, nematelminto, Oocito maduro com pronúcleos de 
macho e fêmea, s.t

In324d 4. Mosquito (Culex), larva de inseto, u.i.
Em623f 5. Rã, estágio de eclosão, s.t.região mediana do corpo
Em626e 6. Rã, girino jovem, s.t. do tórax
Em627e 7. Rã, girino jovem, s.t. do abdome
Em720f 8. Galinha, 3 dias, s.t. do corpo mostrando âmnio e serosa

Em724f 9. Galinha, 4-5 dias, s.t. mostrando região do coração , 
pulmão, vértebra e cordão espinhal

Av125d 10. Galinha, desenvolvimento da pena, s.t. da asa
Ma448d 11. Embrião de camundongo através do corpo, s.t, 

desenvolvimento dos órgãos internos
Em846f 12. Embrião de porco, 11-12 mm, típica s.t.da região do 

abdome
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-19  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Genética, kit básico com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

63,70 €

As114d 1. Divisão celular (mitose) todos os estágios, em extremidade 
de raiz de Allium s.l.
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778h 2. Cromossomos, humano, cultura de sangue periférico

73607e 3. Desenvolvimento de ovos em diferentes estágios de ouriço-
do-mar

Ne123f 4. Ascaris, pronúcleos masculino e feminino.
Ma4614d 5. Testículo de coelho, s.t., mostrando espermatogênese em 

todos os estágios
Ag152e 6. Spirogyra escalariforme em conjugação com zigotos

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-20  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Genética, kit suplementar com 12 Lâminas preparadas 
para microscópio

100,80 €

As115d 1. Extremidade da raiz de Allium cepa; s.l. mostrando divisão 
celular (mitose) em todos os estágios

Ma4341d 2. Ovário de coelho, s.l. mostrando folículos em vários estágios 
de desenvolvimento

As522e 3. Lilium, micrósporo célula mãe, estágio de prófase, s.t.

Pr417g 4. Paramaecium, em cultura de massa mostrando estágios de 
divisões binárias

Fu131d 5. Rhizopus ou Mucor, bolor de pão, formação de zigospórios, 
u.i.

Br126e 6. Mnium, s.l. de arquegônio
Br125e 7. Mnium, musgo, s.l. de anterídio
Gy132e 8. Pinus, cone fêmea jovem em tempo de polinização, s.l.

Gy128d 9. Pinus, cone macho com pólen, s. t. (cone estaminado)

As530e 10. Lilium, estigma com pólen e tubos polínicos s.l.
76021f 11. Genética de Drosophila, tipo selvagem adulto, u.i.
76022f 12. Genética de Drosophila, mutante "olho barr", u.i.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-21  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Mitose e 
Meiose (divisão celular), kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

64,70 €

As114d 1. Mitose, s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, corada com ferro-hematoxina 

Ma1021h 2. Embrião de peixe mostrando mitose animal,s.l. 
Ma461d 3. Testículo de rato, s.t., corada para mostrar todos os estágios 

da espermatogênese
In245f 4. Cromossomos gigantes na glândula salivar da larva de 

Chironomus, mostrando grandes cromômeros
As523e 5. Células-mãe de pólen de Lilium.  Prófase da primeira divisão 

de maturação (meiose) mostrando os cromossomos como 
finos fios,

As525f 6. Células-mãe de pólen de Lilium.  Metáfase e anáfase da 
primeira divisão de maturação (meiose) mostrando os fusos 
nucleares e cromossomos contraídos
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-22  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Bactéria, 
kit básico com 6 Lâminas preparadas para microscópio

49,90 €

Ba171d 1. Bactérias da boca, esfregaço com bastonetes Gram 
positivos e negativos
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Ba201e 2. Bactérias típicas, três esfregaços numa só preparação, são 
mostrados cocos, bactérias e espirilos cuidadosamente 
corados

Ba112d 3. Staphylococcus aureus, organismo de pus
Ba121d 4. Bacillus subtilis, bacilo do feno, esfregaço com bacilos e 

esporos
Ba143d 5. Escherichia coli, bactéria do cólon
Ba161e 6. Spirillum volutans, de águas pútridas

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-23  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Bactéria, 
kit suplementar com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

99,90 €

Ba1151d 1. Streptococcus pyogenes, organismo de pus
Ba114d 2. Sarcina lutea, bastonetes cromogénicos
Ba116d 3. Streptococcus lactis, organismo que ”azeda” o leite
Ba131t 4. Mycobacterium tuberculosis, tuberculose
Ba136d 5. Corynebacterium diphtheriae, difteria
Ba141d 6. Rhizobium radicicola, bactéria fixadora de nitrogênio
Ba142d 7. Proteus vulgaris, putrefação
Ba144d 8. Eberthella typhi, febre tifóide
Ba1303t 9. Clostridium botulinum (botulismo), intoxicação alimentar

Ba153d 10. Acetobacter aceti, esfregaço  de vinagre
Ba146d 11. Salmonella enteritidis, gastroenterite, esfregaço
Ba165d 12. Rhodospirillum rubrum, espirilos cromogénicos

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-24  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Algas, 
kit básico  com 6 Lâminas preparadas para microscópio

43,50 €

Ag113c 1. Nostoc, alga verde azul, colônia com hormogônia
Ag121c 2. Diatomáceas, água doce, recente, variado
Ag151c 3. Spirogyra, filamentos vegetativos, u.i.
Ag182c 4. Cladophora, com células multinucleadas
Ag171c 5. Chlamydomonas, células biflageladas, u.i.
Ag165e 6. Desmidias, lâmina espalhada mostrando várias formas

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-25  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Algas, 
kit suplementar com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

82,70 €

Ag117c 1. Chroococcus, alga unicelular, u.i.
Ag111c 2. Oscillatoria, uma cianobactéria filamentosa
Ag1176c 3. Microcystis, colônias irregulares
Ag183c 4. Draparnaldia, filamento principal e ramificações
Ag180d 5. Hydrodictyon, alga, u.i.
Ag184c 6. Oedogonium, alga verde filamentosa comum, sem 

ramificações, filamentos vegetativos, com estágios sexuais u. i.

Ag175e 7. Volvox, colônias esféricas com colônias filhas e estágios 
sexuais, u. i.

Ag195d 8. Dinobryon, alga dourada formando colônias u.i.
Ag151c 9. Pleurococcus, alga verde (Protococcus), pequenas colônias 

em cascas de árvores u.i.
Ag228c 10. Laminaria saccharina, algas castanha,  talo com 

esporângios, c. t.
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Ag221d 11. Fucus vesiculosus, conceptáculo masculino com anterídio, 
s.t.

Ag222d 12. Fucus, alga marrom, conceptáculo feminino com oogônio 
s.t.
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-26  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Criptógamas, kit básico com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

80,60 €

Ag111c 1. Oscillatoria, alga verde azul
Ag151c 2. Spirogyra sp., filamentos vegetativos u.i.
Fu129c 3. Mucor, bolor negro, micélio e esporângio
Fu153c 4. Peziza, apotecio com ascos, s.t.
Fu164b 5. Saccharomyces, fermento, gemulação
Fu228c 6. Coprinus, cogumelo, s.t.. de basídio típico com esporos

Br133d 7. Talo de musgo com folhas, u.i.
Br114d 8. Marchantia, arquegônios,s.l.
Br115d 9. Marchantia, anterídios, s.l.
Pt122d 10. Equisetum, cavalinha, estróbilos com esporos s.l.
Pt141d 11. Pteridium, samambaia (feto), rizoma,s.t.
Pt133d 12. Aspidium, folha com esporângio e esporos

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-27  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Criptógamas, kit suplementar com 12 Lâminas preparadas 
para microscópio

84,90 €

Ag113c 1. Nostoc, cianobactéria com heterocistos
Ag121c 2. Diatomáceas, água doce, recente, variado
Fu127d 3. Albugo candida (Cystopos candidus), ferrugem branca de 

crucíferas, s.t. de tecido de Capsella mostrando canídeos

Fu161c 4. Penicillium, bolor azul, micélio e conidióforos, u. i.
Fu215d 5. Puccinia graminis, ferrugem do trigo, seção de uredinios 

Fu226c 6. Psalliota campestris (Agaricus), cogumelo, fungo de 
cogumelo, s.t. de píleo

Fu150e 7. Claviceps purpurea, estroma com peritécios e ascos, s.l.

Li103d 8. Physcia, seção através do talo e apotécio de um liquens 
típico, mostrando fungos e algas engastadas, duplamente 
corado

Br124d 9. Polytrichum, s.l. de esporófito com esporos
Pt123b 10. Equisetum, cavalinha, esporos com elatérios u.i.
Pt113e 11. Lycopodium, s.t. de esporófito maduro mostrando 

isósporos
Pt152e 12. Protalo de feto (samambaia), s.t. ou u.i.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-28  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - A célula 
da planta (Citologia), kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

43,50 €

As111c 1. Epiderme de Allium (cebola), u.i. mostrando células vegetais 
simples com parede celular, núcleo e citoplasma

As143d 2. Fruto de Pyrus (pêra) s.t. mostrando cistólito
As371c 3. Tubérculo de Solanum (batata) s.t. mostrando súber e grãos 

de amido
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As344d 4. Cucurbita pepo (abóbora) s.l. de caule mostrando feixes 
vasculares com tubos crivados e, tubos espiralados e anelares

As527d 5. Anteras de Lilium (lírio), s.t. sacos polínicos e grãos de 
pólen

As560d 6. Ovário de Lilium (lírio), s.t. disposição dos óvulos e saco 
embrionário
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-29  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Raízes 
típicas de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

43,50 €

As215c 1. Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típica
As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledônea típica

As210d 3. Pêlos radiculares, s.t. de extremidade da raiz, coifa e pêlos 
radiculares

As216c 4. Smilax, aspargo, seção transversal de raiz mostra 
endoderme espessada

As225c 5. Elodea, elodea, s. t. de raiz aquática
As250d 6. Lupinus, tremoço, nódulos radiculares com bactérias 

fixadoras de azoto (Rhizobium radicula), s.t.
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-30  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Raízes 
típicas de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

83,80 €

As202e 1. Raiz de dicotiledônea herbácea e raiz lenhosa antiga, s.t.

As203e 2. Raiz primário e raiz secundário s.t.
As254d 3. Salix, salgueiro, s.l. de raiz mostrando origem das raízes 

laterais
As214c 4. Iris, típica raiz de monocotiledânea, s.t. mostrando todas as 

estruturas
As247c 5. Medicago, alfafa, s.t. de raiz mostrando crescimento 

secundário
As244c 6. Tilia, tília, raiz lenhosa antiga, s.t.
As253c 7. Monstera, raiz aérea, s. t.
As248c 8. Taraxacum, dente de leão, s. t. através de raiz principal 

mostrando dutos lactíferos
As255d 9. Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s.t..
As256d 10. Neottia nidus avis, orquídea, raiz com micorriza 

endotrófica, s.l.
As355d 11. Cuscuta, cipó-chumbo, s.t. de caule hospedeiro mostrando 

haustório do parasita
Gy122c 12. Pinus, pinheiro, s.t. de raiz de árvore antiga.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-31  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Caules 
típicos de fanerógamas, kit básico  com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

42,40 €

As311c 1. Zea mays, s.t. de caule de monocotiledônea típica com 
feixes esparsos, preparação padrão para estudo geral

As343c 2. Helianthus, girassol, s.t. de caule de dicotiledônea herbácea 
típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as 
estruturas muito claramente

As344d 3. Cucurbita, abóbora, s.l. do caule com tubos em peneira e 
feixes vasculares
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As315c 4. Triticum, trigo, s.t. através do caule de gramínea com 
cavidade de medula e arranjo dos feixes vasculares em forma 
de anéis

As313c 5. Elodea, erva d'água, s.t. de caule aquático mostrando feixe 
primitivo

As321c 6. Convallaria, lírio-do-vale, s.t. de rizoma com feixes 
vasculares concêntricos
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-32  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Caules 
típicos de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

80,60 €

As341c 1. Aristolochia, caule de um ano, s.t. para estudo geral
As342c 2. Aristolochia, caule mais antigo, s.t. para estudo geral
As3772e 3. Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s. t., 

s.l.r.;s.l.t.
As348c 4 Tilia, caule mostrando vasos lenhosos, s.t.
As353c 5. Nymphaea, lírio d'água, caule com idioblastos, s. t.
As3145c 6. Potamogeton, caule aquático com câmaras de ar, s.t.
As383d 7. Opuntia, cacto, caule s.t.
As365c 8. Ranunculus, s.t. de caule, feixes colaterais abertos
As368c 9. Coleus, s.t. de um caule robusto mostrando o colênquima 

claramente
As352c 10. Hedera helix, hera, caule com cristais, s.t.
As346c 11. Clematis, caule hexagonal jovem s.t., mostrando 

colênquima
As371c 12. Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo com grãos 

de amido e súber
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-33  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Folhas 
típicas de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

42,40 €

As412c 1. Zea mays, milho, folha gramínea de monocot s.t.
As453c 2. Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicot
As411c 3. Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos
As4155c 4. Elodea, s.t. de folha mostrando estrutura simples de uma 

folha aquática
As456c 5. Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando câmara de 

estômatos crípticos alinhados com pêlos protetores
Gy127c 6. Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-34  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Folhas 
típicas de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

79,60 €

As415c 1. Iris, s.t. de folha típica isobilateral.
As413c 2. Poa annua, erva, folha, s.t.
As454c 3. Ligustrum, ligustro, folha s.t.
As473d 4. Helleborus, girassol folha típica de dicotiledônea s.t.
As459c 5. Ficus elastica, seringueira, s. t. de folha mostrando cistólitos

As467c 6. Nymphaea, lírio d'água, folha flutuante de planta aquática 
com câmaras de ar, s.t.

As425c 7. Potamogeton, folha s.t.
As475c 8. Calluna, urze, s.t. de folha enrolada mostrando estômato s.t.

As422c 9. Verbascum, verbasco, pêlos de folha ramificados, u. i.
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As469c 10. Dionaea, planta carnívora, s.t. de folha com glândulas 
digestivas

As463c 11. Drosera, planta carnívora, u.i. de folha com pêlos 
glandulares

As451c 12. Fagus, faia, s.t. de gomo mostrando o desenvolvimento da 
folha
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-35  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Flores e 
frutos de fanerógamas, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

45,60 €

As511d 1. Lilium candidum, lírio, s.t. de botão da flor para mostrar 
diagrama floral de uma monocotiledônea

As601d 2. Lycopersicum, tomate, s.t. de botão de flor mostrando 
diagrama floral de uma dicotiledônea

As527d 3. Lilium, antera, s. t. para estudo geral mostrando câmaras de 
pólen e grãos de pólen

As560d 4. Lilium, ovário, s.t. mostrando disposição dos óvulos
As619d 5. Capsella, s.l. de ovário com embriões em desenvolvimento

As578d 6. Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endosperma e grãos 
de amido
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-36  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Flores e 
frutos de fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

85,90 €

As530e 1. Lilium, s.l. através de pistilo e estigma com pólen e tubos 
polínicos

As614d 2. Monotropa, pipa índia, com formação de sacos embrionários

As606d 3. Papaver, papoula, s.t. de flor mostrando placentação 
parietal

As613d 4. Solanum tuberosum, batata, s.t. de botão para observar 
diagrama floral

As604d 5. Taraxacum, dente-de-leão, s.l. de flor composta por 
flósculos e ósculos ligulados

As627c 6. Cocos nucifera, coco, s.t. de endosperma
As640d 7. Citrus, fruto jovem, s.t.
As631d 8. Lycopersicum, tomate, fruto jovem, s.t..
As599d 9. Pyrus malus, maçã, fruto jovem carnudo com muitas 

sementes
As630c 10. Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 

várias espécies
Gy135f 11. Pinus, cone fêmea jovem (cone ovulado) com arquegônio, 

s.l. para estudo geral
Gy129d 12. Pinus, cone macho com pólen, s.t. (cone estaminado)

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-37  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Variedades de madeira, kit básico com 6 Lâminas 
preparadas para microscópio

45,60 €

7201d 1. Acer platanoides, ácer, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t

7222d 2. Fagus silvatica, faia, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t.

7212d 3. Pinus, pinheiro três secções da madeira, s.t., s.l.r., s.l.t
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7210d 4. Picea excelsa, abeto,  três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t

7217d 5. Populus alba, choupo, três secções da madeira, s.t., s.l.r., 
s.l.t

7215d 6. Tilia platyphylla, tília, três secções da madeira, s.t., s.l.r., s.l.t

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-38  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Fibras 
têxteis, kit básico  com 6 Lâminas preparadas para 
microscópio

40,30 €

7453b 1. Lanugem
7457b 2. Seda
7462b 3. Linho
7460b 4. Algodão
7466b 5. Celulose
7475b 6. Nylon

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-39  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Comidas 
e suas adulterações, kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

41,40 €

7111c 1. Fungos em comidas estragadas
7109d 2. Organismo que azeda o leite, corado para bactérias 

(Streptococcus lactis)
7607b 3.. Farinha de trigo adulterada com pó de giz 
7609b 4. Farinha de milho adulterada com esporos de sujeira do 

milho (Ustilago)
7608b 5. Centeio estragado por percevejos
7614c 6. Farinha adulterada por ácaro da farinha (Tyroglyphus 

farinae)
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-40  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Comidas 
e temperos sobre o microscópio, kit básico com 12 
Lâminas preparadas para microscópio

74,30 €

7602b 1. Centeio
7604b 2. Amido de batata
7122b 3. Farinha de soja
7601b 4. Farinha de trigo
7605b 5. Amido de arroz
7112c 6. Grão de café, s.t.
7116b 7. Pimenta negra moída
7115b 8. Páprica moída
7118c 9. Noz-moscada s.t.
7117b 10. Coco ralado
7124c 11. Folhas de tabaco, s.t.
7125d 12. Avelã, corada para gordura, s.t.

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-41   Coleções especiais de Lâminas para estudantes - O 
maravilhoso mundo numa gota d´água, kit básico com 6 
Lâminas preparadas para microscópio

42,40 €

Pr211c 1. Euglena, flagelado verde com estigma (olhos)
Pr411d 2. Paramaecium, núcleo corado
Cr120c 3. Daphnia e Cyclops, pequenos crustáceos
Ag151c 4. Spirogyra, alga verde com cloroplastos espiralados
Po123b 5. Spongilla, esponja de água doce, espículas isoladas 164



Ag121c 6. Diatomáceas, diatomáceas, várias espécies
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-42  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - O 
maravilhoso mundo numa gota d´água, kit suplementar 
com 12 Lâminas preparadas para microscópio

84,90 €

Pr212c 1. Ceratium hirundinella, dinoflagelados
Pr422e 2. Vorticella, um ciliado colonial.
7013d 3. Bactérias decompositoras de infusões de feno
Co113d 4. Hidra,  secção transversal
Ag182c 5. Cladophora, alga verde, filamentos ramificados
Ag174d 6. Eudorina, pequenas colônias com bainha gelatinosa
Ag1176c 7. Microcystis, colônias irregulares
Ro111d 8. Rotatoria, Rotiferos, várias espécies
Py112c 9. Planária, s.t., estrutura geral
Ro211e 10. Plumatella, briozoários, secção de colônia
An122d 11. Tubifex, oligoqueta de água doce que vive no lodo
7073d 12. Plânctons mistos, dispersos 

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-43 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Identificando água poluída sobre o microscópio, kit básico 
com 6 Lâminas preparadas para microscópio

45,60 €

4541d 1. Bactérias intestinais (Escherichia coli), da água pútrida

4542e 2. Bactérias putrefativas (Spirillum), do lodo pobre em oxigênio

4544d 3. Bactérias do lodo (Methanobacterium), causadoras do gás 
de esgoto

4546c 4. Wasserbluthe (Microcystis), alga verde-azulada que 
“floresce“ em águas estagnadas

4554d 5. Ciliados, diferentes espécies de águas ricas em nutrientes

4558d 6. Mofo de água (Saprolegnia), prejudicial para as plantas e os 
animais
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-44  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Poluição 
do ar e alergénos, kit básico com 6 Lâminas preparadas 
para microscópio

41,40 €

4591c 1. Grãos de pólen de diferentes tipos de grama
4593c 2. Grãos de pólen de diferentes coníferas
4594b 3. Poeira caseira mista
4598b 4. Pó de amianto (cancerígeno)
4595c 5. Ácaro de poeira em uma sala de estar
4596b 6. Esporos de fungos diferentes

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-45  Coleções especiais de Lâminas para estudantes - Animais 
e plantas adulterados por influências do meio ambiente, 
kit básico com 8 Lâminas preparadas para microscópio

61,50 €

4559d 1. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4560d 2. Úlcera da pele de anfíbio, s.t.
4605e 3. Pulmão humano danificado por partículas de poeira, s.t.
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4530d 4. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4516c 5. Faia (Fagus), folhas com epiderme e cloroplastos 
danificados, s.t.

4520d 6. Madeira destruída por fungo
4527c 7. Madeira com anéis de crescimento estreito anômalo 

causado pela seca, s.t.
4522d 8. Madeira destruída por fungo

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

Como alternativas as coleções nos. SSP-29 até SSP-36  
(Fanerógamas) oferecemos também as seguintes coleções:

SSP-50 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Fanerógamas, kit básico  com 12 Lâminas preparadas para 
microscópio

80,60 €

As215c 1. Zea mays, milho, s.t. de raiz dicotiledônea típica
As241c 2. Ranunculus, ranúnculo, s.t. de raiz dicotiledônea típica

As210d 3. Pêlos radiculares, s.t. de extremidade da raiz, coifa e pêlos 
radiculares

As311c 4. Zea mays, s.t. de caule de monocotiledônea típica com 
feixes esparsos, preparação padrão para estudo geral

As343c 5. Helianthus, girassol, s.t. de caule de dicotiledônea herbácea 
típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as 
estruturas muito claramente

As412c 6. Zea mays, milho, folha típica de monocotiledônea, s.t.
As453c 7. Syringa, lilás, s.t. de folha típica de dicotiledônea
As411c 8. Tulipa, tulipa, u.i. de epiderme mostrando estômatos
As511d 9. Lilium candidum, lírio, s.t. de botão da flor para mostrar 

diagrama floral de uma monocotiledônea
As527d 10. Lilium, antera, s. t. para estudo geral mostrando câmaras 

de pólen e grãos de pólen
As560d 11. Lilium, ovário, s.t. mostrando disposição dos óvulos
As578d 12. Triticum, trigo, s.t. de semente (grão), endosperma e grãos 

de amido
Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

SSP-51 Coleções especiais de Lâminas para estudantes - 
Fanerógamas, kit suplementar com 12 Lâminas 
preparadas para microscópio

84,90 €

As202e 1. Raiz de dicotiledônea herbácea e raiz lenhosa antiga, s.t.

As250d 2. Lupinus, tremoço, nódulos radiculares com bactérias 
fixadoras de azoto (Rhizobium radicula), s.t.

As255d 3. Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s.t..
As342c 4. Aristolochia, caule mais antigo, s.t. para estudo geral
As344d 5. Cucurbita, abóbora, s.l. do caule com tubos em peneira e 

feixes vasculares
As371c 6. Solanum tuberosum, batata, s. t. de tubérculo com grãos de 

amido e súber
As456c 7. Nerium, espirradeira, s.t de folha mostrando câmara de 

estômatos crípticos alinhados com pêlos protetores
Gy127c 8. Pinus, pinheiro, folhas aciculares, s.t.
As601d 9. Lycopersicum, tomate, s.t. de botão de flor mostrando 

diagrama floral de uma dicotiledônea
As630c 10. Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 

várias espécies
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Gy135f 11. Pinus, cone fêmea jovem (cone ovulado) com arquegônio, 
s.l. para estudo geral

Gy129d 12. Pinus, cone macho com pólen, s.t. (cone estaminado)

Caixa plástica para preparações 
Textos e caixa de papelão

NEU Combinando aos pacotes multimedia e proporcionando 
um grande número de imagens adicionais  em excelente 
qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 
Todos os CD-ROM podem ser encomendados em 
separado ou em conjunto com os pacotes multimedia para 
professores e alunos. Quem adquiriu anteriormente os 
pacotes Multimedia para professores e alunos, podem 
adquirir os respectivos CD-ROM separadamente.

CD-SM-01 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-01. Ciência 
Elementar. CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-02 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-02. Protozoa. CD 
Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-03  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-03. Intervertebrados 
(Zoologia). CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-04 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-04. Intervertebrados 
(Zoologia). CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-05  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-05. Insetos. CD 
Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-06 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-06. Insetos. CD 
Suplementar - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-07 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-07. Histologia da Rã 
(Rana). CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €
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CD-SM-08  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-08. A célula animal 
(Citologia). CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-09  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-09. Histologia 
animal e humana. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-10  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-10. Histologia 
animal e humana. CD Suplementar I - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-11  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-11. Histologia 
animal e humana. CD Suplementar II - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-12  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-12. Doenças 
humanas (Patologia). CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-13  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-13. Doenças 
humanas (Patologia). CD Suplementar - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-14  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-14. Parasitas do 
homem e dos animais. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-15  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-15. Parasitas do 
homem e dos animais. CD Suplementar - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-16 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-16. Reprodução dos 
animais. CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €
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CD-SM-17  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-17. Embriologia e 
desenvolvimento dos animais. CD Básico.

24,40 €

CD-SM-18  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-18. Embriologia e 
desenvolvimento dos animais. CD Suplementar - Combinando 
aos pacotes multimedia e proporcionando um grande número 
de imagens adicionais  em excelente qualidade. Um 
microscópio virtual fantástico com diferentes ampliações, 
testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-19  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-19. Genética. CD 
Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-20  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-20. Genética. CD 
Suplementar - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-21  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-21. Mitose e Meiose 
(divisão celular). CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-22  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-22. Bactéria. CD 
Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-23  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-23. Bactéria. CD 
Suplementar - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-24  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-24. Algas. CD 
Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-25  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-25. Algas. CD 
Suplementar - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-26  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-26. Criptógamas. 
CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €
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CD-SM-27  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-27. Criptógamas. 
CD Suplementar - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-28  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-28. A célula da 
planta (Citologia). CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-29  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-29. Raizes típicas 
de fanerógamas. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-30  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-30. Raizes típicas 
de fanerógamas. CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-31  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-31. Caules típicos 
de fanerógamas. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-32  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-32. Caules típicos 
de fanerógamas. CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-33  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-33. Folhas típicas de 
fanerógamas. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-34  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-34. Folhas típicas de 
fanerógamas. CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-35  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-35. Flores e frutos 
de fanerógamas. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €
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CD-SM-36  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-36. Flores e frutos 
de fanerógamas. CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-37  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-37. Variedades de 
madeira. CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-38  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-38. Fibras téxteis. 
CD Básico

24,40 €

CD-SM-39  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-39. Comidas e suas 
adulterações. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-40  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-40. Comidas e 
têmperos sobre o microscópio. CD Básico. - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-41 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-41. O maravilhoso 
mundo numa gota d´água. CD Básico. - Combinando aos 
pacotes multimedia e proporcionando um grande número de 
imagens adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio 
virtual fantástico com diferentes ampliações, testes e programa 
de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-42  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-42. O maravilhoso 
mundo numa gota. d´água. CD Suplementar - Combinando 
aos pacotes multimedia e proporcionando um grande número 
de imagens adicionais  em excelente qualidade. Um 
microscópio virtual fantástico com diferentes ampliações, 
testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-43 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-43. Identificando 
água poluída sobre o microscópio. CD Básico. - Combinando 
aos pacotes multimedia e proporcionando um grande número 
de imagens adicionais  em excelente qualidade. Um 
microscópio virtual fantástico com diferentes ampliações, 
testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-44  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-44. Poluição do ar e 
alergénos. CD Básico - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €
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CD-SM-45  Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-45. Animais e 
plantas adulterados por influências do meio ambiente. CD 
Básico. - Combinando aos pacotes multimedia e 
proporcionando um grande número de imagens adicionais  em 
excelente qualidade. Um microscópio virtual fantástico com 
diferentes ampliações, testes e programa de demonstração. 

24,40 €

CD-SM-50 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-50. Anatomia de 
Fanerógamas. CD Básico - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

CD-SM-51 Adicional CD-ROM Interativo. No. CD-SM-51. Anatomia de 
Fanerógamas. CD Suplementar - Combinando aos pacotes 
multimedia e proporcionando um grande número de imagens 
adicionais  em excelente qualidade. Um microscópio virtual 
fantástico com diferentes ampliações, testes e programa de 
demonstração. 

24,40 €

Teil III LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROSCOPIA SORTIDAS 
EM ORDEM SISTEMÁTICA  

Item Quantida
de

Best.-Nr. im 
Lieder 
Kataöog

Título/Descrição

PROTOZOA

Rhizopoda – Rizópodes (Sarcodina)

Pr112e Amoeba proteus, u.i. mostrando núcleo, endoplasma, 
ectoplasma, pseudópodos.

7,60 €

Pr113f Amoeba proteus, secção através de espécime 9,00 €
Pr114f Entamoeba histolytica, causadora de disenteria, esfregaço 

com fezes.
9,00 €

Pr1141v Entamoeba histolytica, causadora de disenteria, esfregaço 
com trofozoítos (forma asexual) *

25,90 €

Pr1142v Entamoeba histolytica, esfregaço mostrando cistos * 25,90 €
Pr115g Entamoeba histolytica, secção através do cólon mostrando 

parasitas em situ.
12,20 €

Pr116g Entamoeba coli, non-patogênica, esfregaço com fezes 12,20 €
Pr1161i Entamoeba coli, non-patogênica, esfregaço com trofozoítos * 22,70 €

Pr1162i Entamoeba coli, esfregaço mostrando cistos * 22,70 €
Pr1165h Entamoeba hartmanni trofozoítos, esfregaço, ameba 

intestinal; non-patogênica aos Humanos
17,10 €

Pr1166h Entamoeba hartmanni cistos. esfregaço 17,10 €
Pr1168h Dientamoeba fragilis trofozoítos. esfregaço 17,10 €
Pr117f Entamoeba invadens,espécimes grandes de cultura, boa 

para demonstração
9,00 €

Pr1173g Entamoeba gingivalis, esfregaço com trofozoítos 12,20 €
Pr1174h Endolimax nana, pequeno parasita Humano esfregaço com 

trofozoítos *
17,10 €

Pr1175h Endolimax nana, esfregaço com cistos * 17,10 €
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Pr1177h Jodamoeba butschlii, um comensal que vive no intestino 
Humano, esfregaço com trofozoítos *

17,10 €

Pr1178h Jodamoeba butschlii, esfregaço com cistos uninucleados* 17,10 €

Pr1181v Pneumocystis carinii. esfregaço do tecido do pulmão corado 
para mostrar parede dos cistos dos parasitas*

25,90 €

Pr1182v Pneumocystis carinii. esfregaço do tecido do pulmão corado 
para mostrar trofozoítos e esporozoitos *

25,90 €

Pr119d Arcella, u.i. 6,60 €
Pr1195s Actinosphaerium, actinopode de água doce u.i.* 10,70 €
Pr121d Radiolaria, espécimes mistas mostrando diferentes formas 6,60 €

Pr122d Foraminifera, espécimes mistas mostrando diferentes formas 6,60 €

Pr1251d Foraminifera - formas mistas do mar Mediterrâneo 6,60 €
Pr1252d Foraminifera, fosseis mistos, calcário 6,60 €
Pr124d Foraminifera, formas mistas do mar Adriático 6,60 €
Pr123d Globigerina, formas marinhas, espécimes mistas 6,60 €

Flagellata – Flagelados (Mastigophora)

Pr211c Euglena viridis, u.i. de um flagelado verde comum. 6,30 €
Pr2112c Euglena gracilis, uma pequena espécime, u.i. 6,30 €
Pr2113f Euglena, u.i. de espécime grande fixada e corada para 

mostrar flagelo
9,00 €

Pr2114d Phacus, células em formato de coração u.i. 6,60 €
Pr2115e Trachelomonas, espécime de nadadores livres de Euglenofita 7,60 €

Pr212c Ceratium hirundinella, dinoflagelado de água-doce u.i. 6,30 €
Pr2121c Ceratium, lâmina mostrando diferentes formas marinhas, u.i. 6,30 €

Pr2123d Peridinium, dinoflagelado de água-doce u.i. 6,60 €
Pr213d Noctiluca miliaris, um flagelado grande marinho causando 

fosforescência no mar, u.i.
6,60 €

Pr225h Chilomastix mesnili, flagelado encontrado no intestino 
Humano, non-patogênico, esfregaço com trofozoítos *

17,10 €

Pr2252h Chilomastix mesnili, esfregaço com cistos 17,10 €
Pr221v Giardia lamblia intestinalis, parasita Humano, esfregaço com 

trofozoítos *
25,90 €

Pr2212v Giardia lamblia intestinalis, esfregaço com cistos * 25,90 €
Pr223f Trichomonas sp., esfregaço com trofozoítos 9,00 €
Pr2232h Trichomonas vaginalis, esfregaço * 17,10 €
Pr2233h Trichomonas muris, trofozoítos 17,10 €
Pr230v Trypanosoma gambiense, um flagelado do sangue, causador 

da doença do sono Africana, esfregaço de sangue
25,90 €

Pr231f Trypanosoma rhodesiense, causador da doença do sono 
Africana, esfregaço de sangue com parasitas

9,00 €

Pr232f Trypanosoma evansi, esfregaço de sangue 9,00 €
Pr233f Trypanosoma brucei, esfregaço de sangue 9,00 €
Pr234f Trypanosoma congolense, patogênica para animais 

domésticos, esfregaço de sangue
9,00 €

Pr235f Trypanosoma equiperdum, esfregaço de sangue 9,00 €
Pr236f Trypanosoma cruzi (Schizotrypanum), causador da doença 

de Chagas no Homem, esfregaço de sangue mostrando 
tripanosomas

9,00 €

Pr237g Trypanosoma cruzi, secção através de músculo do coração 
infectado mostrando formas de Leishmania no tecido *

12,20 €

Pr2372h Trypanosoma cruzi. esfregaço de cultura * 17,10 €
Pr2373g Trypanosoma cruzi. formas de Leishmania em secção de 

cérebro de camundongo*
12,20 €
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Pr2374g Trypanosoma cruzi. formas de Leishmania em secção de 
fígado de camundongo *

12,20 €

Pr2375g Trypanosoma cruzi. formas de Leishmania em secção de 
fibras do músculo cardíaco de camundongo *

12,20 €

Pr2376g Trypanosoma cruzi. formas de Leishmania em secção de 
baço de camundongo

12,20 €

Pr241f Trypanosoma lewisi, um espécime grande que vive em ratos 
e  camundongos, esfregaço de sangue com parasitas, infecção 
aguda

9,00 €

Pr2413g Trypanosoma lewisi, esfregaço de sangue, estágio inicial de 
infecção com estágios de divisão

12,20 €

Pr2414g Trypanosoma lewisi, esfregaço de sangue, formas grandes, 
último estágio de infecção*

12,20 €

Pr238f Leishmania donovani, causa Kala-Azar, esfregaço de baço 
infeccionado mostrando corpos típicos de Leishman-Donovan

9,00 €

Pr239g Leishmania donovani, secção através de baço ou fígado 
infeccionado mostrando parasitas entre as células

12,20 €

Pr2392t Leishmania donovani, esfregaço de cultura mostrando 
Leishman e formas leptomonas*

14,60 €

Pr2395h Leishmania donovani, promastigotes, esfregaço de cultura* 17,10 €

Pr2396h Leishmania donovani, amastigotes, esfregaço de tecido* 17,10 €

Pr2397h Leishmania mexicana, promastigotes, esfregaço de cultura * 17,10 €

Pr240f Leishmania enrietti, secção através de abscesso nasal de 
porco Guinea. Infecção aguda.

9,00 €

Pr2405g Crithidia fasciculata, esfregaço de intestino de mosquito 
Anófeles com formas critidias típicas*

12,20 €

Pr2378g Térmite flagelados. u.i., mostrando formas grandes* 12,20 €
Pr251d Silicoflagellates, várias espécimes 6,60 €

Sporozoa

Pr311m Plasmodium falciparum, malária humana, esfregaço de 
sangue com estágios anelares

29,30 €

Pr3112g Plasmodium falciparum, esfregaço de sangue com mais 
gametocitos*

12,20 €

Pr312f Plasmodium falciparum,esfregaço diagnóstico* 9,00 €
Pr313h Plasmodium vivax, malária Terça do Homem, esfregaço de 

sangue *
17,10 €

Pr3132h Plasmodium vivax, esfregaço diagnóstico * 17,10 €
Pr3145h Plasmodium malariae, causadora da febre Quartã, esfregaço 

de sangue *
17,10 €

Pr315f Plasmodium berghei, esfregaço de sangue de camundongo 
infectado. Infecção aguda mostrando abundantes parasitas em 
diferentes estágios de desenvolvimento

9,00 €

Pr320h Plasmodium sp, secção através do estômago de mosquito 
infectado com oocistos contendo esporozoitos*

17,10 €

Pr321i Plasmodium sp, secção através de glândula salivar de 
mosquito infectado contendo esporozoitos *

22,70 €

Pr322h Plasmodium sp., estágios exoeritrociticos em secção 
cerebral*

17,10 €

Pr323h Plasmodium sp., estágios exoeritrociticos em secção de 
fígado*

17,10 €

Pr3235g Malaria melanemia em baço Humano, s.t. Mostrando 
grânulos de pigmentos em células endoteliais e Kupffer’s

12,20 €
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Pr326f Plasmodium praecox, malaria aviária, esfregaço de sangue 9,00 €

Pr327f Plasmodium gallinaceum (Proteosoma), malaria, esfregaço 
de sangue  de galinha*

9,00 €

Pr328f Plasmodium cathemerium, malaria aviária, esfregaço de 
sangue *

9,00 €

Pr3285s Plasmodium circumflexum, esfregaço de pulmão ou cérebro 
de pássaro 

10,70 €

Pr3287s Leukocytozoon, esfregaço de sangue de pássaro com 
parasitas *

10,70 €

Pr329s Haemoproteus columbae, malaria de pombos, esfregaço de 
sangue*

10,70 €

Pr3293t Haemogregarina, esfregaço de sangue de rã com parasitas* 14,60 €

Pr337f Babesia canis, esfregaço de sangue, mostra infecção aguda 9,00 €

Pr338f Toxoplasma gondii, causador de toxoplasmose, esfregaço de 
tecido com parasitas

9,00 €

Pr3381f Toxoplasma gondii, secção do cérebro mostrando cistos com 
parasitas*

9,00 €

Pr330e Nosema apis, diarréia de abelha, s.t. de intestino doente 7,60 €

Pr331d Monocystis lumbrici, em esfregaço do canal seminal de 
minhoca

6,60 €

Pr332d Monocystis lumbrici, secção com parasitas em situ 6,60 €
Pr333f Gregarina, em esfregaço de intestino de Tenebrio (verme da 

farinha)
9,00 €

Pr334d Gregarina, em secção de intestino de Tenebrio, (verme da 
farinha) com parasitas em situ

6,60 €

Pr335d Eimeria stiedae, causador de coccidiosis em coelho, secção 
de fígado mostrando diferentes estágios

6,60 €

Pr3352d Eimeria stiedae, coccidiosis, esfregaço de fezes 6,60 €
Pr336d Eimeria tenella, secção de intestino doente de galinha* 6,60 €
Pr339f Sarcocystis tenella, secção de músculo mostrando parasitas 

em tubos de Miescher
9,00 €

Pr3392f Sarcocystis tenella secção em músculo do coração 9,00 €
Pr3365s Myxosoma, secção - parasitas em guelra de peixe * 10,70 €

Ciliata – Ciliados (Infusoria)

Pr411d Paramaecium, ciliado comum, macro- e micronúcleo corados 6,60 €

Pr412e Paramaecium,  vacúolos alimentares e núcleo duplamente 
corados

7,60 €

Pr413e Paramaecium, película corada ( Bresslau) 7,60 €
Pr414e Paramaecium, corados com prata para mostrar a linha 

prateada ou sistema neuroformativo
7,60 €

Pr415e Paramaecium,  tricocistos mostrados por preparação especial 7,60 €

Pr416f Paramaecium, estágio de conjugação ou pós conjugação, 
núcleo corado

9,00 €

Pr417g Paramaecium, estágios de fissão, núcleo corado * 12,20 €
Pr418e Paramaecium secções através de vários espécimes 

triplamente corados
7,60 €

Pr419f Paramaecium, corado para reação de Feulgen. 9,00 €
Pr4194e Paramaecium multimicronucleatum, u.i. núcleo corado, esta 

espécime contém vários micronúcleos
7,60 €

Pr4195e Paramaecium aurelia, u.i. núcleo corado, esta espécime 
contém um macro e dois micronúcleos

7,60 €

Pr4196e Paramaecium bursaria, u.i.. e núcleo corado, mostrando 
zooclorela simbiôntica em endoplasma

7,60 €

Pr422e Vorticella, um ciliado colonial comum, u.i. 7,60 €
Pr4222e Vorticella, espécimes marinhos, ciliado colonial 7,60 €
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Pr421d Stylonychia, ciliado comum u.i. 6,60 €
Pr430e Colpidium, ciliado comum 7,60 €
Pr427f Spirostomum ambiguum, um ciliado com núcleo muito 

grande
9,00 €

Pr428g Stentor, um largo ciliado* 12,20 €
Pr429e Euplotes, um ciliado marinho comum 7,60 €
Pr4306f Bursaria truncatella, um ciliado grande de água doce* 9,00 €
Pr4309e Blepharisma, um ciliado grande com grânulos de pigmento* 7,60 €

Pr4305e Didinium nasutum, um ciliado pequeno parasita em 
Paramécio*

7,60 €

Pr423f Dendrocometes paradoxus, em guelras de Gammarus * 9,00 €

Pr424f Trichodina domerguei, parasita que vive em guelras de 
peixes*

9,00 €

Pr4307e Ephelota, um ciliado marinho suctório* 7,60 €
Pr4311e Suctoria, espécimes marinhos 7,60 €
Pr425f Opalina ranarum, esfregaço de intestino de rã 9,00 €
Pr426e Opalina ranarum, em secção através do intestino de rã 7,60 €
Pr4265v Balantidium coli, parasita Humano, esfregaço com 

trofozoítos*
25,90 €

Pr4266v Balantidium coli, esfregaço com cistos* 25,90 €
Pr4267t Balantidium coli, s.t. de intestino Humano* 14,60 €
Pr433f Ciliados rumen de vaca, diferentes espécimes 9,00 €
Pr435h Ciliados, especialmente preparado e corado para mostras 

cílios
17,10 €

Pr440f Protozoa mistos, muitas formas diferentes são encontradas 
nesta lâmina

9,00 €

MESOZOA

Me111f Dicyema, animal simples com corpo e células sexuais - 
esfregaço de Sépia*

9,00 €

Porifera – Esponjas

Po111d Sycon, uma esponja marinha, s.t. através do corpo 6,60 €
Po112f Sycon, s.t. mediana e longitudinal através do corpo e osculo 9,00 €

Po113d Sycon,  s.t.tangencial e longitudinal 6,60 €
Po114d Sycon, s.t. com espículas calcáreas em situ 6,60 €
Po115b Sycon, espículas isoladas, u.i. 5,80 €
Po116f Sycon, s.t. mostrando estágios de desenvolvimento* 9,00 €
Po1165e Sycon, s.l. e s.t. em uma preparação 7,60 €
Po117d Grantia, uma esponja marinha do tipo Sycon, s.t. através do 

corpo
6,60 €

Po118f Grantia, s.t. mediana e longitudinal através do corpo e osculo 9,00 €

Po119d Grantia, s.t.tangencial e longitudinal 6,60 €
Po1192e Grantia, s.l. e s.t. em uma preparação 7,60 €
Po1193d Grantia, espículas calcáreas isoladas e u.i. 6,60 €
Po1194e Grantia, s.t. com espículas calcáreas em situ 7,60 €
Po121d Spongilla, esponja de água doce, s.t. 6,60 €
Po122d Spongilla, gêmulas (corpos de inverno) u.i.. 6,60 €
Po123b Spongilla, espículas isoladas e u.i. 5,80 €
Po125e Leucosolenia, uma esponja marinha simples do tipo Ascon, 

corada e u.i.
7,60 €

Po126d Leucosolenia, s.t. através do corpo 6,60 €
Po128c Euspongia, uma esponja comercial, esqueleto macerado com 

fibras, u.i.
6,30 €

Po129d Euspongia, s.t. típica através do corpo 6,60 €
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Po140c Espiculas de esponjas, lâmina com espécimes mistas u.i. 6,30 €

COELENTERATA – CELENTERADOS

Co111e Hidra, espécime estendida corada para o estudo do corpo, 
mostra todos os detalhes

7,60 €

Co112f Hidra com bulbos u.i.* 9,00 €
Co1121f Hidra com bulbos, s.l. 9,00 €
Co113d Hidra, s.t. através do corpo em diferentes níveis mostrando 

ectoderme com nematocistos, lamela e endoderme
6,60 €

Co114d Hidra, s.l. através do corpo e tentáculos 6,60 €
Co1141g Hidra, s.l. mediana através do disco basal, cavidade gastro -

vascular e tentáculos*
12,20 €

Co1143e Hidra, s.t. e s.l. em uma preparação 7,60 €
Co115e Hidra testículo, s.t. 7,60 €
Co1151f Hidra testículo, u.i.* 9,00 €
Co116e Hidra ovário, s.t. 7,60 €
Co1161g Hidra ovário u.i.* 12,20 €
Co1165s Hidra, s.t. de gônadas masculina e feminina em uma lâmina 10,70 €

Co117d Hidra, células isoladas, u.i. mostrando diferentes tipos de 
células, nematocistos

6,60 €

Co118f Hidra com alimento na cavidade digestiva, u.i.* 9,00 €
Co119d Hidra com alimento na cavidade digestiva, s.t. através do 

corpo
6,60 €

Co1195f Hidra, simples e com bulbos, duas espécimes u.i. 9,00 €
Co211d Obelia hydroid, colônia de pólipos com hidrantes e 

gonotecas, u.i. para estudo geral
6,60 €

Co212e Obelia medusa, pequena água-viva, u.i. para estudo geral 7,60 €

Co230g Obelia, s.t. através do bulbo em diferentes estágios* 12,20 €
Co213d Plumularia setaceae, colônia de pólipos u.i. 6,60 €
Co214d Tubularia larynx, colônia de pólipos, u.i. ou s.l. 6,60 €
Co233f Tubularia larynx, larva actinula u.i. 9,00 €
Co215d Sertularia cupressina, colônia de pólipos u.i. 6,60 €
Co216d Campanularia johnstoni, colônia de pólipos u.i. 6,60 €
Co235d Hydractinia, colônia de pólipos u.i. 6,60 €
Co220d Coryne sarsi, colônia de pólipos mostrando bulbos e medusa 

em desenvolvimento, u.i.*
6,60 €

Co217e Água-Viva, secção mostrando estatocistos 7,60 €
Co2175g Aurelia, água-viva, larva  planula larva u.i. 12,20 €
Co2176g Aurelia, sifístoma u.i. * 12,20 €
Co2177g Aurelia, sifístoma em estrobilação, s.l. 12,20 €
Co218e Aurelia, efira u.i.* 7,60 €
Co219d Actinia (Metridium), anêmona do mar, s.t. através de 

espécime jovem inteiro
6,60 €

Co2191d Actinia (Metridium), anêmona do mar, s.l. através de 
espécime jovem inteiro

6,60 €

Co2193e Actinia, s.t. e s.l em uma preparação 7,60 €
Co222d Anemonia, anêmona do mar, s.t. através de tentáculos 

mostrando nematocistos e zooclorela
6,60 €

Co225e Alcyonium digitatum, coral s.t de colônia 7,60 €
Co2252e Alcyonium, coral, u.i.de colônia 7,60 €
Co226c Corpos de diferentes corais, u.i.. 6,30 €

PLATYHELMINTHES - PLATELMINTOS

Turbellaria – Turbelária
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Py111f Planaria, secção através do corpo para estudo geral, u.i. 9,00 €

Py1115g Planaria, secção mostrando o trato digestivo e divertículo, u.i.* 12,20 €

Py112c Planaria, s.t. através do corpo para estudo geral 6,30 €
Py113c Planaria, s.t. através do corpo na região da faringe 6,30 €
Py114e Planaria, secção para mostrar o ocelo 7,60 €
Py115f Planaria, s.t. através de três regiões: faringe, gônadas e 

extremidade anterior
9,00 €

Py1162e Planaria, sagital s.l. para estrutura geral 7,60 €
Py117f Planaria, s.l. mediana através de espécime inteiro 9,00 €

Trematodes – Trematódeos

Py211e Dicrocoelium lanceolatum (D. dendriticum), verme de fígado 
de carneiro, u.i. mostrando estruturas internas

7,60 €

Py212d Dicrocoelium lanceolatum, s.t. através do corpo 6,60 €
Py2121d Dicrocoelium lanceolatum, ova u.i. 6,60 €
Py213m Fasciola hepatica (Distomum hepaticum), verme de fígado. 29,30 €

Py214c Fasciola hepatica, s.t. através do corpo 6,30 €
Py2142d Fasciola hepatica, s.t. através de duas diferentes regiões do 

corpo
6,60 €

Py215e Fasciola hepatica, s.l. média através de espécime adulto 7,60 €

Py2152d Fasciola hepatica, s.l. através de duas diferentes regiões do 
corpo

6,60 €

Py216d Fasciola hepatica, ova u.i. 6,60 €
Py217h Fasciola hepatica, miracídia (larva livre) u.i.* 17,10 €
Py2172i Fasciola hepatica, redia u.i.* 22,70 €
Py2173i Fasciola hepatica, cercaria u.i.* 22,70 €
Py2174i Fasciola hepatica, metacercarias u.i.* 22,70 €
Py219f Fasciola hepatica, redia e cercaria em secção através de 

fígado infectado de caramujo
9,00 €

Py220e Fasciola hepatica, s.l. horizontal através de espécime inteiro 7,60 €

Py2201e Fasciola hepatica, s.l. horizontal através de espécime inteiro 
especialmente fixada e corada para mostrar o sistema 
excretório

7,60 €

Py2202e Fasciola hepatica em dutos da bile do fígado, s.t. 7,60 €
Py2205u Fasciolopsis buski, grande verme intestinal* 19,90 €
Py2206e Fasciolopsis buski, ova u.i. 7,60 €
Py2207u Fasciolopsis buski, miracídia u.i.* 19,90 €
Py2208u Fasciolopsis buski, redia u.i.* 19,90 €
Py2209u Fasciolopsis buski, cercaria u.i.* 19,90 €
Py221h Schistosoma mansoni, esquistossomose, adulto macho u.i. 17,10 €

Py222h Schistosoma mansoni, esquistossomose, adulto fêmea u.i. 17,10 €

Py223i Schistosoma mansoni, adultos macho e fêmea em cópula, 
u.i.

22,70 €

Py224e Schistosoma mansoni, s.t. de adulto macho e fêmea 7,60 €
Py225h Schistosoma mansoni, miracídia u.i.* 17,10 €
Py226h Schistosoma mansoni, cercaria com rabo bifurcado u.i.* 17,10 €

Py227g Schistosoma mansoni, secção através de fígado de 
caramujo infectado mostrando cercaria

12,20 €

Py228f Schistosoma mansoni, secção através de fígado de 
caramujo sadio para comparação

9,00 €

Py229g Schistosoma mansoni, ova em secção de fígado ou 
intestino*

12,20 €

Py230i Schistosoma mansoni, ova em fezes u.i. 22,70 €
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Py231e Schistosoma haematobium, ova em sedimentos de urina u.i. 7,60 €

Py232i Schistosoma japonicum, ova em fezes u.i.* 22,70 €
Py233h Schistosoma japonicum, macho adulto u.i.* 17,10 €
Py234h Schistosoma japonicum, fêmea adulta u.i.* 17,10 €
Py2345u Schistosoma japonicum, miracídia u.i.* 19,90 €
Py2347v Schistosoma japonicum, cercaria u.i.* 25,90 €
Py247h Clonorchis sinensis, verme Chinês do fígado, u.i. de adulto* 17,10 €

Py2472d Clonorchis sinensis, s.t. através do corpo 6,60 €
Py248s Clonorchis sinensis, s.t. do fígado Humano com parasitas no 

duto biliar*
10,70 €

Py2483h Clonorchis sinensis, metacercaria u.i.* 17,10 €
Py249e Clonorchis sinensis, ova u.i. 7,60 €
Py245h Opisthorchis felineus, verme do fígado de gato, u.i. de 

adulto*
17,10 €

Py251t Heterophyes heterophyes, parasita do intestino Humano, u.i. 
de espécime adulto*

14,60 €

Py253h Echinostoma revolutum, em mamífero, adulto u.i.* 17,10 €
Py254e Echinostoma revolutum, ova u.i. 7,60 €
Py255h Echinoparyphium recurvatum, em aves, u.i. de espécime 

adulto
17,10 €

Py261e Paragonimus, verme do pulmão, ova u.i.* 7,60 €
Py2614i Paragonimus, miracídia u.i.* 22,70 €
Py2615i Paragonimus, redia u.i.* 22,70 €
Py2616i Paragonimus, metacercarias u.i.* 22,70 €
Py270t Metagonimus, u.i., um pequeno verme intestinal em homens e 

animais
14,60 €

Py271f Prosthogonimus macrorchis, ovos, u.i.. 9,00 €
Py273t Eurytrema pancreaticum u.i., parasita de gado e porco* 14,60 €

Py236g Leucochloridium macrostomum, parasita de pássaros, 
secção através de tentáculo de caramujo com esporocistos 
contendo cercaria

12,20 €

Py2553h Hypoderaeum conoideum, em pato, u.i. 17,10 €

Cestodes

Py321f Taenia pisiformis (Taenia serrata), platelminto de cachorro, 
proglótides imaturas u.i.

9,00 €

Py322f Taenia pisiformis, platelminto, proglótides maduras u.i. 9,00 €
Py323f Taenia pisiformis, platelminto, proglótides grávidas u.i. 9,00 €
Py3235d Taenia pisiformis, s.t. através de proglótides 6,60 €
Py324i Taenia pisiformis, u.i. escólex* 22,70 €
Py3243k Taenia pisiformis, lâmina composta com u.i. de  * 27,80 €
Py3245d Taenia pisiformis, ova em fezes, u.i. 6,60 €
Py325f Cysticercus pisiformis, verme da bexiga de Taenia 

pisiformis, secção
9,00 €

Py3251t Cysticercus pisiformis, u.i. de verme da bexiga* 14,60 €
Py311f Taenia saginata, platelminto, proglótides u.i.* 9,00 €
Py312g Taenia saginata, proglótides maduras u.i.* 12,20 €
Py313d Taenia saginata, s.t. de proglótides em diferentes estágios 6,60 €

Py314d Taenia saginata, ova em fezes u.i. 6,60 €
Py3145f Cysticercus bovis, verme da bexiga de Taenia saginata, s.t. 

através do músculo de boi com parasitas em situ
9,00 €

Py3146t Cysticercus bovis, u.i. de verme da bexiga* 14,60 €
Py315d Taenia solium, platelminto Humano, s.t. através de 

proglótides
6,60 €

Py3153i Taenia solium, escólex u.i. * 22,70 €
Py3154d Taenia solium, ova em fezes u.i. 6,60 €
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Py3156f Cysticercus cellulosae, verme da bexiga em Taenia solium, 
s.t. através do músculo de porco com parasitas em situ

9,00 €

Py3157t Cysticercus cellulosae, u.i de verme da bexiga completo* 14,60 €

Py3268f Dipylidium caninum, vermes de cachorros e gatos, u.i. de 
proglótides imaturas

9,00 €

Py327f Dipylidium caninum, , proglótides maduras u.i. 9,00 €
Py3271f Dipylidium caninum, proglótides grávidas u.i. 9,00 €
Py3272t Dipylidium caninum, u.i de escólex com proglótides imaturas 14,60 €

Py3273k Dipylidium caninum, lâmina composta com u.i de escólex e 
proglótides imatura, madura e grávida *

27,80 €

Py3275e Dipylidium caninum, bolsas com 5 a 20 ovas, u.i. 7,60 €
Py328f Moniezia expansa, verme de ovelha, proglótides u.i. 9,00 €
Py3282t Moniezia expansa, escólex com proglótides imaturas, u.i. 14,60 €

Py3283k Moniezia expansa, lâmina composta com u.i de escólex e 
proglótides imatura, madura e grávida *

27,80 €

Py329e Taenia hydatigena, verme de cachorro e animais predadores, 
proglótides s.t.

7,60 €

Py3293f Cysticercus tenuicollis, verme da bexiga de T. hydatigena, 
s.t. do escólex

9,00 €

Py330f Hymenolepis nana, verme anão de ratos, proglótides u.i. 9,00 €

Py331d Hymenolepis nana, ova em fezes u.i. 6,60 €
Py3341g Hymenolepis diminuta, u.i. de proglótides maduras e 

grávidas
12,20 €

Py3342e Hymenolepis diminuta, ova u.i. 7,60 €
Py3343g Hymenolepis diminuta, cisticercóide u.i.em estágio de larva 12,20 €

Py332i Hymenolepis fraterna, u.i. de espécime inteiro com escólex e 
proglótides imatura, madura e grávida *

22,70 €

Py335h Echinococcus granulosus, verme de cachorro, u.i. com 
escólex e proglótides*

17,10 €

Py336f Echinococcus granulosus, escólices de cisto u.i. 9,00 €
Py337f Echinococcus granulosus, parede de cisto e escólices, s.t. 9,00 €

Py338e Echinococcus granulosus, cisto estéril s.t. 7,60 €
Py339e Echinococcus granulosus, ova em fezes de cachorro u.i. 7,60 €

Py3392f Echinococcus multilocularis, cisto com escólices s.t. 9,00 €
Py344i Diphyllobothrium latum, verme de peixe, escólex e 

proglótides imaturas u.i.*
22,70 €

Py345s Diphyllobothrium latum, proglótides maduras u.i.* 10,70 €
Py346e Diphyllobothrium latum, s.t. de proglótides maduras 7,60 €
Py347e Diphyllobothrium latum, ova u.i. 7,60 €
Py348v Diphyllobothrium erinacei (mansoni), verme de cachorro e 

gato, u.i. escólex e proglótides
25,90 €

Py349g Diphyllobothrium erinacei. u.i.de proglótides maduras 12,20 €
Py350e Diphyllobothrium erinacei, ova u.i. 7,60 €
Py352e Taenia multiceps (Multiceps serialis), verme de cachorro, 

s.t. de estágio na bexiga (Coenurus cerebralis) mostrando 
muitos escólices*

7,60 €

Py354g Cysticercus fasciolarias. s.t. de fígado de rato com cisto de 
Taenia taeniaeformis.

12,20 €

NEMATHELMINTHES – NEMATELMINTOS

Ne111d Ascaris megalocephala, verme de cavalo, s.t. de fêmea 
adulta na região dos órgãos sexuais

6,60 €

Ne112d Ascaris megalocephala, s.t. de macho adulto na região dos 
órgãos sexuais

6,60 €
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Ne113d Ascaris megalocephala, s.t. na região do esôfago mostrando 
lúmen de esôfago

6,60 €

Ne121f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
entrada e modificação do esperma em ovo

9,00 €

Ne122f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios de maturação (meiose). Corpos polares podem ser 
vistos.

9,00 €

Ne123f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
ovo com pronúcleo feminino e masculino

9,00 €

Ne124f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios iniciais de clivagem (mitose)

9,00 €

Ne125f Ascaris megalocephala embriologia. S.t. de útero mostrando 
estágios tardios de clivagem (mitose)

9,00 €

Ne129d Ascaris lumbricoides, lombriga, seção transversal de fêmea 
adulta na região das gônadas

6,60 €

Ne130d Ascaris lumbricoides, s.t. de macho adulto na região das 
gônadas

6,60 €

Ne1305e Ascaris lumbricoides, s.t. de macho e fêmea na região das 
gônadas

7,60 €

Ne1306d Ascaris lumbricoides, s.t. na região do esôfago 6,60 €
Ne131d Ascaris lumbricoides, ovo em fezes u.i. 6,60 €
Ne1312d Ascaris lumbricoides, ovo infértil u.i. 6,60 €
Ne132e Ascaris lumbricoides, células musculares isoladas u.i. 7,60 €
Ne1323f Ascaris lumbricoides, larva em secção de pulmão de porco 9,00 €

Ne235e Toxocara, verme de cachorro, ovo em fezes, u.i. 7,60 €
Ne128f Rhabditis, um nematódeo vivendo em minhoca da terra, u.i. 

de ovo mostrando estágios de clivagem
9,00 €

Ne135i Enterobius vermicularis (Oxyuris), pequeno verme 
nematódeo, unidade integral de um espécime adulto

22,70 €

Ne1351g Enterobius vermicularis, u.i. de macho adulto* 12,20 €
Ne1352i Enterobius vermicularis, u.i. de fêmea adulta 22,70 €
Ne136c Enterobius vermicularis, ovo com fezes u.i. 6,30 €
Ne1362g Enterobius vermicularis, s.t. através de apêndice humano 

com parasitas em situ
12,20 €

Ne137e Strongyloides, parasita intestinal u.i. 7,60 €
Ne1373g Strongyloides, larva filariforme, u.i.  larvae u.i.* 12,20 €
Ne1374g Strongyloides, s.t. através de intestino hospedeiro com 

parasitas
12,20 €

Ne1377g Strongylus sp., verme do pulmão infectado, secção 12,20 €
Ne1378g Strongylus sp., larva isolada de fezes 12,20 €
Ne1392i Ancylostoma caninum, verme de cachorro, macho adulto u.i. 22,70 €

Ne1393i Ancylostoma caninum, verme de cachorro, fêmea adulta u.i. 22,70 €

Ne1394u Ancylostoma caninum, macho e fêmea adultos, duas u.i. por 
preparação*

19,90 €

Ne1395i Ancylostoma caninum, , macho e fêmea em cópula u.i.* 22,70 €

Ne1396e Ancylostoma caninum, ovo u.i. 7,60 €
Ne1397t Ancylostoma caninum, larva rabditóide u.i.* 14,60 €
Ne1398t Ancylostoma caninum, larva filariforme u.i.* 14,60 €
Ne143h Ancylostoma duodenale, macho adulto u.i.* 17,10 €
Ne144h Ancylostoma duodenale, fêmea adulta u.i.* 17,10 €
Ne1445k Ancylostoma duodenale, u.i. por preparação de macho e 

fêmea adultos*
27,80 €

Ne145e Ancylostoma duodenale, s.t. de macho e fêmea 7,60 €
Ne146e Ancylostoma duodenale, ovo u.i. 7,60 €
Ne147h Ancylostoma duodenale, rabditóide larva u.i.* 17,10 €
Ne1472h Ancylostoma duodenale, larva filariforme u.i.* 17,10 €
Ne1491g Ancylostoma braziliensis, macho adulto u.i.* 12,20 €
Ne1492g Ancylostoma braziliensis, fêmea adulta u.i.* 12,20 €
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Ne1512v Necator americanus, macho adulto u.i.* 25,90 €
Ne1513v Necator americanus, fêmea adulta u.i.** 25,90 €
Ne1514f Necator americanus, ovo u.i. 9,00 €
Ne1515h Necator americanus, rabditóide larva u.i.* 17,10 €
Ne1516h Necator americanus, larva filariforme u.i. * 17,10 €
Ne152f Heterakis spumosa, parasita intestinal de rato, u.i de fêmea 

ou macho
9,00 €

Ne153f Heterakis papillosa, parasita intestinal de galinha, , u.i de 
fêmea ou macho *

9,00 €

Ne163d Trichinella spiralis, secção de músculo infectado com larva 
encistada

6,60 €

Ne164e Trichinella spiralis, u.i. de músculo infectado com larva 
encistada

7,60 €

Ne1642e Trichinella spiralis, larva calcificada em músculo, u.i. 7,60 €
Ne1643f Trichinella spiralis, migrando em músculo, s.l. 9,00 €
Ne161t Trichinella spiralis, macho adulto do intestino, u.i.* 14,60 €
Ne162t Trichinella spiralis, fêmea adulta do intestino, u.i.** 14,60 €
Ne165g Trichinella spiralis, adultos em secção de intestino infectado* 12,20 €

Ne154h Trichuris trichiura, verme adulto de macho ou fêmea, u.i.* 17,10 €

Ne155d Trichuris trichiura, ovo em fezes u.i. 6,60 €
Ne1551f Trichuris trichiura, s.t. De cólon infectado mostrando o verme 

parasita em situ
9,00 €

Ne156g Trichostrongylus, parasita intestinal, u.i. de adulto macho ou 
fêmea*

12,20 €

Ne231f Oesophagostomum radiatum, verde de gado, u.i. de 
espécime adulta*

9,00 €

Ne232f Oesophagostomum columbianum, verme de ovelha, , u.i. de 
espécime adulta *

9,00 €

Ne234f Haemonchus contortus, verme de estômago de gado, u.i. de 
espécime adulta

9,00 €

Ne158f Litomosoides carinii, microfilaria, u.i de muitas espécimes 9,00 €

Ne1585s Dirofilaria immitis, esfregaço de sangue de cachorro com 
larva parasítica

10,70 €

Ne1587k Dipetalonema perstans, esfregaço de sangue humano com 
microfilaria

27,80 €

Ne1597g Microfilaria, esfregaço de pulmão de pássaro com parasitas, 
u.i.*

12,20 €

Ne159f Onchocerca volvulus, s.t. através de tecido com tumor 
contendo larva (filaria)

9,00 €

Ne1592h Onchocerca volvulus, u.i. de microfilaria de esfregaço de 
tumor *

17,10 €

Ne138d Anguillula aceti, muitos estágios de desenvolvimento em uma 
preparação, u.i.

6,60 €

Ne221d Gordius, um nematódeo parasítico que vive em insetos, s.t. 
através do corpo

6,60 €

Ne222f Gordius, s.t. de inseto infectado mostrando parasitas em situ 9,00 €

Ne250d Nemertinea, espécimes marinhos não-parasíticos, s.t. na 
região de probóscide

6,60 €

Ne170g Ovos mistos em material fecal. Lâmina contendo ovos de 
vermes parasíticos de diferentes espécimes como Ascaris, 
Ancylostoma, Trichuris, Taenia, Enterobius, Schistosoma etc. *

12,20 €

ACANTHOCEPHALA

At101e Macracanthorhynchus hirudinaceus, de porco, s.t. de 
cabeça inclusa em intestino*

7,60 €

At103e Macracanthorhynchus hirudinaceus, ovo, u.i. 7,60 €
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ANNELIDA - ANELIDEOS E DIVERSOS

An118e Nereis, poliqueto marinho, u.i. de parapodio 7,60 €
An119d Nereis, s.t. de cabeça para estudo geral 6,60 €
An120f Nereis, s.t. de cabeça mostrando cérebro e olho 9,00 €
An121d Nereis, s.t. típica através do corpo para estudo geral 6,60 €
An127d Arenicola, s.t. através do corpo 6,60 €
An128f Sabella, poliqueto marinho, s.t. através do corpo em diferentes 

níveis
9,00 €

An130f Magelona, poliqueto marinho, larva u.i. 9,00 €
An122d Tubifex, oligoqueta de água doce, u.i. de verme adulto 6,60 €
An1264f Trochophora larva, u.i. 9,00 €
An1265g Trochophora larva em metamorfose, u.i. 12,20 €
An124d Hirudo medicinalis, sanguessuga medicinal, s.t. através do 

corpo para demonstrar estruturas gerais
6,60 €

An1240d Hirudo medicinalis, sugador oral, s.t. 6,60 €
An1241d Hirudo medicinalis, extremidade anterior com sugador 

ventral, s.l.
6,60 €

An1242f Hirudo medicinalis, extremidade anterior  s.l. mostrando olho 9,00 €

An1243d Hirudo medicinalis, extremidade posterior com grandes 
discos suctoriais, s.l.

6,60 €

An123d Haemopis sanguisuga, sanguessuga de cavalo, s.t. do corpo 6,60 €

An1244f Sanguessuga, pequeno espécime corado e u.i* 9,00 €
An131c Lumbricus terrestris, minhoca da terra, seção transversal do 

corpo atrás do clitelo. Lâmina padrão para estudo da estrutura 
geral mostrando intestino, nefrídios, tiflossole, etc., triplamente 
corado 

6,30 €

An132e Lumbricus, s.t. selecionada para mostrar setas 7,60 €
An133c Lumbricus, s.l. sagital através de três ou mais segmentos 

típicos da extremidade do clitelo
6,30 €

An134c Lumbricus, região da boca, s.t. 6,30 €
An135e Lumbricus, região do gânglio cerebral, s.t. 7,60 €
An1352g Lumbricus, extremidade anterior, s.l. sagital mostrando 

gânglios cerebral e sub-faringeal
12,20 €

An136f Lumbricus, s.l. frontal através cordão nervoso ventral 9,00 €
An1365d Lumbricus, região da faringe, s.t. 6,60 €
An137c Lumbricus, região do esôfago.t. 6,30 €
An1375d Lumbricus, região do coração s.t. 6,60 €
An138c Lumbricus, vesícula seminal s.t. 6,30 €
An1385d Lumbricus, receptáculo seminal s.t. 6,60 €
An139e Lumbricus, funis de esperma s.t. 7,60 €
An140e Lumbricus, ovário com desenvolvimento de ovos s.t. * 7,60 €
An141f Lumbricus, testículo s.t. * 9,00 €
An1415d Lumbricus, papo s.t. 6,60 €
An142d Lumbricus, moela s.t. 6,60 €
An143c Lumbricus, clitelo s.t. 6,30 €
An1435e Lumbricus, secção selecionada para mostrar nefridióporo 7,60 €

An1436h Lumbricus, nefrídio dissecado e u.i. * 17,10 €
An1437e Lumbricus, mostrando funil de nefrídio, s.t. 7,60 €
An144e Lumbricus, extremidade anterior incluindo gônadas, sagital 

s.l.
7,60 €

An145g Lumbricus, extremidade anterior, s.l.mediana sagital com 
cordão nervoso ventral, esôfago, etc. *

12,20 €

An147e Lumbricus, 1. – 9. segmentos, s.l. sagital, boca e esôfago 7,60 €

An148e Lumbricus, 9. –  16. segmentos, s.l. sagital, órgãos sexuais 7,60 €

An149e Lumbricus, 16. –23. segmentos, s.l. sagital, papo e moela 7,60 €
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An150d Lumbricus, esfregaço de sangue 6,60 €
An151d Lumbricus, esfregaço de esperma 6,60 €
An1261d Lineus sp., probóscide s.t. 6,60 €
An1262d Lineus sp., região do meio do corpo s.t. 6,60 €
An125d Sagitta, quetognata, espécime inteira u.i. 6,60 €
An1252e Sagitta, s.l. de espécime 7,60 €

ONYCHOPHORA

On111f Peripatus, ligação entre anelídeos e artrópodes, s.t. de 
extremidade anterior, região com perna*

9,00 €

On112f Peripatus, região da gônadas s.t. * 9,00 €
On113f Peripatus, região da cabeça s.t. * 9,00 €
On114g Peripatus, extremidade anterior s.l.sagital* 12,20 €
On115g Peripatus, parte mediana do corpo, sagital s.l.* 12,20 €

ROTATORIA  E  BRYOZOA – ROTIFEROS  E  
BRIOZOÁRIOS

Ro111d Rotatoria, lâmina com espécies mistas 6,60 €
Ro211e Plumatella, briozoários de água doce, u.i. ou secção 7,60 €
Ro212d Plumatella, briozoários de água doce, estatoblastos isolados 

u.i.
6,60 €

Ro213e Flustra foliacea, briozoários marinhos, secção de colônia 7,60 €

Ro215e Flustrella hispida, briozoários marinhos, secção de colônia 7,60 €

Ro214e Membraniphora, briozoários marinhos, secção de colônia 7,60 €

Ro217e Bugula, briozoários marinhos, parte de colônia, u.i. 7,60 €
Ro218e Pectinatella, briozoários marinhos, parte de colônia u.i. 7,60 €

CRUSTACEA – CRUSTÁCEOS

Cr111c Daphnia, pulga d’água, unidade integral u.i. 6,30 €
Cr112c Daphnia, ephippium, u.i. 6,30 €
Cr1123c Daphnia, u.i. mostrando ovos no inverno e no verão 6,30 €
Cr113c Cyclops, copêpodo de água doce, unidade integral 6,30 €
Cr114c Cyclops, nauplius larva u.i. 6,30 €
Cr120c Pequenos crustáceos, espécimes mistas de plâncton de 

água doce u.i.
6,30 €

Cr119d Artemia salina, camarão de água salgada, vários estágios de 
desenvolvimento em cada lâmina, u.i.

6,60 €

Cr115d Balanus balanoides, crustáceo comum, larva nauplius u.i. 6,60 €

Cr122d Bosmina, pequeno crustáceo u.i. 6,60 €
Cr126d Bythotrephes, um crustáceo u.i. 6,60 €
Cr128e Caprella, um anfípoda u.i. 7,60 €
Cr117e Carcinus maenas, caranguejo, zoea larva u.i. * 7,60 €
Cr118e Carcinus maenas, larva megalopa u.i. * 7,60 €
Cr124d Cypris de Cirrepedia, estágio de casulo, u.i. 6,60 €
Cr116e Gammarus, pequeno anfípoda de água doce, u.i. 7,60 €
Cr160f Camarão, espécime inteiro u.i. 9,00 €
Cr161d Camarão, s.t. de pequeno espécime para estudo geral 6,60 €
Cr168d Lepas anatifera, crustáceo, u.i. de perna de captura 6,60 €
Cr169e Lepidurus apus, Brachiopoda, u.i. 7,60 €
Cr125d Leptodora, um grande cladocero u.i. 6,60 €
Cr167f Lingula, brachiopoda, s.t. 9,00 €
Cr163e Mysis, camarão do oceano Ártico, u.i. 7,60 €
Cr123d Podon e Evadne, de plâncton marinho u.i. 6,60 €
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Cr150f Estatocistos de camarão, órgãos de equilíbrio com cílios 
sensoriais

9,00 €

Cr135d Astacus, Pitu, músculo estriado s.l., ideal para demonstração 
de estrias mostrando grandes estruturas

6,60 €

Cr132c Astacus, brânquias s.t. 6,30 €
Cr142c Astacus, estômago s.t. 6,30 €
Cr134c Astacus, intestino s.t. 6,30 €
Cr137c Astacus, fígado s.t. 6,30 €
Cr136c Astacus, glândula verde s.t. 6,30 €
Cr138d Astacus, ovário s.t. com desenvolvimento de ovos 6,60 €
Cr139e Astacus, testículos s.t. mostrando espermatogênese 7,60 €
Cr1391g Astacus, testículos s.t. especialmente corado para 

demonstração de meiose e mitose*
12,20 €

Cr144c Astacus, dutos espermático s.t. 6,30 €
Cr131e Astacus, olho sagital s.l. * 7,60 €
Cr141f Astacus, gânglio cerebral s.t. * 9,00 €
Cr133d Astacus, antena (descalcificada) s.t. 6,60 €
Cr143e Astacus, pinça (descalcificada) s.t. 7,60 €
Cr140d Astacus, esfregaço de sangue 6,60 €
Cr1445e Astacus, s.t. da região torácica de pequeno espécime 7,60 €
Cr1446e Astacus, s.t. da região abdominal de pequeno espécime 7,60 €

Cr1447f Astacus, sagital mediana s.l. de pequeno espécime 9,00 €
Cr165s Argulus foliaceus, piolho de peixe u.i. * 10,70 €

ARACHINIDA – CHELICERATES – ARACNÍDEOS - 
QUELICERADOS

Ar111e Aranha, espécime jovem, u.i. 7,60 €
Ar112b Aranha, perna com pente, u.i. 5,80 €
Ar113d Aranha, glândulas de seda u.i. 6,60 €
Ar114d Araneus, glândulas de seda u.i. 6,60 €
Ar123e Aranha, partes bucais de macho u.i. 7,60 €
Ar124e Aranha, partes bucais de fêmea u.i. 7,60 €
Ar120f Aranha, poro genital de fêmea adulta u.i. * 9,00 €
Ar125d Aranha, sagital s.l. do abdome para estudo geral 6,60 €
Ar126e Aranha, sagital s.l do abdome mostrando glândulas de seda e 

fiandeiras
7,60 €

Ar127e Aranha, sagital s.l. do abdome mostrando traquéia ou pulmão 7,60 €

Ar1272f Aranha, sagital s.l. do abdome com poro genital e ovário 9,00 €

Ar1273g Aranha, sagital s.l. do abdome mostrando s.l. veias dorsais 12,20 €

Ar128f Aranha, s.t. de cefalotórax mostrando o sistema nervoso 
central

9,00 €

Ar1281f Aranha, cefalotórax sistema nervoso central s.l. 9,00 €
Ar129g Salticus, aranha, s.t. do cefalotórax mostrando os olhos 

telescópicos*
12,20 €

Ar130b Aranha, porção da teia u.i. 5,80 €
Ar171d Opilio sp., aranha pastora, sagital s.l. do corpo 6,60 €
Ar172e Opilio sp., partes bucais u.i. 7,60 €
Ar131c Escorpião, s.t. através de espécime jovem 6,30 €
Ar132d Escorpião, sagital s.l. através de espécime jovem 6,60 €
Ar133e Escorpião, secção para mostrar glândula de veneno 7,60 €
Ar134e Escorpião, secção para mostrar o pulmão laminar 7,60 €
Ar138g Escorpião, espécime jovem u.i. * 12,20 €
Ar1545g Amblyomma americanum, carrapato estrela, u.i. * 12,20 €
Ar141g Argas persicus, carrapato de aves, u.i. de espécime adulta* 12,20 €

Ar142f Argas, larva com seis patas u.i. 9,00 € 185



Ar154s Boophilus annulatus, carrapato de gado, o vetor da febre do 
Texas, u.i. *

10,70 €

Ar156g Dermacentor andersoni, carrapato da madeira da montanha 
rochosa, o vetor da febre maculosa, u.i. *

12,20 €

Ar157e Dermacentor andersoni, ovo u.i. * 7,60 €
Ar158f Dermacentor andersoni, larva u.i. * 9,00 €
Ar155s Dermacentor variabilis, carrapato Americano do cão, u.i. * 10,70 €

Ar146g Ixodes sp., carrapato, u.i. de espécime adulta * 12,20 €
Ar147e Ixodes sp., larva u.i. 7,60 €
Ar144g Ornithodorus, carrapato, o vetor da febre recurrente, u.i. 

adulto*
12,20 €

Ar1442g Ornithodorus, larva com seis patas u.i.* 12,20 €
Ar159s Rhipicephalus sanguineus, piolho de cachorro, u.i. * 10,70 €
Ar153e Demodex folliculorum, secção através de pele com parasita 

em situ
7,60 €

Ar145d Dermanyssus gallinae, piolho de galinha, u.i. * 6,60 €
Ar1513d Hidrachna, piolho de água doce, u.i. 6,60 €
Ar1512d Photia, piolho de besouro, u.i. 6,60 €
Ar148e Sarcoptes scabiei (Acarus siro), em secção de pele 

infectada
7,60 €

Ar149f Sarcoptes scabiei, u.i. de espécime adulta * 9,00 €
Ar1517g Syringophilus, piolho parasítico de pintinhos, u.i. 12,20 €
Ar150c Tyroglyphus farinae, piolho da farinha, u.i. 6,30 €
Ar151c Tyrolichus, piolho do queijo u.i. 6,30 €
Ar1515e Varroa, piolho parasítico de abelhas u.i. 7,60 €
Ar161g Pseudoscorpion, u.i. espécime inteira * 12,20 €
Ar180s Limulus, límulo, larva trilobita u.i., a larva de trilobita interessa 

os estudos de filogenia*
10,70 €

MYRIAPODA - MIRIÁPODES

My111d Scolopendra, centípede grande, s.t. do segmento do corpo 6,60 €

My112e Scolopendra, cabeça com glândulas de veneno s.t. 7,60 €
My115f Lithobius, cabeça com garras de veneno, u.i. * 9,00 €
My117e Lithobius, centípede, segmento u.i. 7,60 €
My118e Lithobius, cabeça, s.t. 7,60 €
My119d Lithobius, corpo do meio, s.t. 6,60 €
My211d Julus, um milípede, s.t. através do corpo 6,60 €
My212e Julus, segmento com dois pares de pernas, u.i. 7,60 €
My213f Julus, cabeça com partes bucais (gnathochilarium) u.i. * 9,00 €

My218d Glomeris, sagital s.l. de espécime inteiro* 6,60 €
My220g Diplópode, sagital s.l. através de espécime jovem mostrando 

a zona de proliferação (anamorfose) *
12,20 €

My230d Symphyla, espécime inteiro u.i. * 6,60 €

INSECTA – INSETOS

I.  Anatomia e histologia microscópica

Cabeça e partes da boca, unidades integrais

In111d Musca domestica, mosca doméstica, cabeça e partes da 
boca com tubo sugador, u.i.

6,60 €

In112e Pieris sp., borboleta, cabeça e partes da boca u.i. 7,60 €
In1123d Pieris sp., partes da boca de caterpilar (larva) u.i. 6,60 €
In121d Bombyx mori, bicho da seda, partes da boca mastigadora de 

um adulto u.i.
6,60 €

In1213d Bombyx mori, bicho da seda, partes da boca de caterpilar 
(larva) u.i.

6,60 €
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In122d Apis mellifica, abelha de mel, partes da boca de uma operária 
u.i.

6,60 €

In123e Apis mellifica, partes rudimentares da boca de um zangão u.i. 7,60 €

In114e Vespa vulgaris, vespa, partes da boca (mordedor) de uma 
carnívora, u.i.

7,60 €

In118f Periplaneta ou Blatta, barata, partes da boca (mordedor) de 
um herbívoro

9,00 €

In115f Carabus, besouro, partes da boca(mordedor) u.i. * 9,00 €
In116f Melolontha, partes da boca (mastigador) (herbívoro) u.i. 9,00 €
In113e Gomphocerus, gafanhoto, partes da boca u.i. 7,60 €
In1132g Gomphocerus, gafanhoto, partes da boca dissecadas e u.i. 12,20 €

In119d Formica sp., formiga, cabeça e partes da boca u.i. 6,60 €
In1193e Leptinotarsa, besouro Colorado, u.i. de partes mastigadoras 

da boca
7,60 €

In131e Curculionidae sp., besouro, cabeça e partes da boca u.i. 7,60 €

In117e Pyrrhocoris, percevejo, partes da boca u.i. 7,60 €
In120e Stomoxys calcitrans, mosca de estábulo, peças bucais 

(perfurador-sugador) u.i.
7,60 €

In1201e Tabanus bovinus, mosca de gado, peças bucais (perfurador-
sugador) u.i. *

7,60 €

In1234d Volucella, Diptera, partes da boca (perfurador-sugador) u.i. 6,60 €

In124f Anopheles, malaria mosquito, cabeça e partes da boca de 
macho u.i.

9,00 €

In125f Anopheles, cabeça e partes da boca de fêmea u.i. 9,00 €
In126e Culex pipiens, mosquito, cabeça e partes da boca de macho 

u.i.
7,60 €

In127e Culex pipiens, cabeça e partes da boca de fêmea u.i. 7,60 €
In128h Culex pipiens, partes da boca de fêmea, dissecada e u.i. * 17,10 €

In130f Odonata sp, partes da boca de larva u.i. * 9,00 €
In132e Lymantria, partes da boca de larva u.i. 7,60 €
In1322f Besouro mergulhador, cabeça de larva u.i. Digestão 

extraintestinal*
9,00 €

In1323e Simulium, cabeça de larva u.i.mostrando partes de filtração da 
boca

7,60 €

Cabeça e partes da boca, secções

In273e Carausius, sagital s.l. da cabeça com cérebro e peças bucais 7,60 €

In274e Apis mellifica, abelha de mel, sagital s.l. da cabeça com 
cérebro e peças bucais

7,60 €

In141e Musca domestica, mosca, peças bucais, s.t. através do tubo 
sugador

7,60 €

In148e Apis mellifica, abelha de mel, peças bucais de operária s.t. 7,60 €

In143e Pieris brassicae, borboleta, peças bucais s.t. 7,60 €
In149g Culex pipiens, mosquito, peças bucais de fêmea s.t. com 

mandíbula, labrum, maxilar, lábio, hipofaringe
12,20 €

In142e Tabanus bovinus, mosca do gado, peças bucais s.t. 7,60 €
In144e Hemiptera sp., percevejo, peças bucais s.t. 7,60 €
In145g Aphaniptera sp., pulga, peças bucais (perfurador-sugador) s.t. 

*
12,20 €

Antenas

In213b Pieris, borboleta, antena capitada u.i. 5,80 €
In206b Carabus, besouro, antena filiforme u.i. 5,80 €
In203b Periplaneta ou Blatta, barata, antena setiforme u.i. 5,80 €
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In204b Tenebrio molitor, besouro, antena moniliforme u.i. 5,80 €
In214b Bombyx mori, bicho da seda, antena u.i. 5,80 €
In208b Chironomus, antena de macho u.i. 5,80 €
In205b Elateridae sp., besouro, antena serrada u.i. * 5,80 €
In207b Curculionidae sp., antena geniculada u.i. * 5,80 €
In209c Brachycera sp., mosca, antena como indicador de velocidade 

u.i. *
6,30 €

In211b Melolontha, antena lamelada com órgãos sensoriais 5,80 €
In212b Apis mellifica, abelha de mel, antena com órgãos sensoriais, 

u.i.
5,80 €

In2125b Musca domestica, mosca comum, antena  u.i. 5,80 €
In2142c Antenas  de borboleta (claviforme) e de mariposa (plumosa) 

u.i.
6,30 €

In2146u Tipos de antenas de Insetos, lâmina composta de cinco 
diferentes antenas para comparação, u.i.

19,90 €

Pernas

In217b Musca domestica, mosca, pata com pulvili u.i. 5,80 €
In219b Pieris brassicae, borboleta, pata u.i. 5,80 €
In220c Melolontha, pata u.i. 6,30 €
In215b Apis mellifica, abelha de mel, pata anterior com escova u.i. 5,80 €

In2152b Apis mellifica, pata do meio u.i. 5,80 €
In216b Apis mellifica, , pata posterior com cesto de pólen u.i. 5,80 €
In2161b Apis mellifica, pata posterior de zangão u.i. 5,80 €
In2162f Apis mellifica, lâmina composta com patas anterior, do meio e 

posterior de operária, u.i.
9,00 €

In218b Bombyx mori, bicho da seda, pés abdominais de caterpilar 5,80 €

In223c Gomphocerus, gafanhoto, u.i. de pata 6,30 €
In224d Ensifera sp., pata anterior com tímpano u.i. * 6,60 €
In225d Mantis religiosa, pata de alcance (raptadora)de larva u.i. * 6,60 €

In226b Percevejo de água ou besouro, pata nadadora u.i. 5,80 €

Asas

In235b Musca domestica, mosca, asa u.i. 5,80 €
In2351d Musca domestica, mosca, asa e halter u.i. 6,60 €
In231c Apis mellifica, abelha de mel, asas anterior e posterior u.i. 6,30 €

In234b Culex pipiens, mosquito comum, asa u.i. 5,80 €
In2342b Anopheles, mosquito malaria, asa u.i. 5,80 €
In228c Chrysopa perla, asa de neuroptera u.i. * 6,30 €
In227c Zygoptera sp., libélula, asas u.i. 6,30 €
In229e Periplaneta, barata, asas superior quitinosa e inferior 

membranosa u.i.
7,60 €

In2292d Gomphocerus, gafanhoto, u.i. de asas superiores e inferiores 6,60 €

In2352d Forficula, u.i. asas superiores e inferiores 6,60 €
In230d Ensifera sp., gafanhoto ou grilo, asa com órgão estridulador 

u.i. *
6,60 €

In232b Pieris brassicae, borboleta, porção da asa mostrando arranjo 
de escamas u.i.

5,80 €

In233b Pieris brassicae, borboleta, escamas isoladas u.i. 5,80 €
In2332e Borboleta, especies Brasileiras (Morpho sp.), u.i. de porção da 

asa mostrando arranjo de escamas
7,60 €

In2334d Lepisma, peixe de prata, u.i. de escamas do corpo 6,60 €

Citologia
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In238f Espermatogênese com estágios de meiose e mitose, s.t. de 
testículo de Carausius, gafanhoto

9,00 €

In245f Cromossomos gigantes, esfregaço de glândula salivar de 
Chironomus*

9,00 €

In2451e Cromossomos gigantes em secção através de glândula 
salivar de larva de Chironomus

7,60 €

In246f Músculo estriado de inseto, fibras isoladas e coradas para 
mostrar estrias u.i.

9,00 €

In247e Músculo estriado de inseto, seção através do tórax com s.t. e 
s.l. do músculo mostrando estrias

7,60 €

Órgãos do metabolismo

In241b Traquéia de inseto, u.i. mostrando anéis traqueais 5,80 €
In242c Espiráculo de inseto (estigma), u.i. 6,30 €
In248d Brânquias traqueais, u.i. de Cloeon sp, ninfa de mosca de 

maio
6,60 €

In298c Brânquias traqueais de larva, u.i. de Odonata sp. 6,30 €
In285d Reto de larva, órgão respiratório, s.t. de Odonata sp. 6,60 €
In2852d Tubos de ar de pupa de Culex, mosquito, u.i. 6,60 €
In2411h Traquéia em intestino de inseto, especialmente corada para 

mostrar as mais finas ramificações*
17,10 €

In289e Esfregaço de sangue com diferentes tipos de células de 
sangue, Carausius

7,60 €

In254d Abdomen de operária com intestino, Apis mellifica, s.t. 6,60 €
In270d Abdomen com órgãos internos, s.t. de Carausius, bicho-pau 6,60 €

In263d Abdomen, s.t. de Culex pipiens 6,60 €
In266d Abdomen, s.t. de Drosophila, mosca de fruta 6,60 €
In281d Moela, s.t. de Carabus, besouro 6,60 €
In2813e Moela aberta, u.i. Locusta, gafanhoto 7,60 €
In239e Moela com dentes quitinosos, u.i. de barata 7,60 €
In282d Chyle e intestino mediano com túbulos de Malpighi, s.l. de 

Periplaneta (Barata)
6,60 €

In284d Reto com ampolas, s.t. de Periplaneta (Barata) 6,60 €
In287g Corpo de gordura corado com ácido ósmico, s.t. de 

Periplaneta, barata
12,20 €

In288d Corpo de gordura com cristais de ácido úrico, s.t. de 
Periplaneta, barata

6,60 €

In283d Anexos de chyle e túbulos de Malpighi, s.t. fina para detalhes 6,60 €

Sistema reprodutor

In255e Testículo, em s.t. de abdomen de zangão, Apis mellifica 7,60 €
In256e Ovário, em s.t. de abdomen da rainha, Apis mellifica 7,60 €
In236e Ovário, in s.t. de Melolontha 7,60 €
In2365e Ovário, in s.t. de abdomen de Carausius, bicho-pau 7,60 €
In2367g Aedeagus de besouro u.i. de órgão masculino copulador 12,20 €

In290f Ovário de inseto mostrando túbulos de ovos panoísticos, s.l. 9,00 €

In291f Ovário de inseto mostrando túbulos de ovos telotróficos s.l. 9,00 €

In292f Ovário de inseto mostrando túbulos de ovos politróficos, s.l. 9,00 €

In299e Ovipositor de gafanhoto ou grilo s.t. 7,60 €
In2912e Metamorfose incompleta de inseto: larva 7,60 €
In2913e Metamorfose incompleta de inseto: imago (adulto) 7,60 €
In2914d Metamorfose completa de inseto: larva 6,60 €
In2915d Metamorfose completa de inseto: pupa 6,60 €
In2916d Metamorfose completa de inseto: imago (adulto) 6,60 €
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Órgãos do sentido e sistema nervoso

In243c Córnea, isolada do olho de mosca, u.i. mostrando facetas 6,30 €

In2434c Córnea isolada do olho de abelha de mel, u.i. mostrando 
facetas

6,30 €

In251e Olho composto, s.t. da cabeça de operária (Apis mellifica) 
mostrando a estrutura típica dos olhos e cérebro do inseto

7,60 €

In252f Olho composto, s.t. da cabeça mostrando o grande olho do 
zangão (Apis mellifica)

9,00 €

In253f Olho composto, s.t. da cabeça da rainha (Apis mellifica) 9,00 €
In249d Ocelo de Apis mellifica, abelha de mel, u.i. 6,60 €
In2492e Ocelo de um inseto, s.l. 7,60 €
In275e Olho composto, s.t. através da cabeça de Apis mellifica, 

secção tangencial mostrando s.t. de ommatidia
7,60 €

In261e Cabeça com olhos e cérebro, s.t. de Culex pipiens, mosquito 7,60 €

In265e Cabeça com olhos e cérebro, s.t. de Drosophila, mosca de 
fruta

7,60 €

In2675e Olho composto, s.t. de Musca domestica, mosca 7,60 €
In276f Cabeça e olho, s.t. de Cloeon ou Baetis, mosca de maio 9,00 €

In2765f Cabeça e olho, s.t. de Melolontha, besouro 9,00 €
In271e Cérebro, s.l. frontal de besouro ou grilo 7,60 €
In272e Cérebro, s.l. frontal. de Vespa vulgaris, vespa 7,60 €
In277h Pares intercerebralis corado para células neurosecretoras, 

Carausius, bicho-pau, secção do cérebro*
17,10 €

In278h Corpora cardíaca, órgãos de armazenamento de 
neurosecreções, Carausius, secção através do cérebro *

17,10 €

In2781h Corpora allata, glândulas neuroendócrinas, Carausius, 
secção*

17,10 €

In2784f Órgãos sensoriais na antena de um inseto, s.t. para finos 
detalhes

9,00 €

In279k Órgão de Johnston, s.l. através de órgão auditor de inseto* 27,80 €

In294f Órgão Luminoso, s.t. de Phausis, vaga-lume 9,00 €
In295e Aparelho estridulatório, s.t. de cigarra sp. * 7,60 €
In2833f Inseto larva com sistema nervoso não centralizado, sagital 

s.l.*
9,00 €

In2834f Inseto com sistema nervoso centralizado baixo, sagital s.l.* 9,00 €

In2835f Inseto com sistema nervoso centralizado elevado, sagital s.l.* 9,00 €

Miscelâneos

In244d Ferrão e saco de veneno de abelha de mel, u.i. 6,60 €
In260c Órgão de Cera de operária, Apis mellifica, u.i. 6,30 €
In237d Glândulas da seda e outros órgãos, s.t. de caterpilar de 

Bombyx mori, bicho da seda
6,60 €

In2943d Fórceps do macho de Forficula, lacraia, u.i. 6,60 €
In258d Larva de Apis mellifica, sagital s.l. 6,60 €
In259e Pupa de Apis mellifica, sagital s.l. 7,60 €
In262d Tórax de Culex pipiens, s.t. 6,60 €
In267f Inseto inteiro, sagital s.l. de Drosophila, mosca da fruta, 

mostrando todas as estruturas para estudo geral
9,00 €

In2993e Larva parasítica de microgaster, em s.t. de caterpilar 
infestado

7,60 €
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II.  Unidades Integrais de insetos

Apterygota e Ephemeroidea

In348d Collembola, côlembolo, adulto u.i. 6,60 €
In3985d Podura, côlembolo, adulto u.i. 6,60 €
In3986d Thysanura sp., insetos sem asas, adulto u.i. 6,60 €
In353e Caenis, mosca de maio, adulto u.i. 7,60 €
In354e Caenis, subimago, u.i. 7,60 €
In355d Caenis, larva u.i. 6,60 €

Diptera

In321f Culex pipiens, mosquito comum, macho adulto u.i. 9,00 €
In322f Culex pipiens, fêmea adulta u.i. 9,00 €
In323d Culex pipiens, pupa u.i. 6,60 €
In324d Culex pipiens, larva u.i. 6,60 €
In3242d Culex pipiens, ovo u.i. 6,60 €
In316g Anopheles, malaria mosquito, macho adulto u.i. 12,20 €
In317g Anopheles, fêmea adulta u.i. 12,20 €
In318f Anopheles, pupa u.i. 9,00 €
In319f Anopheles, larva u.i. 9,00 €
In3192e Anopheles, ovo u.i. 7,60 €
In320g Anopheles e Culex pipiens, ambas as larvas na mesma 

lâmina para comparação, u.i.
12,20 €

In311d Drosophila, mosca da fruta, macho adulto u.i. 6,60 €
In312d Drosophila, fêmea adulta u.i. 6,60 €
In313d Drosophila, larva u.i. 6,60 €
In314d Drosophila, pupa u.i. 6,60 €
In387e Chironomus, mosquito, u.i. de adulto 7,60 €
In340d Chironomus, mosquito, larva u.i. 6,60 €
In341d Corethra, mosquito, larva u.i. 6,60 €
In389f Aedes, mosquito, macho adulto u.i. 9,00 €
In390f Aedes, fêmea adulta u.i. 9,00 €
In391e Aedes, pupa u.i. 7,60 €
In392e Aedes, larva u.i. 7,60 €
In393e Aedes, ovo u.i. 7,60 €
In397e Musca domestica, mosca, larva u.i. 7,60 €
In398d Musca domestica, ovo u.i. 6,60 €
In394f Phlebotomus, transmissor de Leishmaniose, mosquito macho 

u.i. *
9,00 €

In395f Phlebotomus, mosquito fêmea u.i. * 9,00 €
In3956f Culicoides, u.i., um pequeno mosquito 9,00 €
In3957f Gasterophilus intestinalis, mosca de cavalo, ovos fixados em 

pêlos
9,00 €

In3294f Lipoptena, parasita de cervo, u.i. * 9,00 €

Aphaniptera

In3341e Ctenocephalus canis, espécime macho ou fêmea u.i. 7,60 €
In333e Ctenocephalus canis, pulga de cachorro, macho adulto u.i. 7,60 €

In334e Ctenocephalus canis, fêmea adulta u.i. 7,60 €
In3365g Pulex irritans, pulga de humano, macho adulto u.i. * 12,20 €
In3366g Pulex irritans, fêmea adulta u.i. * 12,20 €
In335g Xenopsylla cheopis, pulga de rato, transmissor da peste 

bubônica, macho adulto u.i.
12,20 €

In336g Xenopsylla cheopis, fêmea adulta u.i. 12,20 €
In337e Nosopsyllus fasciatus, pulga de rato, adulto u.i. 7,60 €
In343e Ceratophyllus gallinulae, pulga da galinha, u.i. de adulto 7,60 €
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Blattoidea e Hymenoptera

In365g Mantis religiosa, borboleta, larva u.i. * 12,20 €
In367f Isoptera sp., termite, u.i. de obreira * 9,00 €
In368f Isoptera sp., termite, u.i. de guardiã 9,00 €
In315d Lasius, formiga, obreira u.i. 6,60 €
In3151e Lasius, macho com asas u.i. 7,60 €
In3152d Lasius, fêmea com asas u.i. 6,60 €
In385e Chalcididae, u.i. de adulto * 7,60 €

Anoplura e Mallophaga

In325h Pediculus humanus, piolho, adulto macho ou fêmea u.i. 17,10 €
In3252h Pediculus humanus capitis, piolho do couro cabeludo 

humano, adulto u.i.
17,10 €

In3254f Pediculus humanus capitis, ninfa u.i. 9,00 €
In3255e Pediculus humanus capitis, ovo u.i. 7,60 €
In3256h Pediculus humanus corporis, piolho do corpo humano, 

adulto u.i.
17,10 €

In3258f Pediculus humanus corporis, ninfa u.i. 9,00 €
In3259e Pediculus humanus corporis, ovo u.i. 7,60 €
In326g Phthirus pubis, chato, genitália humana, adulto u.i. * 12,20 €
In3262s Phthirus pubis, ovo u.i. 10,70 €
In327e Lêndeas depositadas nos pêlos, u.i. * 7,60 €
In328f Haematopinus suis, piolho do porco, adulto u.i. * 9,00 €
In3282e Haematopinus suis, ovo u.i. 7,60 €
In3284f Haematopinus eurysternus, piolho do gado, adulto u.i. * 9,00 €

In329f Haematopinus piliferus, piolho do cachorro, adulto u.i. * 9,00 €
In3271g Bovicola, piolho do gado, u.i. * 12,20 €
In3275f Trichodectes canis, piolho do cachorro, u.i. * 9,00 €
In3272f Lipeurus variabilis, piolho de pena de asa, u.i. * 9,00 €
In3273f Lipeurus caponis, piolho de asa, u.i. * 9,00 €
In3274f Menopon gallinae, parasita de pássaro, u.i. * 9,00 €
In3276f Melophagus ovinus, ectoparasita sem asas em ovelhas, u.i. * 9,00 €

In381e Phthiraptera, piolhos de rato, diferentes espécimes u.i.* 7,60 €

Heteroptera e Homoptera

In330f Cimex lectularius, percevejo, adulto u.i. 9,00 €
In374d Naucoridae sp., percevejo de água, u.i. de pequeno adulto 6,60 €

In375d Capsidae sp., percevejo de planta, u.i. de adulto 6,60 €
In339c Aphidae sp., piolho de planta, u.i. de vários 6,30 €
In3394e Phylloxera sp., piolho do vinho, u.i. 7,60 €
In377d Psylla, pulga de planta, u.i. de adulto 6,60 €

Diversos

In338d Lepidoptera sp., borboleta, caterpilar jovem u.i. 6,60 €
In356d Nemura sp., mosca de pedra, adulto u.i. 6,60 €
In357d Nemura sp., larva u.i. 6,60 €
In361g Embia sp., adulto u.i. * 12,20 €
In362e Forficula auricularia, lacraia, adulto u.i. 7,60 €
In371d Thysanoptera, tripes, u.i. de adulto 6,60 €

MOLLUSCA – MOLUSCOS
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Mo111e Chiton, um molusco primitivo, s.t. através do corpo 7,60 €
Mo112e Chiton, sagital s.l. através de espécime inteiro 7,60 €
Mo116e Mya arenaria, mexilhões s.t. de espécime jovem 7,60 €
Mo117d Mya arenaria, mexilhões, fígado s.t. 6,60 €
Mo119d Mya arenaria, s.t. e s.l. de brânquias mostrando epitélio ciliado 

bem desenvolvido
6,60 €

Mo120d Mya arenaria, s.t. de intestino e gônadas 6,60 €
Mo121d Mya arenaria, músculo abdutor da concha, s.l. 6,60 €
Mo122d Mya arenaria, tubo de sifonal s.t. 6,60 €
Mo123f Mya arenaria, mexilhões, estômago s.t. * 9,00 €
Mo191d Anodonta, molusco, pequeno espécime, completo s.t. 6,60 €
Mo192d Anodonta, brânquias u.i. 6,60 €
Mo193d Anodonta, brânquias s.l. 6,60 €
Mo194d Anodonta, região intestinal s.t. 6,60 €
Mo195d Anodonta, fígado s.t. 6,60 €
Mo196d Anodonta, glochidia (larva) u.i. 6,60 €
Mo1131e Embriologia de molusco (Lamellibranchiata, Bivalvia ou 

Pelecypoda). Ovos fertilizados e não fertilizados u.i. *
7,60 €

Mo1133e Embriologia de molusco. Zigoto, embriões de duas e 4 
células u.i.*

7,60 €

Mo1135s Embriologia de molusco. Zigoto primário através de clivagem 
tardia. Corpos polares, lóbulos polares e clivagem espiral

10,70 €

Mo1137e Embriologia de molusco. Blástula u.i. * 7,60 €
Mo1138e Embriologia de molusco. Gastrula u.i. * 7,60 €
Mo1139f Embriologia de molusco. Larva trochophora u.i. * 9,00 €
Mo1141s Embriologia de molusco. Larva veliger estágios de 

desenvolvimento, primário e tardio u.i. *
10,70 €

Mo1143e Embriologia de molusco. Larva veliger adulta u.i. * 7,60 €
Mo115e Embriologia de molusco. Glochidia larva u.i. 7,60 €
Mo123e Pisidium, um pequeno molusco de água doce, secção com 

embrião
7,60 €

Mo131e Pecten, mexilhão, olho primitivo em secção de margem do 
manto

7,60 €

Mo185f Haliotis, caracol marinho, s.l. de câmera do olho * 9,00 €
Mo187e Patella, caracol marinho. Olho simples, s.l. 7,60 €
Mo211f Patella, trochophora larva u.i. * 9,00 €
Mo212e Crepidula, caracol marinho, Larva veliger u.i. * 7,60 €
Mo125f Alloteuthis, choco, espécime jovem corada inteira e u.i. * 9,00 €

Mo130e Alloteuthis, abdomen de espécime jovem, s.t. 7,60 €
Mo1301f Alloteuthis, espécime jovem inteira, s.l. para estudo geral 9,00 €

Mo126e Alloteuthis, olho s.l. 7,60 €
Mo127d Alloteuthis, tentáculos s.t. 6,60 €
Mo1275f Alloteuthis, brânquias, coração e saco de tinta, s.l. 9,00 €
Mo128d Alloteuthis, nadadeira s.t. 6,60 €
Mo129d Alloteuthis, rabo s.t. 6,60 €
Mo141c Sepia officinalis, choco, pele com cromatóforos, u.i. de 

pedaço
6,30 €

Mo142c Sepia officinalis, pele com cromatóforos, secção horizontal 6,30 €

Mo143f Sepia officinalis, s.t. através de gânglio mostrando fibras 
nervosas gigantes

9,00 €

Mo132d Octopus, polvo, secção através do tubo de sucção 6,60 €
Mo151d Caramujo, s.t. típica de pequeno espécime para estudo geral 6,60 €

Mo1515e Caramujo, s.l. típica de pequeno espécime para estudo geral 7,60 €

Mo152d Caramujo, sagital s.l. através da cabeça mostrando radula em 
situ

6,60 €

Mo153e Caramujo, radula u.i. 7,60 €
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Mo161c Helix pomatia, caramujo, pés sagital s.l. 6,30 €
Mo162c Helix pomatia, margem do manto sagital s.l. 6,30 €
Mo163c Helix pomatia, esôfago s.t. 6,30 €
Mo164c Helix pomatia, estômago e glândulas s.t. 6,30 €
Mo165c Helix pomatia, intestino s.t. 6,30 €
Mo166c Helix pomatia, fígado s.t. 6,30 €
Mo167d Helix pomatia, glândula albume s.t. 6,60 €
Mo168d Helix pomatia, caramujo romano, glândula hermafrodita 

(ovoteste) com ovos e espermatozóides s.t.
6,60 €

Mo169d Helix pomatia, espermoviducto s.t. 6,60 €
Mo170d Helix pomatia, pedículo cristalino e glândulas, s.t. 6,60 €
Mo171c Helix pomatia, pênis s.t. 6,30 €
Mo172c Helix pomatia, flagelo s.t. 6,30 €
Mo173d Helix pomatia, rim e coração durante o verão, s.t. 6,60 €
Mo174d Helix pomatia, rim e coração durante o inverno, s.t. 6,60 €
Mo175c Helix pomatia, pulmão s.t. 6,30 €
Mo176f Helix pomatia, olho s.l. 9,00 €

ECHINODERMATA – EQUINODERMOS

Ec111f Asterias, estrela do mar, espécime jovem inteira u.i. * 9,00 €
Ec113d Asterias, braço s.t., glândula digestiva e pés cilíndricos são 

mostrados para estudo de todos os detalhes
6,60 €

Ec114e Asterias, horizontal s.l. de espécime jovem inteira 7,60 €
Ec115e Asterias, sagital s.l. de espécime jovem inteira 7,60 €
Ec117d Asterias, pedicellaria u.i. 6,60 €
Ec251d Estrela do mar embriologia (Asterias), Ovário s.t. mostrando 

ovo grande em diferentes estágios de desenvolvimento
6,60 €

Ec252d Estrela do mar embriologia, testículo s.t. desenvolvimento de 
esperma

6,60 €

Ec254e Estrela do mar embriologia, esperma esfregaço u.i. 7,60 €
Ec116e Asterias, larva bipinária u.i. * 7,60 €
Ec1162f Asterias, larva brachiolaria u.i. * 9,00 €
Ec101h Asterina gibbosa, pequena estrela do mar, espécime inteira 

corada para estudo geral u.i.
17,10 €

Ec102e Asterina gibbosa, estágios de desenvolvimento u.i. 7,60 €
Ec103e Asterina gibbosa, s.l. horizontal de pequena espécime 

mostrando gônadas
7,60 €

Ec131d Ophiura, ofiura, estrela serpente, braço s.t. 6,60 €
Ec132d Ophiura, base do braço mostrando bursa e gônadas, s.t. 6,60 €

Ec133d Ophiura, s.l. horizontal de disco 6,60 €
Ec137f Ophiura, larva ofioplúteo u.i.* 9,00 €
Ec118d Echinus, ouriço do mar, sagital s.l. de espécime jovem inteira 6,60 €

Ec1183d Echinus, ouriço do mar, radial s.t. de espécime jovem inteira 6,60 €

Ec1184d Echinus, ouriço do mar pedicellaria, u.i. 6,60 €
Ec1186f Echinus, ouriço do mar, s.t. do cordão espinhal* 9,00 €
Ec121e Asterioidea sp., larva em metamorfose u.i. * 7,60 €
Ec141d Cucumaria, pepino do mar, s.t. de pequena espécime 

mostrando as estruturas típicas
6,60 €

Ec145e Holothurioidea sp., microesclerites u.i. 7,60 €
Ec147f Holothurioidea sp., larva u.i. * 9,00 €
Ec201d Ouriço do mar embriologia(Psammechinus miliaris), ovos 

não fertilizados u.i.
6,60 €

Ec202d Ouriço do mar embriologia, ovos fertilizados u.i. 6,60 €
Ec203d Ouriço do mar embriologia, estágio de duas células u.i. 6,60 €
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Ec204d Ouriço do mar embriologia, estágio de quatro células u.i. 6,60 €

Ec205d Ouriço do mar embriologia, estágio de oito células u.i. 6,60 €
Ec206d Ouriço do mar embriologia, estágio de dezesseis células u.i. 6,60 €

Ec207d Ouriço do mar embriologia, estágio de trinta e duas células 
u.i.

6,60 €

Ec208d Ouriço do mar embriologia, mórula u.i. 6,60 €
Ec209d Ouriço do mar embriologia, blástula u.i. 6,60 €
Ec210d Ouriço do mar embriologia, início de gastrulação u.i. 6,60 €
Ec211d Ouriço do mar embriologia, gastrulação progressiva u.i. 6,60 €

Ec212d Ouriço do mar embriologia, larva pluteus u.i. 6,60 €
Ec213e Ouriço do mar embriologia, lâmina com vários estágios u.i. 7,60 €

Ec255e Estrela do mar embriologia, estágio de vesícula germinal u.i. 7,60 €

Ec256e Estrela do mar embriologia, ovo não fertilizado u.i. 7,60 €
Ec257e Estrela do mar embriologia, ovo fertilizado u.i., zigoto com 

corpos polares
7,60 €

Ec258e Estrela do mar embriologia, estágio de duas células u.i. 7,60 €

Ec259e Estrela do mar embriologia, estágio de quatro células u.i. 7,60 €

Ec260e Estrela do mar embriologia, estágio de oito células u.i. 7,60 €
Ec261e Estrela do mar embriologia, estágio de dezesseis células u.i. 7,60 €

Ec263e Estrela do mar embriologia, estágio de trinta e duas células 
u.i.

7,60 €

Ec264e Estrela do mar embriologia, estágio de sessenta e quatro 
células ou mórula, u.i.

7,60 €

Ec267e Estrela do mar embriologia, blástula inicial e tardia u.i. 7,60 €
Ec268e Estrela do mar embriologia, gastrula inicial e tardia u.i. 7,60 €
Ec271f Estrela do mar embriologia, larva bipinaria inicial u.i. 9,00 €
Ec272f Estrela do mar embriologia, larva bipinaria tardia u.i. 9,00 €
Ec276s Estrela do mar embriologia, larva brachiolaria u.i. 10,70 €
Ec278s Estrela do mar embriologia, estrela do mar jovem u.i. 10,70 €

ENTEROPNEUSTA

Ep111g Balanoglossus, verme bolota, secção sagital do proto- e 
mesosoma *

12,20 €

Ep114f Balanoglossus, região das brânquias, s.t. * 9,00 €
Ep115f Balanoglossus, região das gônadas, s.t. * 9,00 €
Ep116f Balanoglossus, região do fígado, s.t. * 9,00 €
Ep117f Balanoglossus, região abdominal, s.t. * 9,00 €
Ep130f Balanoglossus, larva tornaria u.i. * 9,00 €

TUNICATA – ASCÍDIOS

Tu105g Ascidia, cauda nadadora u.i. * 12,20 €
Tu106g Ascidia, metamorfose inicial u.i. * 12,20 €
Tu107g Ascidia, metamorfose tardia u.i. * 12,20 €
Tu111d Ascidia, espécime adulto, s.t. na região das brânquias 6,60 €
Tu112d Ascidia, espécime adulto, s.t. na região do estômago 6,60 €
Tu121e Ascidia, s.t. de túnica para mostrar celulose animal 7,60 €
Tu114e Clavelina, tunicata, s.l. de pequeno espécime 7,60 €
Tu1142d Clavelina, s.t. de brânquias – região do intestino 6,60 €
Tu1143d Clavelina, s.t. do estômago – região do intestino 6,60 €
Tu116f Botryllus schlosseri, colônia tunicata, u.i. 9,00 €
Tu117d Botryllus, s.t. de colônia 6,60 €
Tu118e Botryllus, fina s.l. para detalhes 7,60 €

195



Tu119e Botryllus, grossa s.l. para estruturas gerais 7,60 €
Tu211f Salpa, forma asexual u.i. * 9,00 €
Tu212f Salpa, forma sexual u.i. * 9,00 €
Tu131e Kowalewskaia ou Oikopleura (classe Appendicularia), u.i. 7,60 €

Tu214f Phoronis, Actinotrocha larva, u.i. 9,00 €

ACRANIA – CEFALOCORDADOS

Ac101f Branchiostoma lanceolatum (Anfioxa), u.i. de espécime inteiro 
para estrutura geral do corpo

9,00 €

Ac103d Branchiostoma, s.t. típica para estudo geral, mostra 
brânquias, fígado e gônadas

6,60 €

Ac105d Branchiostoma, s.t. selecionada para mostrar gônadas 
masculinas

6,60 €

Ac106d Branchiostoma, s.t. selecionada para mostrar gônadas 
femininas

6,60 €

Ac107d Branchiostoma, região da boca s.t. 6,60 €
Ac108d Branchiostoma, faringe anterior mostrando brânquias e 

notocorda s.t.
6,60 €

Ac109d Branchiostoma, faringe posterior mostrando fígado s.t. 6,60 €
Ac110d Branchiostoma, região do intestino s.t. 6,60 €
Ac111d Branchiostoma, região do rabo s.t. 6,60 €
Ac113d Branchiostoma, s.l. sagital do corpo 6,60 €
Ac1135e Branchiostoma, secção frontal através do cordão espinhal 7,60 €

Ac1142d Branchiostoma, s.t. mostrando células de pigmentos 
sensíveis a luz

6,60 €

Ac1143f Branchiostoma, região da cabeça, mediana s.l. 9,00 €
Ac115f Branchiostoma, larva jovem u.i. * 9,00 €
Ac117s Branchiostoma lâmina composta, mostrando s.t. através da 

região da boca, faringe, intestino, e rabo
10,70 €

Ac151g Branchiostoma embriologia, ovo não fertilizado u.i. * 12,20 €
Ac156k Branchiostoma embriologia, estágios de duas à dezesseis 

células, u.i. *
27,80 €

Ac159g Branchiostoma embriologia, trinta e duas e sessenta e 
quatro células u.i. *

12,20 €

Ac162g Branchiostoma embriologia, estágio de blástula u.i. * 12,20 €
Ac164g Branchiostoma embriologia, estágio gastrula u.i. * 12,20 €
Ac166g Branchiostoma embriologia, larva inicial u.i. * 12,20 €
Ac168g Branchiostoma embriologia, larva tardia.i. * 12,20 €

PISCES – PEIXES

Cyclostomata

Pi1271h Ammocoetes, lampreia, larva de pequeno espécime u.i. * 17,10 €

Pi1273f Ammocoetes, região da cabeça s.t. 9,00 €
Pi1274f Ammocoetes, região da faringe s.t. 9,00 €
Pi1275f Ammocoetes, região do abdomen s.t. 9,00 €
Pi1276f Ammocoetes, região do rabo s.t. 9,00 €
Pi120d Petromyzon, lampreia, cabeça s.t. 6,60 €
Pi121d Petromyzon, região das brânquias s.t. 6,60 €
Pi122d Petromyzon, região do abdomen s.t. 6,60 €
Pi123c Petromyzon, região do rabo s.t. 6,30 €
Pi124g Petromyzon, região da cabeça e brânquias, s.l. horizontal 12,20 €

Pi1252f Petromyzon, corda s.l. 9,00 €
Pi1253f Petromyzon, corda s.t. 9,00 €
Pi1254c Petromyzon, intestino, s.t. 6,30 €
Pi1255d Petromyzon, região da boca s.t. 6,60 €
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Pi1256c Petromyzon, rim s.t. 6,30 €
Pi1257d Petromyzon, Ovário s.t. 6,60 €
Pi1258f Petromyzon, Cérebro s.t. 9,00 €
Pi1259d Petromyzon, corda e cordão espinhal, s.t. 6,60 €

Selachii – Peixes cartilaginosos

Pi109g Scyllium, tubarão de leite, s.l. horizontal através da região da 
cabeça e brânquias de espécime jovem inteiro *

12,20 €

Pi1095f Scyllium, região da cabeça, s.t. 9,00 €
Pi110f Scyllium, arcos branquiais s.t. 9,00 €
Pi111f Scyllium, tubarão de leite, s.t. na região do tórax e brânquias 

de espécime jovem inteiro
9,00 €

Pi112f Scyllium, tubarão de leite, s.t. na região do abdomen, com 
intestino espiral e fígado

9,00 €

Pi113d Scyllium, s.t. das nadadeiras 6,60 €
Pi114d Scyllium, s.t. na região do rabo 6,60 €
Pi115d Scyllium, pele com escamas placoides, s.l. vertical 6,60 €
Pi1152f Scyllium, pele com escamas placoides, u.i. 9,00 €
Pi1153f Scyllium, maxilar com desenvolvimento de dente s.t. 9,00 €
Pi1154f Scyllium, cérebro s.l. 9,00 €
Pi1155f Scyllium, epitélio olfatório, s.t. 9,00 €
Pi1156f Scyllium, órgão de linha lateral s.t. 9,00 €
Pi116d Scyllium, cartilagem s.t. 6,60 €
Pi117e Scyllium, coluna vertebral com cordão espinhal e notocorda, 

s.t.
7,60 €

Pi118g Scyllium, coração sagital s.l. * 12,20 €
Pi119g Scyllium, cérebro sagital s.l. * 12,20 €
Pi169e Torpedo marmorata, arraia elétrica, s.t. do órgão elétrico 7,60 €

Teleostei – Peixes ossificados

Pi130g Peixe de água doce (pequeno espécime), inteiro sagital s.l. 12,20 €

Pi131d Peixe de água doce , região da boca s.t. 6,60 €
Pi132e Peixe de água doce , cabeça e olhos s.t. 7,60 €
Pi1325f Peixe de água doce , cabeça com cérebro sagital l.s 9,00 €
Pi133d Peixe de água doce , região das brânquias s.t. 6,60 €
Pi134d Peixe de água doce , região do coração s.t. 6,60 €
Pi135d Peixe de água doce , região abdominal mostrando rim, fígado 

e intestino s.t.
6,60 €

Pi136d Peixe de água doce , região das gônadas s.t. 6,60 €
Pi137c Peixe de água doce , região do rabo s.t. 6,30 €
Pi138f Peixe de água doce , horizontal s.l. através da cabeça e 

brânquias
9,00 €

Pi139f Peixe de água doce , retina adaptada para o escuro, s.t. da 
cabeça

9,00 €

Pi1392f Peixe de água doce , retina adaptada para a luz, s.t. da 
cabeça

9,00 €

Pi140e Peixe de água doce , s.t. horizontal de olho mostrando retina 7,60 €

Pi141f Peixe de água doce , coração sagital s.l. 9,00 €
Pi160c Cyprinus, carpa, brânquias s.t. 6,30 €
Pi157d Cyprinus, carpa coração s.l. 6,60 €
Pi162c Cyprinus, carpa esfregaço de sangue 6,30 €
Pi164d Cyprinus, carpa rim pronefros s.t. 6,60 €
Pi155c Cyprinus, carpa estômago s.t. 6,30 €
Pi154c Cyprinus, carpa intestino delgado s.t. 6,30 €
Pi151c Cyprinus, carpa, fígado s.t. 6,30 €
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Pi156c Cyprinus, carpa pâncreas s.t. 6,30 €
Pi158c Cyprinus, carpa bexiga de ar s.t. 6,30 €
Pi159c Cyprinus, carpa rim s.t. 6,30 €
Pi153c Cyprinus, carpa ovário s.t. 6,30 €
Pi152c Cyprinus, carpa testículo s.t. 6,30 €
Pi161d Cyprinus, carpa cérebro s.t. 6,60 €
Pi163c Cyprinus, carpa pele vertical s.l. 6,30 €
Pi165d Cyprinus, órgão táctil s.t. 6,60 €
Pi1652f Cyprinus, s.t. de órgão de linha lateral. O órgão do balanço* 9,00 €

Pi1661d Trutta, truta, coração  s.l. 6,60 €
Pi1662c Trutta, truta brânquias s.t. 6,30 €
Pi1663c Trutta, truta rim s.t. 6,30 €
Pi1664d Trutta, truta testículo s.t. 6,60 €
Pi1665e Trutta, truta cérebro s.l. 7,60 €
Pi1666f Trutta, truta cérebro s.l., prata 9,00 €
Pi1667f Trutta, truta cérebro, s.t. de 3 regiões (bulbo olfatório, teto 

óptico, cerebelo)
9,00 €

Pi1668d Trutta, truta coluna vertebral e cordão espinhal, s.t. 6,60 €
Pi1671c Gasterosteus, peixe espinhela, brânquias u.i. 6,30 €
Pi1672e Gasterosteus, olho, radial s.l. 7,60 €
Pi1674c Gadus, bacalhau, cérebro s.t. 6,30 €
Pi180d Pleuronectes, solha, pele com cromatóforos u.i. 6,60 €
Pi181e Syngnathus ou Hippocampus, cavalo marinho, s.t. 

mostrando rim
7,60 €

Pi182d Peixe, s.t. de maxilar mostrando dentes 6,60 €
Pi183f Lebistes, peixe, órgão de equilíbrio com macula s.t. 9,00 €
Pi1265d Anguilla vulgaris, enguia, espécime jovem s.t. 6,60 €
Pi171b Escama ciclóide u.i. 5,80 €
Pi172b Escamas ctenoides u.i. 5,80 €
Pi173b Escamas placoides u.i. 5,80 €
Pi174e Escamas ganoides (rombóide) u.i. * 7,60 €
Pi175f Escamas de peixe  lâmina composta, mostra escamas 

ciclóide, ctenóide e placóide, u.i.
9,00 €

AMPHIBIA – ANFÍBIOS

Am1021d Amphiuma, Congo, enguia, esfregaço de sangue 6,60 €
Am1022d Amphiuma, coração  s.t. 6,60 €
Am1023d Amphiuma, artéria s.t. 6,60 €
Am1025d Amphiuma, pulmão.t. 6,60 €
Am1027d Amphiuma, esôfago s.t. 6,60 €
Am1028d Amphiuma. estômago s.t. 6,60 €
Am1029d Amphiuma, intestino delgados.t. 6,60 €
Am1031d Amphiuma, intestino grosso s.t. 6,60 €
Am1033d Amphiuma, fígado s.t. 6,60 €
Am1034d Amphiuma, baço s.t. 6,60 €
Am1036d Amphiuma, ovário s.t. 6,60 €
Am1037d Amphiuma, obducto s.t. 6,60 €
Am1039d Amphiuma, testículo s.t. 6,60 €
Am1041d Amphiuma, bexiga urinária s.t. 6,60 €
Am1043d Amphiuma, pele s.l.vertical 6,60 €
Am121e Salamandra Larva, s.t. da pele e outros órgãos selecionados 

para mostrar a divisão celular (mitose) em vários estágios
7,60 €

Am111e Salamandra larva, cabeça com olhos.t. 7,60 €
Am112d Salamandra larva, região de brânquias externas s.t. 6,60 €
Am113d Salamandra larva, região do tórax e pernas s.t. 6,60 €
Am114d Salamandra larva, região do abdomen s.t. 6,60 €
Am115c Salamandra larva, região do rabo s.t. 6,30 €
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Am141d Salamandra, s.t. do fígado para demonstração de célula 
animal típica com núcleo, citoplasma e células membranosas

6,60 €

Am146e Salamandra, testículo s.t., em gral muitos estágios de meiose 
e mitose podem ser observados

7,60 €

Am131d Salamandra, pele com glândulas de veneno, vertical s.l. 6,60 €
Am132c Salamandra, pulmão s.t. 6,30 €
Am133c Salamandra, esfregaço de sangue 6,30 €
Am142c Salamandra, rim s.t. 6,30 €
Am143c Salamandra, estômago s.t. 6,30 €
Am144c Salamandra, intestino delgados.t. 6,30 €
Am145d Salamandra, glândula tiróide s.t. * 6,60 €
Am147d Salamandra, ovário s.t. 6,60 €
Am148d Salamandra, rabo s.t. 6,60 €
Am151e Triturus, olho de adulto, s.l. radial 7,60 €
Am152e Triturus, olho de larva, s.l. radial 7,60 €
Am153e Necturus, axolotl, brânquias s.t. 7,60 €
Am201d Rana, rã epiderme para mostrar epitélio escamoso u.i. 6,60 €
Am2012c Rana, rã epitélio escamoso , u.i. de células isoladas 6,30 €
Am2013c Rana, rã epitélio colunar, u.i. de células isoladas 6,30 €
Am202d Rana, rã céu da boca com epitélio ciliado, s.t. 6,60 €
Am2021c Rana, rã epitélio ciliado, u.i. de células isoladas 6,30 €
Am203d Rana, rã osso compacto descalcificado, s.t. 6,60 €
Am204d Rana, rã cabeça do fêmur s.t. mostrando osso e cartilagem 

hialina
6,60 €

Am205d Rana, rã cartilagem hialina de esterno s.t. 6,60 €
Am206d Rana, rã músculo (esquelético) estriado, s.l. 6,60 €
Am207d Rana, rã músculo estriado s.t. 6,60 €
Am208d Rana, rã músculo estriado, fibras isoladas u.i. 6,60 €
Am2083c Rana, rã músculo cardíaco, fibras isoladas u.i. 6,30 €
Am209g Rana, rã fibras nervosas isoladas, fixadas e coradas com 

ácido ósmico para mostrar nódulos de Ranvier’s u.i.
12,20 €

Am210d Rana, rã tecido adiposo s.t. 6,60 €
Am211d Rana, rã perna s.t. mostrando artéria, veia, osso, nervo, etc. 6,60 €

Am212c Rana, rã pulmão s.t., simples bolsa com grande cavidade 
central

6,30 €

Am2123e Rana, rã pulmão contraído e expandido, duas s.t. na mesma 
preparação.

7,60 €

Am213d Rana, rã coração  s.l., mostrando s.l. e s.t. de músculo 
cardíaco

6,60 €

Am214c Rana, rã esfregaço de sangue 6,30 €
Am215c Rana, rã língua s.t., com papila, glândulas e músculos 6,30 €
Am2155f Rana, rã cabeça com cavidade bucal e língua s.l. 9,00 €
Am216c Rana, rã esôfago s.t., mostrando epitélio ciliado 6,30 €
Am217c Rana, rã estômago s.t., membrana mucosa com glândulas 

gástricas
6,30 €

Am218c Rana, rã intestino delgado s.t., mostrando vilosidades 6,30 €
Am219c Rana, rã intestino grosso (colo), s.t. com células de cálice 6,30 €

Am220c Rana, rã fígado s.t., parênquima e dutos da bile 6,30 €
Am221c Rana, rã pâncreas s.t. com ilhotas de Langerhans 6,30 €
Am222c Rana, rã vesícula s.t. 6,30 €
Am223c Rana, rã baço s.t.,tecido linfático 6,30 €
Am224e Rana, rã glândula tiróide com colóide s.t. 7,60 €
Am225c Rana, rã rim s.t. mostrando túbulos e corpúsculo de Malpighi 6,30 €

Am2252c Rana, rã rim s.l. 6,30 €
Am226c Rana, rã bexiga urinária s.t., mostrando músculo liso 6,30 €
Am235d Rana, rã uretra s.t. 6,60 €
Am227d Rana, rã ovário com desenvolvimento de ovos s.t. 6,60 € 199



Am228c Rana, rã tubo de falópio s.t. 6,30 €
Am229d Rana, rã testículo mostrando espermatogênese s.t. 6,60 €
Am2292d Rana, rã esperma, esfregaço 6,60 €
Am2295d Rana, rã nervo periférico s.t. 6,60 €
Am230c Rana, rã parte anterior do cérebro s.t. 6,30 €
Am2305e Rana, rã s.t. do cérebro em três regiões diferentes 7,60 €
Am231f Rana, rã cérebro, s.l.sagital completa 9,00 €
Am2312f Rana, rã cérebro, s.l.sagital completa, corada com prata 9,00 €
Am232d Rana. rã cordão espinhal s.t., com massa branca e cinzenta 6,60 €

Am233d Rana, rã parte posterior do globo ocular com retina, s.l. sagital 6,60 €

Am2331g Rana, rã globo ocular inteiro s.l. sagital para estrutura geral * 12,20 €

Am234c Rana, rã, pele com glândulas da pele, s.l. vertical 6,30 €
Am2343f Rana, rã pele, u.i. mostrando veias injetadas e cromatóforos 9,00 €

Am251f Rana, rã pequeno espécime, s.t. região bucal 9,00 €
Am252f Rana, rã pequeno espécime, s.t. através da cabeça 9,00 €
Am253f Rana, rã pequeno espécime, s.t. região do tórax 9,00 €
Am254f Rana, rã pequeno espécime. s.t. região do abdomen 9,00 €
Am261e Rana larva, girino cabeça e olhos s.t. 7,60 €
Am262d Rana larva, girino tórax com brânquias s.t. 6,60 €
Am2622d Rana larva, girino região do pulmão s.t. 6,60 €
Am263d Rana larva, girino abdomen s.t. 6,60 €
Am265d Rana larva, girino pele com células de pigmento, u.i. 6,60 €
Am270g Rana larva, girino s.l. de 5 larvas com diferentes idades 12,20 €
Am291f Rana embriologia: rã, clivagem inicial s.t. 9,00 €
Am292g Rana embriologia: rã, blástula s.t. 12,20 €
Am293f Rana embriologia: rã, gástrula s.t. 9,00 €
Am294f Rana embriologia: rã, neurula s.t. 9,00 €
Am295f Rana embriologia: rã, larva jovem s.t. 9,00 €

REPTILIA – RÉPTEIS

Re121d Ophidia sp., cobra, pele com escamas u.i. 6,60 €
Re122d Ophidia sp., cobra, pele com escamas s.l. vertical 6,60 €
Re151c Tropidonotus, cobra, músculo estriado s.l. 6,30 €
Re153c Tropidonotus, traquéia s.t. 6,30 €
Re154c Tropidonotus, pulmão s.t. 6,30 €
Re152c Tropidonotus, intestino e testículo, s.t. 6,30 €
Re158c Tropidonotus, útero s.t. 6,30 €
Re155d Tropidonotus, cérebro s.t. 6,60 €
Re157h Tropidonotus, extremidades nervosas motoras em músculo 

estriado de cobra, u.i.
17,10 €

Re156h Tropidonotus, órgão de Jacobson (vomeronasal), cabeça de 
cobra, s.t. *

9,00 €

Re161d Anguis, verme, s.t. de embrião e placenta 6,60 €
Re240f Tarentola, osga (pequeno lagarto), s.l. de dedo adaptado para 

escalar
9,00 €

Re211c Lacerta, lagarto, esfregaço de sangue 6,30 €
Re212d Lacerta, lagarto traquéia s.t. 6,60 €
Re213c Lacerta, lagarto pulmão s.t. 6,30 €
Re214c Lacerta, lagarto rim s.t. 6,30 €
Re215c Lacerta, lagarto testículo s.t. mostrando espermatogênese 6,30 €

Re216c Lacerta, lagarto intestino s.t. 6,30 €
Re217c Lacerta, lagarto fígado s.t. 6,30 €
Re2173d Lacerta, lagarto coração  s.l. 6,60 €
Re218d Lacerta, lagarto ovário s.t. 6,60 €
Re219d Lacerta, lagarto glândula adrenal s.t. 6,60 €
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Re220d Lacerta, lagarto s.t. de maxilar mostrando mudança de dentes 6,60 €

Re221d Lacerta, lagarto Cérebro s.t. 6,60 €
Re231d Lacerta, lagarto pele com escalas s.l. 6,60 €
Re235f Lacerta, lagarto, pequeno espécime, sagital s.l. de cabeça 9,00 €

Re237h Lacerta, lagarto pequeno espécime, s.l.sagital de cabeça 
mostrando olho parietal ou pineal*

17,10 €

Re236e Lacerta, lagarto pequeno espécime, s.t. de cabeça 7,60 €
Re251c Testudo, tartaruga, esfregaço de sangue 6,30 €
Re252c Testudo, tartaruga coração  s.t. 6,30 €
Re254c Testudo, tartaruga pulmão s.t. 6,30 €
Re256c Testudo, tartaruga esôfago s.t. 6,30 €
Re258c Testudo, tartaruga estômago s.t. 6,30 €
Re259c Testudo, tartaruga intestino delgado s.t. 6,30 €
Re260c Testudo, tartaruga intestino grosso s.t. 6,30 €
Re262c Testudo, tartaruga fígado s.t. 6,30 €
Re264d Testudo, tartaruga glândula tiróide s.t. 6,60 €
Re266d Testudo, tartaruga ovário s.t. 6,60 €
Re267d Testudo, tartaruga obducto s.t. 6,60 €
Re268d Testudo, tartaruga testículo s.t. 6,60 €
Re270c Testudo, tartaruga bexiga urinária s.t. 6,30 €
Re272c Testudo, tartaruga músculo estriado (esquelético) s.l. 6,30 €
Re273c Testudo, tartaruga músculo estriado (esquelético) s.t. 6,30 €

AVES – AVES

Av132b Gallus, galinha asa ou pena u.i. 5,80 €
Av131b Gallus, galinha pena inferior u.i. 5,80 €
Av165b Beija-Flor, pena inferior u.i. 5,80 €
Av133b Gallus, galinha, plumagem (filoplume) u.i. 5,80 €
Av134c Gallus, asa e pena inferior em uma lâmina u.i. 6,30 €
Av1345d Lâmina composta de penas de pássaros: pena da asa, pena 

da parte inferior e plumagem no mesmo slide, u.i.
6,60 €

Av103c Epitélio escamoso , membrana mucosa de pato, s.t. 6,30 €
Av161e Corpúsculo de Herbst, s.t. de bico de pato 7,60 €
Av162e Pica-Pau, língua, s.t. mostrando corpúsculos de tato 7,60 €
Av150e Pássaro Cantor, siringe s.l. 7,60 €
Av152c Papo de pombo (Columba), s.t. 6,30 €
Av156e Falco, falcão, s.t. horizontal. de retina 7,60 €
Av101g Cabeça de pássaro recém nascido, sagittal s.l. 12,20 €
Av102f Cabeça de pássaro recém nascido, s.t. através da região 

dos olhos
9,00 €

Av111c Gallus domesticus, galinha, esfregaço de sangue 6,30 €
Av118c Gallus, galinha músculo cardíaco s.l. 6,30 €
Av112c Gallus, galinha pulmão s.t. mostrando parabronquios 6,30 €
Av1123c Gallus, galinha traquéia s.t. 6,30 €
Av128c Gallus, galinha baço s.t. 6,30 €
Av129d Gallus, galinha glândula timo s.t. 6,60 €
Av138d Gallus, galinha glândula adrenal s.t. 6,60 €
Av130d Gallus, galinha bolsa cloacal (bursa fabricii) s.t. 6,60 €
Av121d Gallus, galinha língua com camada cornificada grossa s.t. 6,60 €

Av113c Gallus, galinha esôfago s.t. 6,30 €
Av114c Gallus, galinha estômago glandular s.t. 6,30 €
Av127d Gallus, galinha moela s.t. mostrando camada cornificada 

grossa
6,60 €

Av115c Gallus, galinha intestino delgados.t. 6,30 €
Av136c Gallus, galinha tripa cega s.t. 6,30 €
Av116c Gallus, galinha fígado s.t. 6,30 €
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Av122d Gallus, galinha pâncreas s.t. 6,60 €
Av117c Gallus, galinha rim s.t. 6,30 €
Av137c Gallus, galinha tubo mesonefros s.t. 6,30 €
Av119d Gallus, galinha ovário com ovos em desenvolvimento s.t. 6,60 €

Av120d Gallus, galinha testículo mostrando espermatogênese s.t. 6,60 €

Av123d Gallus, galinha cérebro s.t. 6,60 €
Av1245c Gallus, galinha cerebelo, s.t. 6,30 €
Av1247f Gallus, galinha cerebelo, s.t. corado com prata 9,00 €
Av139d Gallus, galinha parte anterior de olho com cílios e membrana 

s.l. sagital 
6,60 €

Av140e Gallus, galinha parte posterior do olho com retina e pecten, s.l. 
sagital

7,60 €

Av155e Gallus, galinha, s.t.horizontal s.t. de retina 7,60 €
Av135c Gallus, galinha crista de galo s.t. 6,30 €
Av124d Gallus, galinha pele com desenvolvimento de penas, s.l. 

horizontal
6,60 €

Av125d Gallus, galinha pele com desenvolvimento de penas, s.l. 
vertical

6,60 €

Av126d Gallus, galinha pele do pé sem penas, s.l. vertical 6,60 €
Av211f Gallus embriologia: galinha embrião, 36 horas s.t. 9,00 €
Av212f Gallus embriologia: galinha embrião, 48 horas s.t. 9,00 €
Av213f Gallus embriologia: galinha embrião, 72 horas s.t. 9,00 €

HISTOLOGIA DE MAMÍFEROS

Citologia

Ma101d Célula animal simples em s.t. de fígado de salamandra 
mostrando núcleo, membranas celulares e citoplasma.

6,60 €

Ma102f Estágios mitóticos em s.t. através de medula vermelha de 
mamífero

9,00 €

Ma1023f Estágios mitóticos em s.t. de esfregaço de medula vermelha 
de mamífero

9,00 €

Ma1021h Estágios mitóticos em s.t. de blástula de peixe branco 
mostrando fusos*

17,10 €

Ma1033f Estágios meióticos (maturação) em s.t. através testículo de 
salamandra, material mostrando grandes estruturas *

9,00 €

Ma103f Estágios meióticos (maturação) em testículo de 
camundongo, s.t. ferro-hematoxilina corado por Heidenhain

9,00 €

Ma1031f Estágios meióticos (maturação) em esfregaço de testículo 
de camundongo, corado por Feulgen *

9,00 €

Ma104h Cromossomos Humanos em esfregaço de cultura de sangue, 
macho *

17,10 €

Ma1041i Cromossomos Humanos em esfregaço de cultura de sangue, 
fêmea *

22,70 €

Ma1045f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em 
esfregaço de epitélio escamoso de fêmea*

9,00 €

Ma105f Mitocôndria em seção fina de rim ou fígado, especialmente 
preparada e corada

9,00 €

Ma1055g Aparelho de Golgi em seção de gânglio espinhal ou outro 
órgão *

12,20 €

Ma1058e Células pigmentadas da pele 7,60 €
Ma1061e Armazenamento de glicogênio nas células de fígado, seção 

corada com carmim por Beast ou reação PAS
7,60 €

Ma1063e Depósito de gordura em células de cartilagem costal, s.t. 
corada com Sudan

7,60 €

Ma1065f Secreção de gordura glândula mamária, secção corada com 
ácido Ósmico

9,00 €
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Ma1067f Fagocitose em células estreladas de Kupfer do fígado, seção 
de fígado de mamífero injetado com azul tripano

9,00 €

Tecidos Epiteliais

Ma111c Epitélio escamoso , células isoladas da boca humana, 
esfregaço

6,30 €

Ma1113d Epitélio escamoso simples, em s.t. através da córnea 6,60 €
Ma112c Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado , em 

secção através da gengiva
6,30 €

Ma1121c Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado, em 
secção através da vagina de coelha

6,30 €

Ma1124d Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado, em 
secção de esôfago

6,60 €

Ma1125d Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado, s.t. de 
vagina de porca

6,60 €

Ma1127d Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado, em s.l. 
vertical de pele do corpo humano

6,60 €

Ma113d Epitélio colunar, células isoladas do intestino u.i. 6,60 €
Ma114c Epitélio colunar simples, em s.t. de intestino delgado 6,30 €
Ma1142e Epitélio colunar simples, em s.t. de vesícula humana 7,60 €
Ma1145d Epitélio colunar pseudoestratificado, em s.t. através do 

epidídimo
6,60 €

Ma115d Epitélio ciliado, células isoladas da traquéia u.i. 6,60 €
Ma116d Epitélio colunar Simples, em s.t. de obducto 6,60 €
Ma1162d Epitélio colunar pseudoestratificado ciliado, em s.t. de 

traquéia
6,60 €

Ma117e Endotélio, células endoteliais de pequenas veias de sangue 
no mesentério, coradas com prata e u.i.

7,60 €

Ma118d Epitélio cuboidal, em secção. de papila do rim 6,60 €
Ma1182e Epitélio cuboidal, em secção de tiróide glândula humana 7,60 €

Ma120e Epitélio transicional, duas secções da bexiga urinária 
mostrando epitélio contraído e estendido

7,60 €

Ma1201d Epitélio transicional, em secção de bexiga urinária de ovelha 6,60 €

Ma1202d Células mucosas em s.t. de cólon, corada com muci-carmin 6,60 €

Ma1203e Glândulas mucosas de intestino humano, coloração das 
células mucosas, PAS-HE

7,60 €

Ma1204d Glândulas holocrinas, glândulas sebáceas de pele humana, 
s.l.

6,60 €

Ma1205c Glândulas apocrinas, glândula mamária de ovelha, s.t. 6,30 €
Ma1206e Glândulas ecrinas, glândula salivar humana, s.t. 7,60 €
Ma1207d Glândulas sudoríparas em pele humana, s.t. 6,60 €

Tecidos conectivo e de suporte

Ma121e Tecido conectivo areolar, u.i. e corado para mostrar fibras e 
células

7,60 €

Ma122d Tecido fibroso branco, tendão humano, fibras isoladas do 
tendão

6,60 €

Ma123d Tecido fibroso branco, s.l. do tendão 6,60 €
Ma1231d Tecido fibroso branco, s.t. do tendão 6,60 €
Ma1234f Mastocitos em Omentum maior de camundongo, coradas com 

toluidina azul e paracarmine
9,00 €

Ma124d Tecido fibroso elástico amarelo, s.l. de ligamento da nuca 6,60 €

Ma1242e Tecido fibroso elástico amarelo, s.t. de ligamento da nuca 7,60 €

Ma1244d Tecido elástico, fibras isoladas u.i. 6,60 €
Ma125d Tecido reticular s.t. 6,60 €
Ma1252f Fibras reticulares, baço humano, s.t. 9,00 €
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Ma126d Tecido conectivo embrionário s.t. 6,60 €
Ma127d Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical 6,60 €
Ma1275f Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical corado por Wharton 9,00 €

Ma1278d Tecido vesicular, tecido conectivo celular sem substância 
intercelular, s.t. através da notocorda de tubarão

6,60 €

Ma128c Tecido adiposo, secção para mostrar células, gordura 
removida

6,30 €

Ma129e Tecido adiposo, secção mostrando gordura em situ corada 
por Sudan

7,60 €

Ma1292e Tecido adiposo, secção ou u.i. com gordura em situ corada 
com ácido ósmico

7,60 €

Ma1294c Tecido adiposo marrom de macaco, s.t. 6,30 €
Ma130c Cartilagem hialina, s.t. 6,30 €
Ma1302c Cartilagem hialina de gato, s.t. 6,30 €
Ma1305d Cartilagem hialina de feto, s.t. 6,60 €
Ma131d Cartilagem elástica amarela, humana, seção corada para 

mostrar fibras elásticas
6,60 €

Ma1312d Cartilagem elástica amarela, orelha de coelho ou porco, s.t. 6,60 €

Ma132d Cartilagem fibrosa branca, secção 6,60 €
Ma1323f Cartilagem fibrosa, discos intervertebrais humano, s.t. 9,00 €
Ma135d Osso compacto, s.t. para mostrar células e canalículo 6,60 €
Ma136d Osso compacto, s.l. para mostrar células e canalículo 6,60 €
Ma1365d Osso esponjoso, s.t. 6,60 €
Ma1367g Osso compacto,  fundo fino e montado s.t. , não 

descalcificados *
12,20 €

Ma137e Osso compacto e cartilagem hialina s.t., duas seções em 
uma lâmina

7,60 €

Ma138e Desenvolvimento do osso, ossificação intracartilaginoso no 
dedo de mãos ou pés de feto, s.l.

7,60 €

Ma139e Desenvolvimento do osso, ossificação intermembranoso de 
cabeça fetal (osso cranial), s.l. vertical

7,60 €

Ma140d Medula amarela, s.t. 6,60 €
Ma141e Junta de dedo de mãos ou pés, s.l. sagital 7,60 €
Ma142e Junta de joelho de feto, s.l. de tendão mostrando ossificação* 7,60 €

Tecidos musculares

Ma151d Músculo estriado (esquelético), s.l. 6,60 €
Ma152d Músculo estriado (esquelético), s.t. 6,60 €
Ma153d Músculo estriado (esquelético), mostrando fibras isoladas 

u.i.
6,60 €

Ma1535f Músculo estriado (esquelético), s.l. corada para miofibrilas* 9,00 €

Ma1537f Músculo estriado (esquelético), fina s.l. corada para mostrar 
detalhes das estrias

9,00 €

Ma154d Músculo involuntário liso, s.l. e s.t. 6,60 €
Ma1542d Músculo involuntário liso, s.l. somente 6,60 €
Ma155d Músculo involuntário liso, fibras isoladas u.i. 6,60 €
Ma1555f Músculo involuntário liso, s.t. corada para miofibrilas * 9,00 €
Ma156d Músculo cardíaco, s.l. e s.t. 6,60 €
Ma158e Músculo cardíaco, mostrando fibras isoladas u.i. 7,60 €
Ma157e Músculo cardíaco, s.l. e s.t. coradas para mostrar discos 

intercalados
7,60 €

Ma159e Músculo cardíaco, para mostras fibras de Purkinje* 7,60 €
Ma160d Junção do músculo-tendão, s.l. 6,60 €
Ma165f Tipos de músculos, lâmina composta com s.l. de músculos 

estriado, liso e cardíaco
9,00 €
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Sistema circulatório

Ma171d Artéria de coelho, s.t. coloração de rotina 6,60 €
Ma172d Artéria de coelho, s.t. corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma1725f Artéria de coelho, s.t. corada para miofibrilas* 9,00 €
Ma173d Veia de coelho, s.t. coloração de rotina 6,60 €
Ma174d Veia de coelho, s.t. corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma182e Válvula da veia de coelho, s.l. ou u.i. * 7,60 €
Ma175d Artéria e veia de pequeno tamanho em uma lâmina, porco da 

guinea, s.t.
6,60 €

Ma1752d Artéria, veia e capilar, porco da guinea, s.t. 6,60 €
Ma1753e Artéria, veia e nervo, porco da guinea, s.t. 7,60 €
Ma176d Aorta de coelho, s.t. coloração de rotina 6,60 €
Ma1762d Aorta de coelho, s.t. corada para fibras elásticas 6,60 €
Ma178e Pequenos vasos sanguíneos em mesentério de coelho, u.i. 7,60 €

Ma179f Coração de camundongo, s.l. sagital inteira 9,00 €
Ma180d Coração de camundongo, s.t. 6,60 €
Ma181f Aurícula de orelha de coelho, s.t. injetada para mostrar 

anastomose de vasos sanguíneos
9,00 €

Ma190c Esfregaço de sangue Humano, corado com Giemsa 6,30 €
Ma1902c Esfregaço de sangue Humano, corado com Wright 6,30 €
Ma195c Esfregaço de sangue de coelho, , corado com Giemsa 6,30 €
Ma196c Esfregaço de sangue de gato, corado com Giemsa 6,30 €
Ma1963c Esfregaço de sangue de camelo, eritrócitos ovalados 6,30 €
Ma1965c Esfregaço de sangue de rato, corado com Giemsa 6,30 €
Ma197c Esfregaço de sangue de sapo, eritrócitos nucleados 6,30 €
Ma1973c Esfregaço de sangue de Amphiuma, eritrócitos grandes 6,30 €

Sistema respiratório

Ma211e Região Nasal de pequeno mamífero (camundongo ou rato), 
s.t. mostrando epitélio respiratório e olfatório, osso etc.

7,60 €

Ma212e Laringe de camundongo, sagittal s.l. 7,60 €
Ma213e Laringe de camundongo, frontal s.l. 7,60 €
Ma214d Traquéia de gato ou coelho, s.t. com epitélio ciliado, 

cartilagem etc.
6,60 €

Ma215d Traquéia gato ou coelho, s.l. 6,60 €
Ma2155e Brônquios de gato ou cachorro, s.t. 7,60 €
Ma216c Pulmão de gato, s.t. coloração de rotina para mostrar detalhes 6,30 €

Ma217d Pulmão de gato, s.t. corado para fibras elásticas 6,60 €
Ma218e Pulmão de gato, s.t. coloração de prata 7,60 €
Ma2183f Pulmão de gato, s.t. mostrando vasos sanguíneos injetadas 9,00 €

Ma220d Pulmão de gato, secção mostrando arranjo de alvéolo 6,60 €
Ma2185c Pulmão de rato, s.t. 6,30 €
Ma219d Pulmão de feto humano, s.t. mostra tecidos em 

desenvolvimento
6,60 €

Ma222d Traquéia e esôfago de coelho, s.t. 6,60 €
Ma225e Câncer de pulmão, humano, carcinoma, s.t. 7,60 €
Ma226h Patologia do pulmão, lâmina composta: pulmão de humano 

normal, pulmão com partículas de carbono, enfisema, e 
pulmão com câncer, quatro secções

17,10 €

Sistema linfático

Ma231c Nódulo linfático de porco, s.t. coloração de rotina 6,30 €
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Ma232f Nódulo linfático de porco, s.t. mostra tecido reticular (células 
removidas)*

9,00 €

Ma2323c Nódulo linfático de gato, s.t. coloração de rotina 6,30 €
Ma2325g Vasos linfáticos, u.i. de mesentério, com válvula* 12,20 €
Ma233e Tonsila, humana, s.t. 7,60 €
Ma234c Baço de coelho, s.t. mostrando cápsula, pulpa etc. 6,30 €
Ma235f Baço de coelho, s.t. injetada para mostrar vasos sanguíneos 9,00 €

Ma2353c Baço de porco da guinea, s.t. 6,30 €
Ma236d Medula óssea vermelha de vaca, s.t. fina 6,60 €
Ma237d Medula óssea vermelha de vaca, esfregaço especialmente 

corada
6,60 €

Ma2375f Medula óssea vermelha, esfregaço com normoblastos * 9,00 €

Ma238f Timo de criança, s.t. com corpúsculos de Hassall 9,00 €
Ma239d Timo de gato jovem, s.t. com corpúsculos de Hassall 6,60 €
Ma240d Timo glândula de vaca, s.t. 6,60 €

Glândulas endócrinas

Ma252d Glândula Tiróide de vaca, s.t. mostrando colóide 6,60 €
Ma2523d Glândula Tiróide de gato, s.t. 6,60 €
Ma2525e Traquéia com Glândula Tiróide de rato, s.t. 7,60 €
Ma270f Glândula Tiróide, s.t. mostrando insuficiência da glândula 9,00 €

Ma271f Glândula Tiróide, s.t. mostrando extra atividade da glândula 9,00 €

Ma262g Glândula Paratireóide de porco, s.t. 12,20 €
Ma263g Glândulas Paratireóide e Tiróide de mamífero, s.t. 12,20 €
Ma274f Corpo carótido de porco, s.t. 9,00 €
Ma253d Glândula Adrenal (Gl. supra-renal) de coelho, s.t. através 

cortex e medula
6,60 €

Ma2534f Glândula Adrenal de coelho, s.t. corada com prata para 
mostrar fibras nervosas na medula

9,00 €

Ma2535d Glândula Adrenal de gato, s.t. 6,60 €
Ma254f Ilhotas de Langerhans em s.t. de pâncreas de gato, detalhes 

celulares
9,00 €

Ma2543d Pâncreas com ilhotas de Langerhans de gato, s.t. 6,60 €
Ma255i Glândula Pituitária (hipófise), s.l. sagital de órgão completo 

de vaca ou porco mostrando adeno- e neurohipófise
22,70 €

Ma259h Glândula Pituitária, s.t. de infundíbulo especialmente corada 
para mostrar neurosecreção *

17,10 €

Ma258g Glândula Pituitária, fina s.t. de porção glandular, detalhes 
celulares

12,20 €

Ma257e Corpo Pineal (Epífise) de vaca ou porco,  s.t. 7,60 €
Ma2572d Corpo Pineal (Epífise) de ovelha, s.t. 6,60 €
Ma2574d Células de Leydig em testículo de camundongo, s.t. 6,60 €

Sistema digestivo

Ma310c Lábio de camundongo, s.l. sagital 6,30 €
Ma311d Dente humano, s.t. de coroa 6,60 €
Ma312d Dente humano, s.t. de raiz 6,60 €
Ma313f Dente humano, s.l. inteira 9,00 €
Ma314e Gengiva com raiz e dente de porco da guinea, s.l. sagital 7,60 €

Ma3142e Gengiva com raiz e dente de porco da guinea, s.t. 7,60 €
Ma315e Desenvolvimento de dente, estágio inicial s.l. 7,60 €
Ma316e Desenvolvimento de dente, estágio mediano s.l. 7,60 €
Ma317e Desenvolvimento de dente, estágio tardio s.l. 7,60 €
Ma321c Língua de camundongo, s.l. sagital inteira 6,30 €
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Ma322c Língua de camundongo, s.t. 6,30 €
Ma323d Língua de gato, papila com grossa camada cornificada, s.l. 6,60 €

Ma326c Palato mole de coelho, s.t. 6,30 €
Ma327c Palato duro de coelho, s.t. 6,30 €
Ma331c Esôfago de gato ou cachorro, s.t. 6,30 €
Ma3315c Esôfago de gato ou cachorro, s.l. 6,30 €
Ma3316c Esôfago de ovelha, s.l. 6,30 €
Ma3318e Esôfago – estômago junção de gato, s.l. 7,60 €
Ma333d Estômago de gato, região cardíaca s.t. 6,60 €
Ma334d Estômago de gato, região fúndica s.t. 6,60 €
Ma335d Estômago de gato , região pilórica s.t. 6,60 €
Ma3352s Estômago, lâmina composta de três regiões: cardíaca, fúndica 

e pilórica s.t.
10,70 €

Ma3361f Estômago, s.t. através de glândulas gástricas mostra 
diferentes tipos de células

9,00 €

Ma332f Estômago de gato , s.t. injetada para mostrar vasos 
sanguíneos

9,00 €

Ma336f Estômago de rato, s.l.sagital inteira 9,00 €
Ma3368d Estômago de porco, região cardíaca s.t. 6,60 €
Ma3365e Estômago – duodeno junção de gato , s.l. 7,60 €
Ma337c Duodeno de gato ou cachorro, s.t. mostrando glândulas de 

Brunner
6,30 €

Ma3371d Duodeno de macaco, s.t. mostrando glândulas de 
Lieberkuehn

6,60 €

Ma3373e Duodeno, glândulas mucosas coradas com PAS-HE 7,60 €
Ma338c Jejuno de gato ou cachorro, s.t. 6,30 €
Ma3383e Jejuno, glândulas mucosas coradas com PAS-HE 7,60 €
Ma339c Íleo de gato ou cachorro, s.t. mostrando placas de Peyer 6,30 €

Ma3393e Íleo, glândulas mucosas coradas com PAS-HE 7,60 €
Ma3395s Intestino delgado, lâmina composta de três regiões: duodeno, 

íleo e jejuno s.t.
10,70 €

Ma343f Intestino delgado de cachorro, injetada para mostrar os vasos 
sanguíneos e rede capilar s.t.

9,00 €

Ma340d Intestino delgado de rato, s.t. 6,60 €
Ma3403c Intestino delgado de gato , s.t. 6,30 €
Ma3405d Intestino delgado de cavalo, s.t. 6,60 €
Ma341d Apêndice vermiforme, humano s.t. 6,60 €
Ma342d Apêndice vermiforme, de coelho s.t. 6,60 €
Ma344c Ceco de coelho, s.t. 6,30 €
Ma345c Cólon (intestino grosso) de porco, s.t. 6,30 €
Ma346d Cólon, s.t. corado com muci-carmin ou PAS para demonstrar 

células mucosas
6,60 €

Ma3463c Cólon de gato , s.t. 6,30 €
Ma3465e Ileocecal junção de gato , s.l. 7,60 €
Ma347c Reto de gato ou coelho, s.t. 6,30 €
Ma3472e Canal anal e reto de gato , s.l. 7,60 €
Ma3474d Glândula Anal de cachorro s.t. 6,60 €
Ma351d Glândula Parótida de gato , s.t. de glândula serosa pura 6,60 €
Ma352d Glândula Submaxilar de gato , s.t. de glândulas mistas 

serosas e mucosas
6,60 €

Ma353d Glândula Sublingual de gato , s.t. de glândula mucosa pura 6,60 €

Ma3535f Glândulas Salivares, lâmina composta: parótida, sublingual e 
submaxilar, s.t.

9,00 €

Ma354d Pâncreas de porco, s.t. mostrando ilhotas de Langerhans 6,60 €

Ma3542d Pâncreas de gato , s.t. corada com Heidenhain ferro-
hematoxilina

6,30 €

Ma3543f Pâncreas de gato , s.t. mostrando veias injetadas 9,00 €
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Ma357d Fígado de porco, s.t. mostrando tecido conectivo bem 
desenvolvido

6,60 €

Ma356d Fígado de gato , s.t. 6,60 €
Ma3562f Fígado de gato , s.t. mostrando veias injetadas 9,00 €
Ma3564f Fígado de cachorro, s.t. mostrando veias injetadas 9,00 €
Ma358d Fígado de embrião de camundongo, s.t. mostrando origem de 

células sanguíneas
6,60 €

Ma359f Fígado, s.t. corada para mostrar células estreladas de Kupffer 9,00 €

Ma360e Fígado, s.t. corada para glicogênio 7,60 €
Ma361f Fígado, fina s.t. corada para mitocôndria 9,00 €
Ma3613f Fígado, s.t. para mostrar duto biliar* 9,00 €
Ma3614f Fígado, s.t.corada com prata para mostrar fibras reticulares 9,00 €

Ma362c Duto Biliar (Ductus choledochus) de coelho, s.t. 6,30 €
Ma363d Vesícula de coelho, s.t. 6,60 €
Ma3634c Vesícula de ovelha, s.t. 6,30 €
Ma371d Rúmen de vaca, s.t. 6,60 €
Ma372d Retículo de vaca, s.t. 6,60 €
Ma373d Omasso de vaca, s.t. 6,60 €
Ma374d Abomasso de vaca, s.t. 6,60 €

Sistema excretório

Ma411d Rim de gato , s.t. mostrando córtex com corpúsculos de 
Malpighi e medula com tubos, corado com Mallory

6,60 €

Ma413e Rim de camundongo, s.l. sagital através órgão completo  com 
córtex, medula e pélvis

7,60 €

Ma414c Rim de camundongo, s.t. através do órgão completo 6,30 €
Ma415f Rim de camundongo, s.t. corada com azul tripano para 

demonstrar armazenamento
9,00 €

Ma4156d Rim de cachorro, s.t. 6,60 €
Ma4157d Rim de coelho, s.t. 6,60 €
Ma416f Rim, s.t. fixada e corada para demonstrar mitocôndria 9,00 €
Ma417f Rim, s.t. injetada mostrando vasos sanguíneos 9,00 €
Ma418c Papila renal de coelho, s.t. 6,30 €
Ma4183d Pélvis renal de gato , s.t. 6,60 €
Ma419e Câncer de rim humano, s.t. 7,60 €
Ma421c Ureter de coelho, s.t. 6,30 €
Ma4214d Ureter de porco, s.t. 6,60 €
Ma422c Bexiga urinária de coelho, s.t. 6,30 €
Ma423c Uretra de coelho, s.t. 6,30 €

Sistema reprodutor

Ma431d Ovário de gato , s.t. para estudo geral, mostra folículos de 
Graaf primário e secundário

6,60 €

Ma433g Ovário, s.t. para mostrar cumulus oophorus com célula-ovo* 12,20 €

Ma4332f Ovário, s.t. para mostrar folículos de Graaf com célula-ovo 9,00 €

Ma434d Ovário, s.t. para mostrar corpo lúteo 6,60 €
Ma4341d Ovário de coelho, s.t. 6,60 €
Ma4342e Ovário, s.t. de órgão juvenil mostrando desenvolvimento de 

tecido
7,60 €

Ma435c Tubo de Falópio de porco, s.t. 6,30 €
Ma4353c Tubo de Falópio de gato , s.t. 6,30 €
Ma4354c Tubo de Falópio de coelho, s.t. 6,30 €
Ma4355d Tubo de Falópio com infundíbulo de ovelha, s.l. 6,60 €
Ma437d Útero de porco ou coelho, estágio de repouso, s.t. 6,60 €
Ma438d Útero de porco ou coelho, estágio de gestação, s.t. 6,60 €
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Ma439d Útero de rato com embrião em situ, s.t. 6,60 €
Ma4393d Útero de ovelha, s.t. 6,60 €
Ma4394c Útero, juvenil, de gato , s.t. 6,30 €
Ma440e Placenta, humana , s.t. 7,60 €
Ma4405c Placenta de gato , s.t. 6,30 €
Ma445f Embrião de camundongo, s.l. sagital de espécime inteiro 9,00 €

Ma446d Embrião de camundongo, s.t. da cabeça 6,60 €
Ma447d Embrião de camundongo, s.t. da região torácica 6,60 €
Ma448d Embrião de camundongo, s.t. da região abdominal 6,60 €
Ma449e Embrião de porco, s.t. 7,60 €
Ma451d Vagina de porco, s.t. 6,60 €
Ma4513c Vagina de coelho, s.t. 6,30 €
Ma452d Vagina e uretra de coelho ou gato, s.t. 6,60 €
Ma453d Cordão umbilical de vaca, s.t. 6,60 €
Ma454d Cordão umbilical de porco, s.t. 6,60 €
Ma461d Testículo de camundongo, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €

Ma4613d Testículo de rato, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €
Ma4614d Testículo de coelho, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €
Ma462d Testículo de touro, s.t. mostrando espermatogênese 6,60 €
Ma4623f Testículo de macaco, mostrando insuficiência, s.t. 9,00 €
Ma4624f Testículo de macaco, mostrando s.t. extra ativa 9,00 €
Ma463d Epidídimo de touro, s.t. 6,60 €
Ma4631d Epidídimo de rato, s.t. 6,60 €
Ma4632e Testículo e epidídimo de rato, s.t. 7,60 €
Ma4634e Testículo e epidídimo de gato , s.t. 7,60 €
Ma464d Esperma, esfregaço de touro 6,60 €
Ma4642d Esperma, esfregaço de rato 6,60 €
Ma466d Cordão espermático (canal deferente) de porco ou coelho, 

s.t.
6,60 €

Ma467d Vesícula seminal (Gl. vesiculosa) de porco, s.t. 6,60 €
Ma4672d Vesícula seminal (Gl. vesiculosa) de rato, s.t. 6,60 €
Ma468d Próstata de macaco, s.t. 6,60 €
Ma4683c Próstata de rato, s.t. 6,30 €
Ma469d Pênis de porco da guinea, s.t. 6,60 €
Ma470d Pênis de coelho, s.t. 6,60 €

Sistema nervoso

Ma511d Córtex cerebral de gato ou cachorro, coloração de rotina, s.t. 6,60 €

Ma512f Córtex cerebral, s.t.  método de prata Golgi para mostrar 
células piramidais

9,00 €

Ma518f Córtex cerebral, s.t. corado por Held para evidenciar células 
neuroglias

9,00 €

Ma562f Cérebro de gato , s.t. corado para bainhas medulares 
(Weigert) *

9,00 €

Ma514d Cerebelo de gato ou cachorro, s.t. coloração de rotina 6,60 €
Ma515f Cerebelo, s.t. método de prata Golgi para evidenciar células 

Purkinje
9,00 €

Ma5152f Cerebelo, s.t. corada por método Cajal 9,00 €
Ma563f Cerebelo de gato , s.t. corada para bainhas medulares 

(Weigert) **
9,00 €

Ma521e Cérebro de camundongo, s.l. horizontal de órgão completo 7,60 €

Ma522e Cérebro de camundongo, s.l. sagital s.l. de órgão completo 7,60 €

Ma523f Cérebro de camundongo, s.t. de cérebro em três diferentes 
regiões

9,00 €

Ma525d Medula oblongata, de coelho, s.t. 6,60 €
Ma526d Cordão espinhal de gato , s.t. coloração de rotina 6,60 € 209



Ma527e Cordão espinhal de gato , s.t. corada para corpúsculos de 
Nissl

7,60 €

Ma528f Cordão espinhal de gato , s.t. corada com prata para células 
nervosas e fibras

9,00 €

Ma5285f Cordão espinhal de gato , s.t. corada por Klüver-Barrera 9,00 €
Ma529d Cordão espinhal de gato , s.l. coloração de rotina 6,60 €
Ma5293d Cordão espinhal de porco, s.t. 6,60 €
Ma5294e Cordão espinhal de vaca, s.t. corada para corpúsculos de 

Nissl
7,60 €

Ma5295c Cordão espinhal de coelho, s.t. 6,30 €
Ma5296d Vértebra com cordão espinhal de rato, s.t. 6,60 €
Ma531e Cordão espinhal, humano, s.t. de região cervical 7,60 €
Ma532e Cordão espinhal, humano, s.t. de região torácica 7,60 €
Ma533e Cordão espinhal, humano, s.t. de região lombar 7,60 €
Ma564f Cordão espinhal de gato , s.t. corada para bainhas medulares 

(Weigert) *
9,00 €

Ma534e Cordão espinhal, s.t. com raiz de gânglio dorsal e partes de 
raízes nervosas ventral e dorsal

7,60 €

Ma542e Gânglio simpático de vaca ou porco, s.t.  com células 
nervosas multipolares

7,60 €

Ma543d Gânglio espinhal de vaca, s.t. 6,60 €
Ma541e Gânglio semilunar (G. Gasseri), s.t. mostra células nervosas 

unipolares*
7,60 €

Ma540f Gânglio de gato , s.t. corado com ácido ósmico 9,00 €
Ma544c Nervo periférico de vaca ou porco, s.l. coloração de rotina 6,30 €

Ma545c Nervo periférico de vaca ou porco, s.t. coloração de rotina 6,30 €

Ma5453d Nervo periférico de gato , s.l. 6,60 €
Ma547g Nervo periférico, item retalhado de material fixado com ácido 

ósmico mostrando os nódulos de Ranvier e bainhas medulares
12,20 €

Ma546e Nervo periférico, s.t. fixa e corada com ácido ósmico para 
bainhas medulares

7,60 €

Ma548e Nervo periférico, s.l. de material fixado com ácido ósmico 
para mostrar os nódulos de Ranvier e bainhas medulares em 
secção

7,60 €

Ma549c Nervo óptico (Nervus opticus) de filhote de porco, s.t. 6,30 €
Ma550f Entrada de nervo óptico na retina, sag.s.t. 9,00 €
Ma551e Células nervosas motoras, esfregaço de cordão espinhal de 

raposa mostrando células nervosas e seus anexos
7,60 €

Ma5513f Células nervosas motoras, esfregaço de cordão espinhal de 
raposa corado para corpúsculos de Nissl

9,00 €

Ma552h Terminações de nervo motor, músculo corado com cloreto 
de ouro mostrando as placas motoras *

17,10 €

Ma554e Corpúsculos de Pacini em mesentério ou pâncreas de coelho 7,60 €

Ma555e Corpúsculos Grandry em s.t. através do bico de pato 7,60 €
Ma556e Corpúsculos Merkel em s.t. através focinho de porco 7,60 €
Ma557f Corpúsculos Meissner de macaco, s.t. mostrando 

corpúsculos táteis
9,00 €

Órgãos do sentido

Ma601e Olho de gato , parte posterior com retina, s.l. sagital 7,60 €
Ma602e Olho de gato , parte anterior com iris, corpo ciliar, córnea, s.l. 

sagital
7,60 €

Ma603g Olho de rato ou porco da guinea, órgão inteiro s.l. sagital para 
estudo geral

12,20 €

Ma6031h Olho de rato ou porco da guinea, órgão inteiro s.l.mediana 
sagital passando pela entrada do nervo óptico*

17,10 €
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Ma608e Desenvolvimento de olhos em s.t. de cabeça de embrião do 
porco da guinea

7,60 €

Ma6034d Retina de gato , s.t. para estudo geral 6,60 €
Ma6035f Retina de gato , s.t. com entrada do nervo óptico 9,00 €
Ma605d Retina de porco, fina s.t. corada para detalhes de bastonetes e 

cones
6,60 €

Ma606f Retina de porco, s.t. com entrada do nervo óptico 9,00 €
Ma6062e Retina de porco, s.t.horizontal para detalhes, s.t. de 

bastonetes e cones
7,60 €

Ma6064e Retina, u.i. mostrando células pigmentosas 7,60 €
Ma607d Córnea de  olho de porco, s.l. sagital 6,60 €
Ma6066e Glândula lacrimal de gato , s.t. 7,60 €
Ma609k Cóclea (ouvido interno) de porco da guinea, s.l. mostrando 

órgão de Corti
27,80 €

Ma610e Cóclea de porco da guinea, s.t. 7,60 €
Ma6103g Ouvido externo e interno com membrana do tímpano e 

cóclea, s.l.
12,20 €

Ma6105t Crista ampullaris, s.t. através do ouvido de porco da guinea * 14,60 €

Ma612d Região olfatória de nariz de coelho, s.t. 6,60 €
Ma6123d Epitélio olfatório, cachorro, s.t. 6,60 €
Ma6124d Epitélio olfatório, gato, s.t. 6,60 €
Ma614e Papilas gustativas em língua de coelho (Papilla foliata), s.t. 7,60 €

Ma6142e Papilas gustativas, s.t. de papilla foliata em língua de coelho, 
s.t. montada para observação de fase de contraste

7,60 €

Ma615d Papilas gustativas, s.t. de língua de rato 6,60 €
Ma617e Pêlos táteis com seio de sangue, s.l. ou s.t. 7,60 €

Integumento (Pele)

Ma632d Pele da palma humana, s.t.vertical mostrando camadas 
cornificadas, glândulas sudoríparas, etc.

6,60 €

Ma633d Pele da palma humana, s.l. horizontal 6,60 €
Ma6334d Pele do corpo humano, branca, s.t.vertical 6,60 €
Ma6335d Pele do corpo humano, negra, s.t.vertical 6,60 €
Ma6336f Pele do corpo humano, branca e negra, duas secções 

verticais
9,00 €

Ma6337f Pele humana, s.t. mostrando corpúsculos de Pacini * 9,00 €
Ma6338f Pele humana, s.t. mostrando corpúsculos de Meissner* 9,00 €
Ma635i Couro cabeludo humano, secção vertical mostrando s.l. de 

folículos de cabelo, glândulas sebáceas, etc.
22,70 €

Ma636d Couro cabeludo humano, s.t. horizontal. mostrando s.t. de 
folículos de cabelo

6,60 €

Ma637d Pele humana de feto, s.t.vertical. mostrando desenvolvimento 
de pêlos

6,60 €

Ma638e Ponta do dedo de feto humano, s.l. sagital mostrando 
desenvolvimento de unhas

7,60 €

Ma6382e Ponta do dedo de feto humano, s.t. de desenvolvimento de 
unhas

7,60 €

Ma639f Pé de embrião de filhote de bezerro, s.l. sagital mostrando 
desenvolvimento de casco

9,00 €

Ma6404c Pele com pêlos, gato, s.t.vertical 6,30 €
Ma6405c Pele do pé, gato, s.t.vertical mostrando extrato córnea e 

extrato germinativa
6,60 €

Ma641d Pele de porco, s.t. vertical 6,60 €
Ma642d Pele de porco, s.t.horizontal 6,60 €
Ma6427e Cório de porco, s.t.horizontal. corada para fibras elásticas 7,60 €

Ma6422f Pele de embrião de porco, s.t. mostrando vasos injetados 9,00 €
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Ma644d Pele de cachorro, s.t.vertical coloração de rotina para 
comparação

6,60 €

Ma643f Pele de cachorro, s.t.vertical injetada para mostras vasos 
sanguíneos

9,00 €

Ma6443d Pele de porco da guinea, s.t. vertical 6,60 €
Ma6425d Pele de focinho de bezerro, s.t.horizontal para mostrar finos 

detalhes de diferentes camadas da pele
6,60 €

Ma640c Pálpebra de coelho, s.t. 6,30 €
Ma6402c Pálpebra de gato , s.t. mostrando glândula de Meibom 6,30 €
Ma647b Cabelo humano, u.i. 5,80 €
Ma649b Pêlo (cerda) de porco, u.i. 5,80 €
Ma6493b Pêlo de rena, u.i. 5,80 €
Ma652b Pêlo de gato , u.i. 5,80 €
Ma653b Pêlo de camelo, u.i. 5,80 €
Ma651d Pêlo de Mamífero, lâmina composta de cinco tipos, u.i.: 

coelho, almíscar, marta, foca, cordeiro Persa
6,60 €

Ma645c Glândula mamária de coelho ou camundongo, estágio ativo 
s.t.

6,30 €

Ma646c Glândula mamária de coelho ou camundongo, estágio de 
repouso s.t.

6,30 €

Ma6461e Glândula mamária, ativa e em repouso, duas s.t. em uma 
lâmina

7,60 €

Ma6465f Glândula mamária, ativa, s.t. fixada e corada com ácido 
ósmico para mostrar a gordura do leite

9,00 €

Ma6468d Glândula mamária de vaca, ativa s.t. 6,60 €
Ma6469d Glândula mamária de vaca, juvenil s.t. 6,60 €
Ma6467e Mamilo de glândula mamária, s.l. 7,60 €

Visão geral de histologia de mamíferos

Ma703g Camundongo jovem, s.l.sagital através de espécime inteiro 
passando pela coluna vertebral

12,20 €

Ma704i Camundongo jovem, s.l. mediana sagital através de 
espécime inteiro

22,70 €

Ma705g Camundongo jovem, s.l. parasagital através de espécime 
inteiro

12,20 €

Ma706g Camundongo jovem, s.l. horizontal (frontal) através de 
espécime inteiro

12,20 €

Ma708f Camundongo jovem, s.t. de cabeça na região anterior aos 
olhos, com região nasal, desenvolvimento dos dentes, pelos 
do sinus etc.

9,00 €

Ma709f Camundongo jovem, s.t. de cabeça passando pelos olhos 9,00 €

Ma710f Camundongo jovem, s.t. de cabeça, olhos com cérebro 9,00 €
Ma712e Camundongo jovem, s.t. de tórax com coração, pulmão, etc. 7,60 €

Ma713e Camundongo jovem, s.t. de abdomen com órgãos intestinais 7,60 €

Ma714d Camundongo jovem, s.t. de perna 6,60 €

HISTOLOGIA HUMANA

Epitélio e Citologia

Ho111c Epitélio escamoso , células isoladas da boca, esfregaço 6,30 €

Ho1124e Epitélio escamoso estratificado, não-cornificado , secção 
do esôfago

7,60 €

Ho1127d Epitélio escamoso estratificado, cornificado , em s.t. 
vertical de pele humana do corpo

6,60 €

Ho114e Epitélio colunar simples, em s.t. de tubos secretores de rim 
humano

7,60 €

Ho1143e Epitélio colunar, vesícula humana, s.t. 7,60 € 212



Ho116e Epitélio colunar ciliado simples, em s.t. do obducto 7,60 €
Ho1163e Epitélio colunar ciliado pseudoestratificado, traquéia, s.t. 7,60 €

Ho118e Epitélio cuboidal simples, em s.t. de glândula tiróide humana 7,60 €

Ho120e Epitélio transicional, em s.t. bexiga humana 7,60 €
Ho1202e Epitélio glandular, em s.t. de cólon humano com glândulas 

mucosas unicelulares 
7,60 €

Ho1213d Glândulas Holocrinas, glândulas sebáceas de pele humana, 
s.l.

6,60 €

Ho1214e Glândulas ecrínas, glândula salivar, humana, s.t. 7,60 €
Ho1215e Glândulas Mucosas  de intestino humano, corado para 

células mucosas, PAS-HE
7,60 €

Ho1204e Mesotelio, s.t. de mesentério humano 7,60 €
Ho1205g Aparelho de Golgi, s.t. de jejuno coloração de prata * 12,20 €
Ho104h Cromossomos Humanos em esfregaço de cultura de sangue, 

macho
17,10 €

Ho1041i Cromossomos Humanos em esfregaço de cultura de sangue, 
fêmea

22,70 €

Ho1045f Corpúsculos de Barr (cromatina sexual humana) em 
esfregaço de epitélio escamoso feminino *

9,00 €

Tecidos conectivo e de suporte

Ho121e Tecido conectivo areolar, humano u.i. 7,60 €
Ho123f Fibras reticulares, baço humano, s.t. corado com prata 9,00 €
Ho126d Tecido conectivo embrionário de feto humano, s.t. 6,60 €
Ho127e Tecido mucoso, s.t. de cordão umbilical de feto 7,60 €
Ho128e Tecido adiposo, secção para mostrar células, gordura 

removida
7,60 €

Ho1282e Tecido adiposo, secção corada para mostrar gordura 7,60 €
Ho1292e Tecido fibroso branco, s.l. do tendão 7,60 €
Ho1293e Tecido fibroso branco, s.t. do tendão 7,60 €
Ho1295e Peritoneum, peritôneo humano, s.t. 7,60 €
Ho130e Cartilagem hialina, humano s.t. 7,60 €
Ho1305e Cartilagem hialina, de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho133e Cartilagem esterna, humana s.t. 7,60 €
Ho131e Cartilagem elástica amarela, humana, seção corada para 

mostrar fibras elásticas
7,60 €

Ho1312e Cartilagem elástica amarela, seção de feto humano 7,60 €
Ho132f Cartilagem fibrosa branca, humana s.t. 9,00 €
Ho1322f Cartilagem fibrosa branca, seção de disco intervertebral 

humano
9,00 €

Ho135e Osso compacto, humano s.t. 7,60 €
Ho136e Osso compacto, humano s.l. 7,60 €
Ho1365e Osso esponjoso, humano s.t. 7,60 €
Ho1368h Osso humano, s.t. e  s.l. fundo fino e montado  em balsamo,  

não descalcificados *
17,10 €

Ho138e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso), s.l. de ponta 
de dedo de feto

7,60 €

Ho139e Desenvolvimento do osso (intracartilaginoso), s.l.vertical de 
osso cranial de feto

7,60 €

Ho141e Junta de feto humano, s.l. 7,60 €

Tecidos musculares

Ho151e Músculo estriado (esquelético),, humano s.l. 7,60 €
Ho1512f Músculo estriado (esquelético), humano s.l., corada para 

mostrar detalhes das estrias
9,00 €

Ho152e Músculo estriado (esquelético), humano s.t. 7,60 €
Ho1522g Músculo estriado (esquelético), mostrando fibras isoladas, 

impregnação de ouro
12,20 €
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Ho1524e Músculo estriado (esquelético) de feto humano, s.l. 7,60 €
Ho154e Músculo involuntário liso, humano s.l. e s.t. 7,60 €
Ho156e Músculo cardíaco, humano s.l. e s.t. 7,60 €
Ho160f Junção do músculo-tendão, humano s.l. 9,00 €
Ho165g Tipos de músculos, lâmina composta com s.l. de músculos 

estriado, liso e cardíaco
12,20 €

Sistema circulatório

Ho171e Artéria, humana, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho172e Artéria, humana, s.t. corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho1726e Artéria Coronária, humana s.t. 7,60 €
Ho170e Artéria com válvula, humana s.l. * 7,60 €
Ho173e Veia, humana, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho174e Veia, humana, s.t. . corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho1743e Veia cava, humana s.t. 7,60 €
Ho175e Artéria e veia pequenas, humana s.t. coloração de rotina 7,60 €

Ho1751e Artéria e veia pequenas, humana s.t. corada para fibras 
elásticas

7,60 €

Ho176e Aorta, humana, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho1762e Aorta, humana, s.t. corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho1765e Válvula Aórtica, humana ou de ovelha, s.t. * 7,60 €
Ho180c Esfregaço de sangue , humano, corado por Giemsa 6,30 €
Ho1802c Esfregaço de sangue , humano, corado por Wright 6,30 €

Sistema respiratório

Ho214f Traquéia, humana s.t. 9,00 €
Ho215f Traquéia, humana s.l. 9,00 €
Ho2152e Traquéia de feto humano s.t. 7,60 €
Ho2153f Laringe de feto humano, s.t. 9,00 €
Ho213g Epiglote, humano s.t. 12,20 €
Ho2134f Corda Vocal, humana s.t. 9,00 €
Ho220e Brônquios, humano, s.t. 7,60 €
Ho216e Pulmão, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho217e Pulmão, humano, s.t. corada para fibras elásticas 7,60 €
Ho2183g Pulmão, humano, s.t. mostrando vasos injetados 12,20 €
Ho219e Pulmão de feto humano, s.t. 7,60 €

Sistema linfático

Ho231e Nódulo linfático, humano s.t. 7,60 €
Ho232e Nódulo linfático, feto humano, s.t. 7,60 €
Ho233e Tonsila (Tonsilla palatina), humana s.t. 7,60 €
Ho234e Baço, humano s.t. 7,60 €
Ho2352e Baço feto humano, s.t. 7,60 €
Ho236e Medula óssea vermelha, costela humana s.t. 7,60 €
Ho2363e Medula óssea vermelha, feto humano, s.t., corado por 

Giemsa
7,60 €

Ho237f Medula óssea vermelha, humano, esfregaço, corado por 
Giemsa

9,00 €

Ho2372e Desenvolvimento de células sanguíneas em s.t. de fígado 
de feto humano

7,60 €

Ho2376e Timo de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho238f Timo de criança, s.t. 9,00 €
Ho239f Timo de adulto humano, s.t. 9,00 €

Glândulas endócrinas

Ho252e Glândula Tiróide (Gl. thyreoidea), humana s.t. 7,60 €
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Ho2523g Glândula Paratireóide (Gl. parathyreoidea), humana s.t. * 12,20 €

Ho253f Glândula Adrenal (Gl. supra-renal), humana s.t. 9,00 €
Ho255i Glândula Pituitária (hipófise), humana s.t. * 22,70 €
Ho257f Corpo Pineal (Epífise), humana s.t. * 9,00 €
Ho254f Pâncreas com ilhotas de Langerhans, humano, s.t. 9,00 €

Sistema digestivo

Ho310f Lábio, humano s.t. 9,00 €
Ho3102e Lábio, de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho311e Dente, humano, s.t. de coroa 7,60 €
Ho312e Dente, humano, s.t. de raiz 7,60 €
Ho313f Dente, humano, s.l. completa 9,00 €
Ho3137g Dente, humano, fina s.t. * 12,20 €
Ho3138k Dente, humano, fina s.l. * 27,80 €
Ho315f Desenvolvimento de dente de feto humano, estágios iniciais 

s.l.
9,00 €

Ho316f Desenvolvimento de dente de feto humano, estágio mediano 
s.l.

9,00 €

Ho317f Desenvolvimento de dente de feto humano, estágio tardio s.l. 9,00 €

Ho322e Língua, humana, s.t. 7,60 €
Ho3234f Língua, humana, s.t. com papila filiforme 9,00 €
Ho3235f Língua, humana, s.t. com papila fungiforme 9,00 €
Ho324e Língua de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho326e Palato mole, humano s.t. 7,60 €
Ho327e Palato duro, humano s.t. 7,60 €
Ho331e Esôfago, humano s.t. 7,60 €
Ho333e Estômago, região cardíaca, humano s.t. 7,60 €
Ho334e Estômago, região fúndica, humana s.t. 7,60 €
Ho335e Estômago, região pilórica, humana s.t. 7,60 €
Ho3361e Estômago de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho3365f Junção Estômago – duodenum, humano, s.l. 9,00 €
Ho337e Duodeno, humano s.t. 7,60 €
Ho3373f Duodeno, humano s.t. glândulas mucosas coradas por PAS-

HE
9,00 €

Ho338e Jejuno, humano s.t. 7,60 €
Ho339e Íleo, humano s.t. 7,60 €
Ho340e Intestino delgado de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho341e Apêndice vermiforme, humano s.t. 7,60 €
Ho345e Cólon, humano s.t. 7,60 €
Ho347e Reto, humano s.t. 7,60 €
Ho3472f Junção Reto-ânus, humano s.l. 9,00 €
Ho351e Glândula Parótida (Gl. parotis), humano s.t. 7,60 €
Ho352e Glândula Submaxilar (Gl. submandibularis), humano s.t. 7,60 €

Ho353e Glândula Sublingual (Gl. sublingualis), humano s.t. 7,60 €
Ho354e Pâncreas, humano s.t. 7,60 €
Ho3543e Pâncreas de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho357e Fígado, humano s.t. 7,60 €
Ho359e Fígado, de feto humano, s.t. 7,60 €
Ho3592f Fígado, de feto humano, s.t. mostrando vasos injetados 9,00 €
Ho360f Fígado, humano, s.t. corada para glicogênio 9,00 €
Ho362e Vesícula, humano s.t. 7,60 €

Sistema excretório

Ho411e Rim, humano s.t. 7,60 €
Ho418e Papila renal, humano s.t. 7,60 €
Ho419e Rim, de feto humano, s.t. 7,60 €
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Ho4195f Rim, humano, s.t. mostrando vasos injetados 9,00 €
Ho421e Ureter, humano s.t. 7,60 €
Ho422e Bexiga urinária, humano s.t. 7,60 €
Ho4225e Uretra, humano, s.t. 7,60 €
Ho423e Uretra, parte prostática, humano s.t. 7,60 €

Sistema reprodutor

Ho428f Ovário, de feto humano, s.t. * 9,00 €
Ho429f Ovário, fase ativa, humano s.t. 9,00 €
Ho430f Ovário, fase inativa, humano s.t. 9,00 €
Ho434f Ovário com corpo lúteo, humano s.t. 9,00 €
Ho4343f Ovário com corpo albicans, humano s.t. 7,60 €
Ho435e Obducto (Tubo de Falópio), s.t. na região da ámpula 7,60 €
Ho4352e Obducto (Tubo de Falópio), s.t. na região da fimbria 7,60 €
Ho4365f Útero, de feto humano, s.t. 9,00 €
Ho4368e Útero, humano, s.t. para estrutura geral 7,60 €
Ho437f Útero, humano, estágios proliferativos, s.t. 9,00 €
Ho438f Útero, humano, estágios secretores s.t. 9,00 €
Ho439f Útero, humano, estágios desquamativos s.t. 9,00 €
Ho4395f Útero, humano, grávido, s.t. 9,00 €
Ho4397f Cervix uterina, humano s.l. 9,00 €
Ho440e Placenta, humano s.t. 7,60 €
Ho4402f Placenta, sítio de implantação, humano s.t. 9,00 €
Ho4404e Cordão umbilical, humano s.t. 7,60 €
Ho445h Feto Humano, s.l. 17,10 €
Ho450e Vagina, humano s.t. 7,60 €
Ho460f Testículo de criança, s.t. 9,00 €
Ho461f Testículo de adulto, estágio maduro s.t. 9,00 €
Ho4628e Túbulo eferente de testículo, humano s.t. 7,60 €
Ho463e Epidídimo, humana s.t. 7,60 €
Ho464e Esperma, esfregaço, humano 7,60 €
Ho466e Cordão espermático (canal deferente), humano s.t. 7,60 €
Ho4663e Cordão espermático (ampola), humano s.t. 7,60 €
Ho467e Vesícula seminal (Gl. vesiculosa), humano s.t. 7,60 €
Ho4678h Próstata de homem jovem, s.t. 17,10 €
Ho468e Próstata de homem velho, s.t. 7,60 €
Ho469g Penis de feto humano, s.t. * 12,20 €

Sistema nervoso

Ho511e Córtex cerebral, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho512g Córtex cerebral, humano, s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho518g Córtex cerebral, humano, s.t. corada por Held para células 

neuroglias
12,20 €

Ho5125e Córtex cerebral de feto humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €

Ho5126g Córtex cerebral de feto humano, s.t. coloração com prata 12,20 €

Ho514e Cerebelo, humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho515g Cerebelo, humano, s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho5155e Cerebelo de feto humano, s.t. coloração de rotina 7,60 €
Ho5156g Cerebelo de feto humano, s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho5158f Cerebelo, humano, s.t., corada por Weigert 9,00 €
Ho516g Cérebro e Cerebelo lâmina composta, humano, s.t. coloração 

de rotina
12,20 €

Ho5163g Desenvolvimento Cérebro de feto humano, sag. s.t. 12,20 €
Ho517g Tronco do Cérebro, humano s.t. 12,20 €
Ho5368f Chiasma óptico, humano s.t. 9,00 €
Ho5232f Chiasma óptico, humano, Klüver - Barrera 9,00 €
Ho5233f Corpo caloso, humano, Klüver - Barrera 9,00 € 216



Ho5235f Ponte, humano, s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho5236g Ponte, humano, s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho5238f Tálamo, humano, Klüver - Barrera 9,00 €
Ho5239f Pedúnculo cerebral, humano, Klüver - Barrera 9,00 €
Ho525f Medula oblongata, humano, s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho5251f Medula oblongata, humano, s.t. Klüver - Barrera 9,00 €
Ho5252t Medula oblongata, humano, s.t. . coloração com prata 14,60 €
Ho5254f Medula oblongata de feto humano, s.t. 9,00 €
Ho530e Cordão espinhal, humano, s.t. para estrutura geral 7,60 €
Ho534g Cordão espinhal, humano, s.t. . coloração com prata 12,20 €
Ho535e Cordão espinhal, humano, s.l. coloração de rotina 7,60 €
Ho531e Cordão espinhal, humano, s.t. região cervical, coloração de 

rotina
7,60 €

Ho5315f Cordão espinhal, humano, s.t. cervical, Klüver - Barrera 9,00 €
Ho532e Cordão espinhal, humano, s.t. região torácica, coloração de 

rotina
7,60 €

Ho5325f Cordão espinhal, humano, s.t. região torácica, Klüver - 
Barrera

9,00 €

Ho533e Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar, coloração de 
rotina

7,60 €

Ho5335f Cordão espinhal, humano, s.t. região lombar, Klüver - Barrera 9,00 €

Ho5365f Raiz dorsal de gânglio, humano s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho5366g Raiz dorsal de gânglio, humano s.t. coloração com prata 12,20 €

Ho542f Gânglio simpático, humano s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho5423g Gânglio simpático, humano s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho543f Gânglio espinhal, humano s.t. coloração de rotina 9,00 €
Ho5432g Gânglio espinhal, humano s.t. coloração com prata 12,20 €
Ho544e Nervo periférico, humano s.t. 7,60 €
Ho545e Nervo periférico, humano s.l. 7,60 €
Ho5453f Nervo periférico, humano s.t. e s.l. 9,00 €
Ho549e Nervo óptico, humano s.t. 7,60 €

Órgãos do sentido

Ho605f Retina do olho humano s.t. * 9,00 €
Ho607e Córnea do olho humano s.t. 7,60 €
Ho610f Papilas gustativas, humano s.t. * 9,00 €
Ho612f Epitélio olfatório, humano s.t. 9,00 €
Ho6103g Ouvido Interno, feto humano, s.t. * 12,20 €
Ho5572t Nervos e terminações nervosas em s.t. da pele da palma, 

coloração com prata *
14,60 €

Ho5573f Corpúsculos táteis na pele humana, s. transversal, coloração 
de rotina

7,60 €

Ho5574t Corpúsculos táteis na pele humana, s.t. coloração com prata 
*

14,60 €

Integumento (Pele)

Ho632e Pele da ponta do dedo, humano, s.l.vertical 7,60 €
Ho633e Pele da palma humana, s.l. vertical 7,60 €
Ho6334d Pele do corpo, branco, s.l. vertical 6,60 €
Ho6335d Pele do corpo, negra, s.l. vertical 6,60 €
Ho6336f Pele do corpo, branca e negra, duas s.l. vertical 9,00 €
Ho634e Pele de axila com glândulas apocrinas, s.l. vertical 7,60 €
Ho635i Couro cabeludo, s.l. vertical mostra s.l. de folículo de cabelo, 

humano
22,70 €

Ho636d Couro cabeludo, s.l. horizontal mostra s.t. de folículo de 
cabelo, humano

6,60 €

Ho637e Couro cabeludo de feto humano, s.l. vertical mostra s.l. de 
cabelos

7,60 €
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Ho638e Ponta do dedo de feto humano, s.l. sagittal mostrando 
desenvolvimento de unha

7,60 €

Ho639f Unha do dedo da mão s.l. 9,00 €
Ho640e Pálpebra, humano, s.t. 7,60 €
Ho645e Glândula mamária, ativa, humano s.t. 7,60 €
Ho646e Glândula mamária, repouso, humano s.t. 7,60 €
Ho648e Glândula mamária, senil, humano s.t. 7,60 €

PATOLOGIA HUMANA

Pulmão e traquéia

Pa4101e Tuberculose miliar do pulmão 7,60 €
Pa4102e Antracose do pulmão 7,60 €
Pa4152e Pulmão de carvão tuberculoso 7,60 €
Pa4103e Pneumonia de Croup 7,60 €
Pa4104e Cavidade pulmonar tuberculosa crônica com bactérias* 7,60 €
Pa4105e Induração cianótica do pulmão 7,60 €
Pa4106e Pneumonia crônica 7,60 €
Pa4107e Enfisema pulmonar crônico 7,60 €
Pa4108t Infarto hemorrágico do pulmão 14,60 €
Pa4109e Pneumonia necrótica 7,60 €
Pa4110e Pneumonia Influenza 7,60 €
Pa4180e Pneumonia, s.t. de pulmão 7,60 €
Pa4250t Abscessus lumbalis 14,60 €
Pa4153e Carcinoma do pulmão 7,60 €
Pa4182f Difteria, s.t. de traquéia * 9,00 €

Sangue, baço e sistema linfático

Pa4112e Infarto do baço 7,60 €
Pa4115e Degeneração amiloide do baço 7,60 €
Pa4123e Erisipela do baço 7,60 €
Pa4113g Melanemia malaria do baço 12,20 €
Pa4111e Sarcoma mielóide do baço 7,60 €
Pa4117e Leucemia mielóide crônica de baço 7,60 €
Pa4124e Tuberculose de glândulas linfáticas 7,60 €
Pa4121e Linfangio-endotelioma do pescoço 7,60 €
Pa4126e Sarcoma mielóide do nódulo linfático 7,60 €
Pa4120e Linfosarcoma mediastini 7,60 €
Pa4167e Tonsilite, s.t. de tonsila palatina 7,60 €
Pa4122e Mixoma mandibulae 7,60 €
Pa4162i Leucemia, esfregaço de sangue * 22,70 €
Pa4163i Anemia, esfregaço de sangue * 22,70 €

Coração e veias

Pa4114e Miocardite crônica aguda recidivante 7,60 €
Pa4116e Adipose do coração 7,60 €
Pa4118e Calosidade cardíaca 7,60 €
Pa4119e Cor villosum 7,60 €
Pa4160e Arteriosclerose 7,60 €

Glândulas

Pa4129e Estruma colóide de glândula tiróide, 7,60 €
Pa4165e Estruma nodosa, glândula tiróide 7,60 €
Pa4164e Adenoma de glândula tiróide, s.t. 7,60 €
Pa4125e Carcinoma scirrhosum de glândula tiróide 7,60 €
Pa4127e Tumor misto fibroepitelial de glândula parótida 7,60 €
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Pa4128e Carcinoma medular glandular 7,60 €
Pa4232e Fibroadenoma do seio 7,60 €
Pa4237e Fibroadenoma intracanaliculare de mama 7,60 €
Pa4234e Carcinoma scirrhosum do seio 7,60 €
Pa4247e Carcinoma solidum simplex do seio 7,60 €
Pa4159e Adenoma da glândula adrenal 7,60 €

Trato intestinal

Pa4147e Esofagite necrótica 7,60 €
Pa4155e Carcinoma do  estômago 7,60 €
Pa4154e Carcinoma do intestino grosso 7,60 €
Pa4137e Adenocarcinoma do cólon 7,60 €
Pa4184e Engrossamento do intestino 7,60 €
Pa4185f Sangramento do intestino por envenenamento sublimado 9,00 €

Pa4166e Inflamação do apêndice 7,60 €
Pa4132e Carcinoma gelatinoso do reto 7,60 €
Pa4138e Colite disentérica Shiga-Kruse 7,60 €

Fígado

Pa4130e Tuberculose miliar do fígado 7,60 €
Pa4172e Degeneração gordurosa do fígado 7,60 €
Pa4133e Degeneração gordurosa e parenquimatosa do fígado 7,60 €
Pa4148e Degeneração parenquimatosa do fígado 7,60 €
Pa4143e Degeneração amiloide do fígado 7,60 €
Pa4203g Cirrose do fígado 12,20 €
Pa4134e Cirrose pigmentar do fígado 7,60 €
Pa4141e Atrofia cianótica de fígado (fígado de noz-moscada) 7,60 €
Pa4144e Atrofia marrom do fígado 7,60 €
Pa4142e Necrose hemorrágica do fígado (eclampsia) 7,60 €
Pa4135e Hemosiderose do fígado 7,60 €
Pa4146e Icterícia hepatica 7,60 €
Pa4149e Hemangioma cavernoso do fígado 7,60 €
Pa4173e Carcinoma do fígado 7,60 €
Pa4140e Carcinoma primário do fígado 7,60 €
Pa4136e Metástase do fígado 7,60 €
Pa4174e Metástase Peritoneal do hepatoma 7,60 €
Pa4201e Metástase do Fígado de um melanosarcoma recti 7,60 €
Pa4145e Leucemia linfática do fígado 7,60 €
Pa4191e Inflamação da vesícula, 7,60 €
Pa4202e Tumor maligno da vesícula 7,60 €
Pa4150f Sífilis congênita do fígado, espiroquetas coradas por Levaditi * 9,00 €

Pa4131g Sífilis congênita do fígado, coradas com prata para 
espiroquetas *

12,20 €

Pa4139f Cirrose hepática luetica (Sífilis ) * 9,00 €

Rins e aparelho urinário

Pa4213e Tuberculose do rim 7,60 €
Pa4215e Degeneração parenquimatosa do rim 7,60 €
Pa4207e Degeneração amiloide do rim 7,60 €
Pa4218e Glicogenose do rim 7,60 €
Pa4216t Nefrite aguda 14,60 €
Pa4217e Nefrite hemorrágica aguda (sangramento do rim) 7,60 €
Pa4206e Glomerulonefrite Crônica 7,60 €
Pa4210e Nefrite embólica séptica 7,60 €
Pa4205e Rim cardíaco (icterus) 7,60 €
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Pa4219e Glomerularatrofia do rim (cirrose) 7,60 €
Pa4221e Hipernefroma do rim 7,60 €
Pa4175g Sífilis do rim 12,20 €
Pa4181t Papiloma da bexiga urinária 14,60 €

Órgãos reprodutores

Pa4224e Cisto do Ovário 7,60 €
Pa4211e Cistadenoma papillífero de ovário 7,60 €
Pa4220e Adenoma do Ovário 7,60 €
Pa4222e Tumor maligno do ovário 7,60 €
Pa4169t Teratoma do Ovário 14,60 €
Pa4204e Mioma uterino 7,60 €
Pa4226e Fibromioma uterino 7,60 €
Pa4209e Carcinoma cervicis uteri 7,60 €
Pa4212e Papiloma do fundo do útero 7,60 €
Pa4188e Atrofia do testículo 7,60 €
Pa4214f Testículo com hiperplasia das células de Leydig 9,00 €
Pa4187e Testículo, icterus 7,60 €
Pa4223e Sarcoma de testículo 7,60 €
Pa4208f Gumma de testículo 9,00 €
Pa4189f Inibição da espermatogênese, testículo (objeto de desordem 

hormonal) *
9,00 €

Pa4225e Hipertrofia da próstata 7,60 €
Pa4190e Carcinoma de prepúcio 7,60 €

Sistema nervoso

Pa4227e Glioma cerebri 7,60 €
Pa4228e Ganglioneuroma myelinicum (neuroma) 7,60 €
Pa4161t Meningite 14,60 €

Pele e sistema locomotor

Pa4231e Hemangioma simplex hypertrophicum subcutaneum 7,60 €
Pa4230e Granuloma de Corpo estranho com hemosiderina e células 

gigantes
7,60 €

Pa4229t Trombose venosa organizada de músculo 14,60 €
Pa4248e Embolia de gordura após fratura de perna 7,60 €
Pa4244e Degeneração de Zenker’s de Musculus rectus abdominis 

(influenza)
7,60 €

Pa4242e Mixofibroma de parede abdominal 7,60 €
Pa4241e Mixoma de coxa 7,60 €
Pa4239e Sarcoma de coxa 7,60 €
Pa4240e Fibroma da pele 7,60 €
Pa4245e Basaloma 7,60 €
Pa4235e Condroma do osso púbico 7,60 €
Pa4238e Melanosarcoma da pele 7,60 €
Pa4156e Carcinoma do epitélio escamoso da pele 7,60 €
Pa4233e Célula de fuso sarcoma 7,60 €
Pa4236f Sarcoma de célula gigante do maxilar * 9,00 €
Pa4243e Ateroma da cabeça* 7,60 €
Pa4249g Pústula de variola vera * 12,20 €
Pa4246e Tecido Cicatricial 7,60 €

EMBRIOLOGIA

Embriologia de moluscos (Bivalvia, Pelecypoda)

Em211e Mexilhão embriologia(Lamellibranchiata, Bivalvia ou 
Pelecypoda). Ovos fertilizados e não fertilizados u.i. *

7,60 €
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Em213e Mexilhão embriologia. Zigoto, embriões de duas e quatro 
células u.i.

7,60 €

Em215s Mexilhão embriologia. Zigoto primário através de clivagem 
tardia. Corpúsculos polares, lóbulos polares e clivagem espiral*

10,70 €

Em217e Mexilhão embriologia. Blástula u.i. * 7,60 €
Em218e Mexilhão embriologia. Gástrula u.i. * 7,60 €
Em219f Mexilhão embriologia. Larva trocofora u.i. * 9,00 €
Em221s Mexilhão embriologia. Larva veliger, estágios primários e 

tardios*
10,70 €

Em223e Mexilhão embriologia. Larva veliger u.i. * 7,60 €
Em225e Mexilhão embriologia. Larva glochidia u.i. 7,60 €

Embriologia de insetos

Em301g Acheta, grilo, ovo mostrando divisão de maturação u.i. * 12,20 €
Em302g Acheta, grilo clivagem superficial* 12,20 €
Em3021g Acheta, grilo primeira clivagem u.i. * 12,20 €
Em303g Acheta, grilo clivagem superficial, núcleo migrando para a 

superfície *
12,20 €

Em304g Acheta, grilo u.i. de ovo mostrando formação de camada 
germinativa*

12,20 €

Em305g Acheta, grilo u.i. de ovo com germe jovem * 12,20 €
Em306g Acheta, grilo u.i. de ovo mostra blastocineses inicial, germe no 

início de rotação *
12,20 €

Em307g Acheta, grilo u.i. de ovo mostra blastocineses tardia, germe 
com botões de membro*

12,20 €

Em308g Acheta, grilo u.i. de ovo mostrando rotação fora do germe * 12,20 €

Em309f Inseto, s.t. de ovo mostrando núcleo migrando para a 
superfície, clivagem

9,00 €

Em310f Inseto, s.t. de ovo mostrando clivagem superficial na 
blastoderme

9,00 €

Em311f Inseto, s.t. de ovo mostrando germe jovem com faixa primitiva 9,00 €

Em312f Inseto, s.t. de ovo mostrando formação de âmnio e serosa 9,00 €

Em313f Inseto, s.t. de ovo mostrando fusão de envelopes 
embrionários

9,00 €

Em314f Inseto, s.t. de germe mais velho mostrando processo de 
diferenciação na ectoderme e mesoderme

9,00 €

Em315f Inseto, s.t. de germe mais velho na região da cabeça 9,00 €
Em316g Carausius, bicho-pau, u.i. de germe com primórdio da cabeça, 

botões de membro, ranhura neural, celoma *
12,20 €

Em317f Carausius, s.l. sagital de ovo com germe primário 9,00 €
Em318f Carausius, s.l. sagital de ovo com germe mediano 9,00 €
Em319f Carausius, s.l. sagital de ovo com germe tardio 9,00 €
Em320f Carausius, s.l. sagital de ovo com germe pronto para desova 9,00 €

Embriologia de ouriço-do-mar – (Psammechinus miliaris)

Em411d Ouriço-do-mar, ovos não fertilizados (Psammechinus miliaris), 
u.i.

6,60 €

Em412d Ouriço-do-mar, ovos fertilizados u.i. 6,60 €
Em413d Ouriço-do-mar, duas células u.i. 6,60 €
Em414d Ouriço-do-mar, quatro células u.i. 6,60 €
Em415d Ouriço-do-mar, oito células u.i. 6,60 €
Em416d Ouriço-do-mar, dezesseis células u.i. 6,60 €
Em417d Ouriço-do-mar, trinta e duas células u.i. 6,60 €
Em418d Ouriço-do-mar. Mórula u.i. 6,60 €
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Em419d Ouriço-do-mar. Blástula u.i. 6,60 €
Em420d Ouriço-do-mar,início de gastrulação u.i. 6,60 €
Em421d Ouriço-do-mar, gastrulação progressiva u.i. 6,60 €
Em422d Ouriço-do-mar, larva plúteo u.i. 6,60 €

Embriologia de estrela do mar (Asterias rubens)

Em431d Estrela do mar (Asterias rubens). ovário s.t. mostrando ovo 
grande

6,60 €

Em432d Estrela do mar testículo s.t. com desenvolvimento de esperma 6,60 €

Em434e Estrela do mar. esperma, esfregaço 7,60 €
Em435e Estrela do mar estágio de vesícula germinal u.i. 7,60 €
Em436e Estrela do mar ovo não fertilizado u.i. 7,60 €
Em437e Estrela do mar ovo fertilizado u.i. Zigoto com corpúsculos 

polares
7,60 €

Em438e Estrela do mar duas células u.i. 7,60 €
Em439e Estrela do mar quatro células u.i. 7,60 €
Em440e Estrela do mar oito células u.i. 7,60 €
Em441e Estrela do mar dezesseis células u.i. 7,60 €
Em443e Estrela do mar trinta e duas células u.i. 7,60 €
Em444e Estrela do mar sessenta e quatro células u.i. 7,60 €
Em447e Estrela do mar blástula primária e tardia u.i. 7,60 €
Em448e Estrela do mar gástrula primária e tardia u.i. 7,60 €
Em451f Estrela do mar larva bipinnaria jovem u.i. 9,00 €
Em452f Estrela do mar larva bipinnaria tardia u.i. 9,00 €
Em456s Estrela do mar larva Brachiolaria u.i. 10,70 €
Em458s Estrela do mar estrela do mar jovem u.i. 10,70 €

Embriologia de anfioxos (Branchiostoma)

Em511g Branchiostoma. ovos não fertilizados u.i. * 12,20 €
Em516k Branchiostoma. duas e dezesseis células u.i. * 27,80 €
Em519g Branchiostoma. trinta e duas e sessenta e quatro células u.i. * 12,20 €

Em522g Branchiostoma. blástula u.i. * 12,20 €
Em524g Branchiostoma. gástrula u.i. * 12,20 €
Em526g Branchiostoma. larva primária u.i. * 12,20 €
Em528g Branchiostoma. larva tardia u.i. * 12,20 €

Embriologia de rã (Rana sp.)

Em601f Rã, ovo, uma célula, s.t. 9,00 €
Em602f Rã, ovo, duas células (primeira clivagem) s.l. 9,00 €
Em603f Rã, ovo, quatro células (segunda clivagem) s.t. 9,00 €
Em604f Rã, ovo, oito células (terceira clivagem) s.l. 9,00 €
Em6045f Rã, ovo, dezesseis células s.l. 9,00 €
Em605f Rã, mórula, s.l. com macro- e micrômeros 9,00 €
Em606g Rã, blástula s.l. mostrando blastocele 12,20 €
Em607f Rã, gástrula primária, s.l. sagital mostra formação de camadas 

germinativas e lábio dorsal
9,00 €

Em608f Rã, gástrula tardia (estagio gema), s.l.sagital com camadas 
germinativas, gema, blastocele, cavidade intestinal primária

9,00 €

Em609f Rã, neurula primária, s.t. mostrando o sulco neural 9,00 €
Em610f Rã, neurula mediana, s.t. mostra a cavidade neural 9,00 €
Em611f Rã, neurula tardia com tubo neural, s.t. através da região 

intestinal
9,00 €

Em612f Rã, neurula tardia com tubo neural, s.t. através da região 
frontal

9,00 €

Em613f Rã, neurula tardia com tubo neural, s.l. sagital 9,00 €
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Em614f Rã, estágio precoce do botão caudal, s.t. da região da cabeça 9,00 €

Em615f Rã, estágio precoce do botão caudal, s.t. da região do corpo 9,00 €

Em616f Rã, estágio precoce do botão caudal, s.l. sagital 9,00 €
Em617g Rã, estágio precoce do botão caudal, s.l. sagital com cérebro, 

tubo neural, notocorda, trato digestivo*
12,20 €

Em618f Rã, estágio tardio do botão caudal, s.t. da região da cabeça 9,00 €

Em619f Rã, estágio tardio do botão caudal, s.t. da região do corpo com 
processos de diferenciação na mesoderme

9,00 €

Em6195f Rã, estágio tardio do botão caudal, s.t. na região do pronefros 9,00 €

Em620f Rã, estágio tardio do botão caudal, s.l. frontal com 
diferenciação da bolsa celômica

9,00 €

Em621f Rã, estágio de desova, s.t. da cabeça com desenvolvimento 
dos olhos

9,00 €

Em622f Rã, estágio de desova, s.t. através da região do coração , 
brânquias

9,00 €

Em623f Rã, estágio de desova, s.t. do meio do corpo 9,00 €
Em624f Rã, estágio de desova, s.l. sagital 9,00 €
Em625e Rã, girino jovem, s.t. da cabeça 7,60 €
Em626e Rã, girino jovem, s.t. da região das brânquias 7,60 €
Em627e Rã, girino jovem, s.t. do  abdomen 7,60 €
Em628f Rã, girino jovem, s.t.sagital 9,00 €
Em629f Rã, girino jovem, s.t.frontal (horizontal) 9,00 €
Em630e Rã, girino mais velho, s.t. da cabeça 7,60 €
Em631e Rã, girino mais velho, s.t. da região das brânquias 7,60 €
Em632e Rã, girino mais velho, s.t. na região do coração e pulmões 7,60 €

Em633e Rã, girino mais velho, s.t. do abdomen 7,60 €
Em6333f Rã, girino mais velho, s.t.sagital 9,00 €
Em634f Rã, girino mais velho, secção através de botão do limbo 9,00 €

Embriologia da galinha (Gallus domesticus)

Em701f Galinha, 12 horas, s.t. através de estria primitiva 9,00 €
Em702g Galinha, 12 – 24 horas, s.l. através de estria primitiva * 12,20 €
Em703f Galinha, 12 – 24 horas, s.t. com sulco neural 9,00 €
Em704f Galinha, 24 horas, s.t. com cavidade neural, notocorda, 

camadas germinativas, c
9,00 €

Em7042f Galinha, 24 horas, s.t. da região da cabeça 9,00 €
Em7043f Galinha, 24 horas, s.t. da região intestinal 9,00 €
Em7044f Galinha, 24 horas, s.t. da região pericardial. 9,00 €
Em7047f Galinha, 24 horas, s.l. 9,00 €
Em705f Galinha, 36 horas, s.t. com tubo neural, notocorda, 

diferenciação na mesoderme (miótomo, nefrotomo e 
splanchnotomo)

9,00 €

Em706f Galinha, 36 horas, s.t. da região anterior com desenvolvimento 
do coração (região pericardial)

9,00 €

Em708g Galinha, 36 – 48 horas, s.l.sagital, formação de somitos * 12,20 €

Em709f Galinha, 48 horas, s.t. da cabeça 9,00 €
Em710f Galinha. 48 horas, s.t. da região do coração 9,00 €
Em711f Galinha, 48 horas, s.t. mostrando tubo neural, mesoderme 9,00 €

Em712g Galinha, 48 horas, s.l.sagital através do nódulo primitivo, 
formação do celoma, veia terminal *

12,20 €

Em713g Galinha, 48 – 60 horas, s.l. horizontal com cérebro, coração , 
e somitos *

12,20 €

Em714f Galinha, 60 horas, s.t. da cabeça 9,00 €
Em715f Galinha, 60 horas, s.t. do coração 9,00 €
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Em716f Galinha, 60 horas, s.t. da região abdominal 9,00 €
Em717f Galinha, 72 horas, s.t. do cérebro 9,00 €
Em718f Galinha, 72 horas, s.t. na região do coração e olhos 9,00 €
Em719f Galinha, 72 horas, s.t. na região caudal do coração 9,00 €
Em720f Galinha, 72 horas, s.t. na região abdominal 9,00 €
Em722g Galinha, 72 horas, s.l. horizontal 12,20 €
Em723f Galinha, 4 – 5 dias, s.t. . da cabeça 9,00 €
Em724f Galinha, 4 – 5 dias, s.t. na região do coração e olhos 9,00 €
Em725f Galinha, 4 – 5 dias, s.t. da região abdominal 9,00 €
Em726g Galinha, 4 – 5 dias, s.l. sagital* 12,20 €
Em727f Galinha, 8 dias, s.t. do cérebro 9,00 €
Em728f Galinha, 8 dias, s.t. através dos olhos 9,00 €
Em729f Galinha, 8 dias, s.t. na região das fendas branquiais 9,00 €
Em730f Galinha, 8 dias, s.t. na região do coração e pulmões 9,00 €
Em731f Galinha, 8 dias, s.t. na região do intestino e fígado 9,00 €
Em732f Galinha, 8 dias, s.t na região do intestino e rim 9,00 €
Em733g Galinha, 8 dias, s.l. sagital de espécime inteiro* 12,20 €
Em751 Galinha, 16 horas, u.i. mostrando estria primitiva * 34,00 €
Em752 Galinha, 18 horas, u.i.  * 34,00 €
Em753 Galinha, 21 horas, u.i.  * 41,60 €
Em754 Galinha, 24 horas, u.i. mostrando cavidade neural* 41,60 €
Em756 Galinha, 28 horas, u.i. mostrando coração e vasos sanguíneos 

*
24,60 €

Em758 Galinha, 33 horas, u.i. formação de somitos * 41,60 €
Em760 Galinha, 40 horas, u.i. flexão da extremidade anterior * 24,60 €
Em761 Galinha, 43 horas, u.i.  * 41,60 €
Em762 Galinha, 48 horas, u.i. formação do celoma* 41,60 €
Em764 Galinha, 56 horas, u.i. arcos branquiais podem ser vistos* 41,60 €

Em766 Galinha, 66 horas, u.i. progressão dos arcos branquiais e 
outras estruturas*

29,30 €

Em768 Galinha, 72 horas, u.i. com botões de limbo bem 
desenvolvidos*

45,40 €

Em770 Galinha, 80 horas. u.i. estágio mais avançado de 
desenvolvimento dos órgãos*

29,30 €

Em772 Galinha, 96 horas, u.i. alantóide fora do corpo * 55,60 €

Embriologia do porco (Sus scrofa)

Em811h Porco, embrião, 4 mm, s.l.sagital* 17,10 €
Em813g Porco, embrião, 4 mm, s.t. típica * 12,20 €
Em821h Porco, embrião, 6 mm, s.l.sagital* 17,10 €
Em823g Porco, embrião, 6 mm, s.t. típica * 12,20 €
Em831h Porco, embrião, 8 mm, s.l. sagital 17,10 €
Em833g Porco, embrião, 8 mm, s.t. típica 12,20 €
Em841g Porco, embrião, 11 – 12 mm, s.l.sagital 12,20 €
Em843k Porco, embrião, 11 – 12 mm, s.l.sagital mediana* 27,80 €
Em845g Porco, embrião, 11 – 12 mm, s.l. frontal 12,20 €
Em846f Porco, embrião, 11 – 12 mm, s.t. típica 9,00 €
Em847h Porco, embrião, 11 – 12 mm, três s.t. típicas através da 

cabeça, tórax e abdomen
17,10 €

Em848k Porco, embrião, 6, 8, e 11 mm, tres s.t. típicas * 27,80 €
Em849k Porco, embrião, 6, 8, e 11 mm, três s.l. sagital típicas* 27,80 €
Em851g Porco, embrião, 15 mm, s.l.sagital 12,20 €
Em852k Porco, embrião, 15 mm, s.l.mediana* 27,80 €
Em853g Porco, embrião, 15 mm, s.l.frontal 12,20 €
Em854f Porco, embrião, 15 mm, s.t. da cabeça 9,00 €
Em855f Porco, embrião, 15 mm, s.t. do tórax 9,00 €
Em856f Porco, embrião, 15 mm, s.t. do abdomen 9,00 €
Em858i Porco, embrião, 15 mm, três s.t. típicas através da cabeça, 

tórax e abdomen
22,70 €
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Em861g Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.l. sagital 12,20 €
Em862i Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.l. sagital mediana 22,70 €
Em863g Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.l. frontal 12,20 €
Em865f Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.t. da cabeça 9,00 €
Em866f Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.t. do tórax 9,00 €
Em867f Porco, embrião, 20 – 25 mm, s.t. do abdomen 9,00 €
Em869i Porco, embrião, 20 – 25 mm, três s.t. típicas através da 

cabeça, tórax e abdomen
22,70 €

BACTÉRIA

Bactéria esférica, cocos

Ba117e Diplococcus pneumoniae, causador da pneumonia de Croup, 
esfregaço

7,60 €

Ba118d Gaffkya tetragena, em arranjo de quatro células, esfregaço 6,60 €

Ba113d Micrococcus roseus, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba110e Neisseria catarrhalis, esfregaço de cultura 7,60 €
Ba111f Neisseria gonorrhoeae, causador da gonorréia, esfregaço* 9,00 €

Ba1113e Neisseria meningitidis (intracellularis), causador da 
meningite epidêmica, esfregaço de cultura*

7,60 €

Ba114d Sarcina lutea, bastonetes cromogénicos 6,60 €
Ba112d Staphylococcus aureus, organismo de pus, esfregaço de 

cultura
6,60 €

Ba1123d Staphylococcus epidermidis, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba1163d Streptococcus faecalis, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba116d Streptococcus lactis, organismos que azedam o leite, 

esfregaço de cultura mostrando cadeias curtas
6,60 €

Ba115e Streptococcus pyogenes, esfregaço de pus mostrando 
cadeias longas

7,60 €

Ba1151d Streptococcus pyogenes, esfregaço de cultura mostrando 
cadeias curtas

6,60 €

Ba1165f Streptococcus hemolyticus, envenenamento de sangue, 
esfregaço de sangue

9,00 €

Bactéria de bastonete, que não forma esporos, gram-
positiva

Ba136d Corynebacterium diphtheriae, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba137f Corynebacterium diphtheriae, corada para mostrar 

corpúsculos polares
9,00 €

Ba127d Lactobacillus bulgaricus (Thermobacterium), bactéria do 
iogurte, de cultura

6,60 €

Ba1272e Lactobacillus casei, bactéria do queijo e outros produtos 
derivados do leite

7,60 €

Ba135h Mycobacterium leprae, causadora da lepra, esfregaço ou 
secção do tecido*

17,10 €

Ba131t Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de cultura 14,60 €
Ba132e Mycobacterium tuberculosis, esfregaço de muco positivo 

corada por Ziehl-Neelsen
7,60 €

Ba133g Mycobacterium tuberculosis, secção de tecido infectado, 
bactéria corada *

12,20 €

Bactéria de bastonete, que não forma esporos, gram-
negativa

Ba153d Acetobacter aceti, produção de vinagre, esfregaço 6,60 €
Ba1385d Aerobacter aerogenes, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba155d Azotobacter, bastonete do solo, esfregaço 6,60 €
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Ba139e Bacterium erysipelatos (Erysipelothrix rhusiopathiae), 
esfregaço *

7,60 €

Ba151d Bacterium prodigiosum (Serratia marcescens), formação do 
pigmento vermelho, esfregaço

6,60 €

Ba1502d Brucella abortus, causadora de abortos em gado (brucelose), 
esfregaço

6,60 €

Ba144d Eberthella typhi, causadora da febre tifóide, esfregaço 6,60 €
Ba1416e Erwinia amylovora, ocorrência em cadeias curtas, causa 

“ferrugem de frutas”, esfregaço
7,60 €

Ba1417e Erwinia caratovora, causadora de podridão mole de raiz de 
plantas, esfregaço

7,60 €

Ba1418e Erwinia caratovora, secção mostrando infecção bacterial do 
tecido

7,60 €

Ba143d Escherichia coli, bactéria do colon, esfregaço 6,60 €
Ba150d Hemophilus influenzae (Pfeiffer), esfregaço 6,60 €
Ba138e Klebsiella pneumoniae (Friedlander), causadora de 

pneumonia, esfregaço
7,60 €

Ba158f Pasteurella (Yersinia) pestis, peste bubônica, esfregaço 9,00 €

Ba1505d Pasteurella pseudotuberculosis, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba142d Proteus vulgaris, putrefação, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba1425d Pseudomonas aeruginosa, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba1426e Pseudomonas solonacearum, causa mal murcho bacterial 

em tabaco, esfregaço
7,60 €

Ba1427e Pseudomonas solonacearum, s.t. de tronco com bactéria no 
tecido*

7,60 €

Ba141d Rhizobium radicicola, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba140d Rhizobium radicicola, organismos fixadores de nitrogênio, 

secção através do nódulo da raiz de lupino mostrando bactéria 
em situ

6,60 €

Ba146d Salmonella enteritidis, causa envenenamento de carne, 
esfregaço

6,60 €

Ba145d Salmonella paratyphi, febre paratifóide, esfregaço 6,60 €
Ba147d Salmonella pullorum, doença da galinha, esfregaço 6,60 €
Ba149d Shigella dysenteriae, causa disenteria bacilar, esfregaço 6,60 €

Ba1493d Shigella sonnei, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba1428e Xanthomonas phaseoli, causadora da ferrugem bacterial em 

feijão, s.t. através de tecido infectado
7,60 €

Bactéria de bastonete que forma esporos (bacilos)

Ba1263t Bacillus anthracis, esfregaço de cultura 14,60 €
Ba125f Bacillus anthracis, causa doença de esplenite, esfregaço de 

baço infectado
9,00 €

Ba1265f Bacillus anthracis, corada para mostrar esporos* 9,00 €
Ba126g Bacillus anthracis, em secção através de tecido infectado * 12,20 €

Ba120d Bacillus cereus, bactéria do solo, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba1202f Bacillus cereus, corada para mostrar esporos 9,00 €
Ba134d Bacillus larvae, doença da abelha, esfregaço 6,60 €
Ba124d Bacillus megaterium, do solo, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba123d Bacillus mesentericus, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba122d Bacillus mycoides, organismos de solo que crescem em 

cadeias
6,60 €

Ba121d Bacillus subtilis, bacilo do feno , esfregaço mostrando bacilo 
e esporos duplamente corados

6,60 €

Ba1303t Clostridium botulinum, causadora do botulismo 
(envenenamento da comida), esfregaço

14,60 €

Ba1285t Clostridium perfringens, causadora da gangrena gasosa, 
esfregaço

14,60 €

Ba1287f Clostridium perfringens, esfregaço corado para mostrar 
esporos

9,00 €
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Ba128d Clostridium septicum, esfregaço de cultura 6,60 €
Ba130f Clostridium tetani, corada para mostrar esporos por método 

de  Ziehl-Neelsen
9,00 €

Ba129e Clostridium tetani, causadora de contrações musculares, 
esfregaço

7,60 €

Bactérias espirilas e espiroquetas

Ba164f Vibrio comma, causadora da cólera asiática, esfregaço 9,00 €
Ba161e Spirillum volutans, espirilo, esfregaço * 7,60 €
Ba162d Spirillum serpens, de água pútrida, esfregaço 6,60 €
Ba163d Spirillum undula, de água estagnada, esfregaço 6,60 €
Ba165d Rhodospirillum rubrum, bastões cromogénicos, esfregaço 6,60 €

Ba167g Borrelia duttoni (Spirochaeta recurrentis), causadora da 
febre recurrente africana, esfregaço de sangue com 
organismos*

12,20 €

Ba170h Treponema pallidum (Spirochaeta pallida), secção através 
de lesão corada por Levaditi pelo método de prata*

17,10 €

Grupos mistos

Ba1528d Actinomyces alni, s.t. de nódulo da raiz mostrando micorriza 
de Amieiro

6,60 €

Ba1526f Actinomyces bovis, secção através de tecido infectado 9,00 €
Ba1525e Actinomyces, esfregaço 7,60 €
Ba157e Caulobacter, esfregaço 7,60 €
Ba193d Galionella, bactéria do ferro, esfregaço 6,60 €
Ba191d Methanobacterium, formadora de metano, esfregaço 6,60 €
Ba190d Sphaerotilus natans, de água pútrida, longas cadeias com 

bainhas
6,60 €

Ba152d Streptomyces griseus, antibiótico estreptomicina, esfregaço 6,60 €

Ba192d Thiocystis ou Lamprocystis, bactéria de enxofre, esfregaço 6,60 €

Ba250e Tabaco mosaico, doença viral, s.t. de folha infectada.* 7,60 €

Bactérias típicas, lâminas compostas

Ba171d Bactéria da boca, Gram positiva e negativa 6,60 €
Ba201e Bactérias Típicas: três esfregaços em uma lâmina, coco, 

bacilo e espirilo
7,60 €

Ba203e Bactérias mistas: lâmina mostrando espécies mistas de um 
número de diferentes culturas

7,60 €

Ba2061d Bactéria esférica (coco) típica, Gram-negativa, esfregaço 6,60 €

Ba2062d Bactéria esférica (coco) típica, Gram-positiva, esfregaço 6,60 €

Ba2071d Bactéria esférica típica (estreptococos), esfregaço 6,60 €
Ba2072d Bactéria esférica típica (estafilococos), esfregaço 6,60 €
Ba2051d Bacilo Típico, bastonete, Gram negativa, esfregaço 6,60 €
Ba2052d Bacilo Típico, bastonete, Gram-positiva, esfregaço 6,60 €
Ba2065d Bacilo Típico, bastonete em cadeia (estreptobacilos), 

esfregaço
6,60 €

Ba209d Espirilo Típico, helicoidal ou vibrião, esfregaço 6,60 €
Ba181d Bactéria do pão, esfregaço 6,60 €
Ba182d Bactéria do queijo, esfregaço ou secção 6,60 €
Ba183d Bactéria do leite azedo, esfregaço 6,60 €
Ba184d Bactéria do intestino humano, esfregaço 6,60 €
Ba185d Bactéria do iogurte, esfregaço 6,60 €
Ba186d Bactéria da couve azeda, esfregaço 6,60 €
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Ba187d Bactéria da infusão do feno causando decomposição, 
esfregaço

6,60 €

Lâminas citológicas, técnicas de coloração especiais

Ba2081d Bactérias típicas mistas, incluindo bastonetes Gram-positivo 
e Gram-negativo, esfregaço

6,60 €

Ba210g Flagelos lofotricos em Espirilo* 12,20 €
Ba212g Flagelos monotricos em Vibrio ou  Pseudomonas * 12,20 €
Ba211g Flagelos peritricos em Salmonela ou Proteus * 12,20 €
Ba221f Klebsiella pneumoniae , cápsula, esfregaço 9,00 €
Ba224g Bacillus cereus, núcleo DNA, esfregaço* 12,20 €
Ba225t Bacillus cereus , divisão celular por Feulgen* 14,60 €
Ba229f Corynebacterium diphtheriae, grânulos metacromaticos ou 

corpúsculos polares, esfregaço
9,00 €

Ba226f Bacillus subtilis, esporos, esfregaço duplamente corado com 
esporo central

9,00 €

Ba228f Clostridium botulinum esporos, esfregaço duplamente 
corado com esporo subterminal

9,00 €

ALGAS

Cyanophyceae – Cianofíceas – Algas verde-azul

Ag111c Oscilatória, uma alga filamentosa verde-azul u.i. 6,30 €
Ag112d Oscilatória, secções finas coradas para mostrar material 

nuclear
6,60 €

Ag1123c Oscilatória, bainha mucosa, u.i. 6,30 €
Ag113c Nostoc, u.i. mostra filamentos e heterocistos 6,30 €
Ag114d Nostoc, secção para finos detalhes de filamento e bainha 6,60 €

Ag1146f Nostoc ou outra alga verde-azul, mostra material nuclear 
corada por Feulgen*

9,00 €

Ag1145d Nostoc gunnerae, alga simbiôntica vivendo em tronco de 
Gunnera, secção

6,60 €

Ag1147c Nostoc zetterstettii, uma alga gelatinosa, filamentos 
ramificados, u.i.

6,30 €

Ag1148c Nostoc caeruleum, filamentos ramificados, u.i. 6,30 €
Ag1151f Anabaena ou Oscilatória, corada para mostrar núcleo 9,00 €
Ag115c Anabaena, , u.i. de filamentos com heterocistos 6,30 €
Ag1156d Aphanizomenon, filamentos com várias medidas u.i. 6,60 €
Ag1157d Aphanothece, pequenas células em colônias u.i. 6,60 €
Ag1153d Arthrospira, filamentos espirais regulares u.i. 6,60 €
Ag1205c Beggiatoa, uma alga incolor mostrando falta de clorofila 6,30 €
Ag117c Chroococcus, alga unicelular u.i. 6,30 €
Ag1162d Cylindrospermum, com heterocistos e esporos u.i. 6,60 €
Ag1152d Fischerella (Hapalosiphon), filamentos ramificados u.i. 6,60 €
Ag116c Gloeocapsa, pequenas colônias entre camadas u.i. 6,30 €
Ag119c Gloeotrichia, formando aquinetos u.i. 6,30 €
Ag1166d Lyngbya, filamentos entre camadas u.i. 6,60 €
Ag1164d Merismopedia, colônias u.i. 6,60 €
Ag1176c Microcystis, colônias irregulares u.i. 6,30 €
Ag1207d Ophridium versatile, uma alga gelatinosa, filamentosa com 

heterocistos
6,60 €

Ag118c Rivularia, com heterocisto basal u.i. 6,30 €
Ag120c Scytonema, tricomas não ramificados u.i. 6,30 €
Ag1172d Spirulina, espirais unicelulares u.i. 6,60 €
Ag1174d Stigonema, talo ramificado u.i. 6,60 €
Ag1155c Tolypothrix, filamentos não ramificados u.i. 6,30 €
Ag1201d Algas verde-azuis mistas, muitas espécies diferentes em 

uma lâmina para comparação u.i.
6,60 €
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Diatomeae – Diatomáceas

Ag121c Diatomáceas, de água doce, recente, espécies mistas 6,30 €
Ag122c Diatomáceas, de água doce, fóssil, espécies mistas 6,30 €
Ag123c Diatomáceas, marinho, recente, espécies mistas 6,30 €
Ag124c Diatomáceas, marinho, fóssil, espécies mistas 6,30 €
Ag131d Diatomáceas, mistos, fixados e corados para mostrar os 

cromatóforos
6,60 €

Ag1321d Diatomáceas de água doce, fixado e corado para mostrar os 
cromatóforos

6,60 €

Ag1322d Diatomáceas marinho, fixado e corado para mostrar os 
cromatóforos

6,60 €

Ag133c Diatomáceas terra, uma mistura de vários fosseis 6,30 €
Ag141f Pleurosigma angulatum, para testar resolução de 

microscópio, nD 1,0
9,00 €

Ag142f Surirella gemma, para testar resolução de microscópio, nD 
1,0

9,00 €

Ag143d Synedra ulna, espécies de água doce 6,60 €
Ag144e Arachnoidiscus, diatomácea marinha central 7,60 €
Ag1441e Coscinodiscus, diatomácea marinha central, espécies mistas 7,60 €

Ag1442e Triceratium e Tricnaria, diatomácea marinha triangular 7,60 €
Ag149d Silicoflagellates, Distephanus e outros, u.i. 6,60 €

Conjugatae – Conjugados

Ag151c Spirogyra, uma alga comum com cloroplastos espirais, u.i. de 
filamentos vegetativos

6,30 €

Ag1512d Spirogyra, vegetativo u.i., uma espécie grande com vários 
cloroplastos em cada célula

6,60 €

Ag1513d Spirogyra, vegetativo u.i., uma espécie pequena com um 
cloroplasto em cada célula

6,60 €

Ag152e Spirogyra, em conjugação escalariforme e após o estágio de 
conjugação, u.i.

7,60 €

Ag153e Spirogyra, mostrando formação de zigotos u.i. 7,60 €
Ag154e Spirogyra, em conjugação lateral u.i. * 7,60 €
Ag1542e Spirogyra, em conjugação escalariforme mostrando zigotos 

u.i., uma espécie grande com vários cloroplastos em cada 
célula

7,60 €

Ag155c Zygnema, filamentos vegetativos com cloroplastos estrelados 
u.i.

6,30 €

Ag156e Zygnema, em conjugação e após conjugação com  zigotos u.i. 7,60 €

Ag1565c Mougeotia, uma alga filamentosa com cloroplastos u.i. 6,30 €
Ag158d Cosmarium, um desmídio comum com istmo u.i. 6,60 €
Ag157d Closterium, um desmídio u.i. 6,60 €
Ag159d Mesothaenium, um pequeno desmídio u.i. 6,60 €
Ag160d Micrasterias, um desmídio  grande u.i. 6,60 €
Ag161d Staurastrum, células duplas com espinhas u.i. 6,60 €
Ag162d Hyalotheca, um desmídio filamentoso u.i. 6,60 €
Ag165e Desmídios mistos de várias formas, u.i. 7,60 €

Chlorophyta – Algas verdes

Ag1923e Acetabularia, uma espécie marinha com talo u.i. 7,60 €
Ag1925d Bryopsis, alga verde marinha u.i. 6,60 €
Ag1722d Bulbochaete, filamentos sésseis u.i. 6,60 €
Ag1725d Carteria, alga unicelular com quatro flagelos u.i. 6,60 €
Ag1907d Chaetophora, talo com muitos ramos u.i. 6,60 €
Ag171c Chlamydomonas, pequena alga biflagelada u.i. 6,30 €
Ag1711f Chlamydomonas, especialmente corada para mostrar o 

flagelo*
9,00 €
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Ag191c Chlorella, pequena alga verde unicelular, u.i. 6,30 €
Ag1902d Chlorococcus, vida em terra, em forma de holosfera 

cloroplastos 
6,60 €

Ag182c Cladophora, filamentos ramificados com células 
multinucleadas u.i.

6,30 €

Ag1904d Coelastrum, colônias de células u.i. 6,60 €
Ag1908d Coleochaete, uma espécie do solo u.i. 6,60 €
Ag183c Draparnaldia, filamentos principais e grupos de ramos u.i. 6,30 €

Ag1723d Dysmorphococcus, alga flagelada com concha u.i. 6,60 €
Ag192d Enteromorpha, alga marinha, fronde estreita inflada u.i. 6,60 €
Ag1757d Eremosphaera, grande alga verde unicelular u.i. 6,60 €
Ag174d Eudorina, colônias esféricas de trinta e duas células u.i. 6,60 €
Ag172d Gonium pectorale, formas coloniais achatadas u.i. 6,60 €
Ag1721f Gonium sp., especialmente corada para mostrar o flagelo* 9,00 €

Ag1715c Haematococcus, alga vermelha unicelular biflagelada u.i. 6,30 €

Ag180d Hydrodictyon, alga reticular, u.i. 6,60 €
Ag184c Oedogonium, uma alga verde filamentosa comum sem 

ramificações, filamentos vegetativos u.i.
6,30 €

Ag188d Oedogonium, macrandros com oogônio u.i. 6,60 €
Ag189d Oedogonium, nannandros com anões masculinos u.i. 6,60 €
Ag173d Pandorina, colônias esféricas de dezesseis células ou 

menores u.i.
6,60 €

Ag177d Pediastrum, colônias estreladas u.i. 6,60 €
Ag1724d Pithophora, alga verde tropical ramificada u.i. 6,60 €
Ag1743d Platydorina, mostrando o flagelo u.i. 6,60 €
Ag1742d Pleodorina, colônias com células de diferentes tamanhos u.i. 6,60 €

Ag179c Pleurococcus (Protococcus), pequenas colônias crescendo 
em casca de árvore, u.i.

6,30 €

Ag1905d Protosiphon, vida em terra, com rizóides u.i. 6,60 €
Ag178d Scenedesmus, colônias de quatro células u.i. 6,60 €
Ag1832d Stigeoclonium, filamentos principais e ramos simples u.i. 6,60 €

Ag1756d Tetracystis, alga da terra, grupos de quatro células u.i. 6,60 €
Ag1755d Tetraspora, células em camada gelatinosa u.i. 6,60 €
Ag181c Ulothrix, filamentos simples com cloroplastos u.i. 6,30 €
Ag185d Ulva, alface do mar, uma alga verde marinha, u.i. do talo 6,60 €
Ag1852d Ulva, u.i. do talo com desenvolvimento de gametas 6,60 €
Ag1862e Vaucheria geminata, estágios sexuais em ramos laterais u.i. 7,60 €

Ag186d Vaucheria sessilis, mostrando estágios sexuais u.i. 6,60 €
Ag175e Volvox, colônias esféricas com colônias filhas e estágios 

sexuais u.i.
7,60 €

Ag1752f Volvox, aplainada e especialmente corada para mostrar 
flagelo

9,00 €

Ag1916d Flagelados mistos, muitas espécies diferentes para 
comparação u.i.

6,60 €

Ag1915d Algas verdes mistas,  muitas espécies diferentes para 
comparação u.i.

6,60 €

Crysophyta – Algas douradas

Ag195d Dinobryon, alga dourada formando colônias  u.i. 6,60 €
Ag197d Hydrurus, alga dourada em uma matrix gelatinosa u.i. 6,60 €
Ag199d Ochromonas, uma alga flagelada dourada u.i. 6,60 €
Ag198d Tribonema, uma alga filamentosa dourada u.i. 6,60 €

Charophyceae – Carófita

230



Ag211d Chara, talo com órgãos reprodutivos u.i. 6,60 €
Ag212c Chara, talo s.t. 6,30 €
Ag2121e Chara, talo com órgãos reprodutivos s.l. 7,60 €
Ag2122e Chara, u.i. de anterídio maduro mostrando filamentos 

espermatogênicos
7,60 €

Ag2125f Chara, talo com ápice s.l. * 9,00 €
Ag213d Nitella, talo com órgãos reprodutivos u.i. 6,60 €

Phaeophyta – Algas marrons

Ag221d Fucus vesiculosus, erva marinha, conceptáculo masculino 
com anterídios, s.t.

6,60 €

Ag222d Fucus vesiculosus, conceptáculo feminino com oogônio s.t. 6,60 €

Ag2224e Fucus vesiculosus lâmina composta, s.t.conceptáculos 
masculino e feminino de uma espécie diécio na mesma lâmina

7,60 €

Ag223d Fucus platycarpus, conceptáculo hermafrodita com anterídio 
e oogônio, s.t.

6,60 €

Ag2234d Fucus serratus, ramo masculino com anterídio, s.t. 6,60 €
Ag2235d Fucus serratus, ramo feminino com oogônio s.t. 6,60 €
Ag2236e Fucus serratus, ramos masculinos e femininos, duas s.t. 7,60 €

Ag237g Fucus, s.l. através da região apical com célula apical* 12,20 €
Ag239d Ascophyllum nodosum, s.t de conceptáculo masculino 6,60 €
Ag233e Dictyota, talo com tetrasporas s.t.* 7,60 €
Ag234e Dictyota, talo com oogônio s.t.* 7,60 €
Ag235e Dictyota, talo com anterídio s.t. * 7,60 €
Ag238g Dictyopteris, região do ápice mostrando células apicais* 12,20 €

Ag225d Ectocarpus, plurilocular gametângio ou esporângio u.i. 6,60 €
Ag2252d Ectocarpus, unilocular esporângio u.i. * 6,60 €
Ag2393d Elachista fucicola, algas epífitas, u.i. de unilocular esporângio 6,60 €

Ag231d Himanthalia lorea, conceptáculo masculino com anterídio s.t. 6,60 €

Ag232d Himanthalia lorea, conceptáculo feminino com oogônio s.t. 6,60 €

Ag228c Laminaria saccharina, talo com esporângio s.t. 6,30 €
Ag230d Pylaiella litoralis, uni- e plurilocular esporângio u.i. 6,60 €
Ag2302d Pylaiella litoralis, u.i. mostrando formação de esporos 6,60 €
Ag229d Sargassum, talo com conceptáculos s.t. 6,60 €
Ag2395d Sphacelaria sp., talo com botões, u.i. 6,60 €

Rhodophyta – Algas vermelhas

Ag241d Polysiphonia (ou Rhodomela), alga vermelha marinha, planta 
masculina com anterídio u.i.

6,60 €

Ag242d Polysiphonia (ou Rhodomela), alga vermelha marinha, planta 
feminina com cistocarpos u.i.

6,60 €

Ag243d Polysiphonia (ou Rhodomela), tetrasporas u.i. 6,60 €
Ag250d Audouinella, alga vermelha d’água doce, u.i. 6,60 €
Ag251d Bangia, uma alga vermelha filiforme de água doce, u.i. * 6,60 €
Ag246d Batrachospermum, uma alga vermelha de água doce, u.i. 6,60 €

Ag244d Ceramium, talo com tetrasporas u.i. 6,60 €
Ag2445d Corallina, uma alga vermelha marinha calcárea u.i. 6,60 €
Ag254d Dasya, uma alga vermelha marinha com ramificações 

irregulares u.i.
6,60 €

Ag255d Furcellaria, espécie marinha u.i. 6,60 €
Ag253d Lemanea, uma alga vermelha de água doce com camada 

cortical tubular u.i.
6,60 €
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Ag245d Nemalion, talo com órgãos reprodutivos u.i. 6,60 €
Ag252d Porphyridium, camada gelatinosa com células s.t. 6,60 €
Ag256c Porphyra, uma alga vermelha marinha, u.i. de talo com uma 

camada de célula
6,30 €

FUNGI – FUNGO

Myxomycota – Fungos gelatinosos

Fu112d Arcyria, fungo com corpos frutíferos cilíndricos u.i. 6,60 €
Fu1182e Ceratiomyxa, fungo primitivo com esporos externos, u.i. * 7,60 €

Fu118e Dictydium, corpo de frutificação.i. 7,60 €
Fu115e Fuligo, fungo, secção através do corpo frutífero* 7,60 €
Fu113d Hemitrichia, fungo com corpos frutíferos u.i. * 6,60 €
Fu114d Lycogola, fungo com corpos frutíferos u.i. 6,60 €
Fu119g Myxoflagellatae, myxamoebae e plasmódio jovem u.i. * 12,20 €
Fu117e Physarum, corpo de frutificação.i. 7,60 €
Fu116e Spongospora subterranea, doença da pele de batata, secção 

com bolas de esporo
7,60 €

Fu111d Stemonitis, fungo, capilicio inteiro com esporos u.i. 6,60 €

Phycomycetes –Ficomicetos

Fu1253e Achlya, bolor de água, com oogônio, anterídio e zoosporângio 7,60 €

Fu127d Albugo candida (Cystopus candidus), ferrugem branca de 
crucíferas, s.t. de tecido de Capsella mostrando conidios

6,60 €

Fu128d Albugo candida, s.t. de tecido de Capsella mostrando 
oogônio e zigotos

6,60 €

Fu140h Candida albicans, fungo de cultura u.i., infeccioso ao homem 17,10 €

Fu138e Empusa muscae, parasita de insetos, s.t. através do inseto 
mostrando micélio e conídio

7,60 €

Fu129c Mucor mucedo, bolor negro, esporângio e micélio u.i. 6,30 €
Fu1291e Mucor mucedo, formação de zigospórios u.i. 7,60 €
Fu124d Peronospora parasitica, míldio de crucíferas, tecido 

hospedeiro com conídio s.t.
6,60 €

Fu1242e Peronospora tabacina, bolor azul do tabaco, pedaços de 
folhas com esporângio u.i.

7,60 €

Fu135d Phytophthora infestans, doença de batata, s.t. de tecido 
infectado

6,60 €

Fu133e Pilobolus, micélio, espongióforo e esporângio u.i.* 7,60 €
Fu121c Plasmodiophora brassicae, células hospedeiras com 

esporos s.t.
6,30 €

Fu123d Plasmopara viticola, míldio de uvas, folha com conídio s.t. 6,60 €

Fu130c Rhizopus, bolor do pão, esporângio e micélio u.i. 6,30 €
Fu131d Rhizopus, formação de zigospórios u.i. 6,60 €
Fu132f Rhizopus, esporângio e zigospórios na mesma lâmina u.i. 9,00 €

Fu136e Rhizophydium pollinis, que vivem em grãos de pólen de 
pinheiro, u.i. *

7,60 €

Fu125d Saprolegnia, bolor de água, mostrando estágios sexuais u.i. 6,60 €

Fu122d Synchytrium endobioticum, bolor negro da batata, s.t. tecido 
infectado

6,60 €

Ascomycetes – Ascomicetos

Fu163c Aspergillus, bolor marrom, conidióforos e conídio u.i. 6,30 €
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Fu1631d Aspergillus, peripécia (cleistotécia) 6,60 €
Fu172c Botrytis allii, bolor cinza de cebolas, s.t. de tecido infectado 6,30 €

Fu180d Cladosporium, deuteromicetos, destruição de material têxtil, 
u.i.

6,60 €

Fu149c Claviceps purpurea, ferrugem, esclerótio maduro s.t. 6,30 €
Fu150e Claviceps purpurea, estroma com peritécios e ascos s.l. 7,60 €

Fu142e Erysiphe pannosa, míldio de rosa, conídio, s.t. 7,60 €
Fu144e Erysiphe sp., u.i. de peritécia 7,60 €
Fu1441d Erysiphe sp., s.t. de folha infectada mostrando peritécia* 6,60 €

Fu154c Lachnea, s.l. de apotécio com asco 6,30 €
Fu158c Morchella edulis, míscaro comestível, corpo de frutificação 

com asco e esporos, s.t.
6,30 €

Fu177c Morchella, células isoladas de himênio maduro com u.i. de 
asco mostrando os oito ascósporos típicos

6,30 €

Fu161c Penicillium, bolor azul, micélio e conidiospóros, u.i. 6,30 €
Fu162d Penicillium, s.t. de tecido hospedeiro mostrando micélio e 

conidiospóros
6,60 €

Fu153c Peziza, fungo em forma de copo, s.l. de apotécio  mostrando 
asco típico

6,30 €

Fu143d Podosphaera leucotricha, míldio de maça, s.t. com conídio 6,60 €

Fu171c Rhytisma acerinum, , mancha de piche do bordo, s.t. de folha 
com esclerótio

6,30 €

Fu164b Saccharomyces cerevisiae, levedura, com células em 
estágios iniciais, u. i.

5,80 €

Fu1643d Saccharomyces octosporus, levedura mostrando asco e 
ascósporos u.i. *

6,60 €

Fu1644d Saccharomyces sp., levedura, fase sexual, meiose e 
meiospóros u.i. *

6,60 €

Fu179e Bolor, lâmina composta de três tipos: Aspergillus, Rhizopus e 
Penicillium, u.i.

7,60 €

Fu155c Sclerotinia fructigena (Monilia albicans), putrefação de 
ameixa, secção através dos conidios tipo levedura na 
superfície do tecido hospedeiro

6,30 €

Fu178e Sordaria fimicola, mostrando o tipo selvagem. Peritécio e 
esporos

7,60 €

Fu1781e Sordaria fimicola, mostrando o mutante amarelo-marrom. 
Peritécio e esporos

7,60 €

Fu1782e Sordaria fimicola, mostrando o mutante cinza após 
cruzamento com tipo selvagem de mutante amarelo-marrom, 
asco híbrido com 4 ascósporos escuros e 4 claros.

7,60 €

Fu148d Sphaerotheca mors uvae, uva espim, míldio, s.t. com 
peritécio

6,60 €

Fu141d Taphrina pruni (Exoascus pruni), doença de ameixa, s.t. de 
tecido hospedeiro com haustoria e asco

6,60 €

Fu1413e Taphrina deformans, pêssego, s.t. de folha infectada com 
asco e ascósporos

7,60 €

Fu1415d Taphrina sp., c.s. de folha infectada. 6,60 €
Fu152c Tuber rufum, trufa, corpo de frutificação com himênio e asco, 

s.t.
6,30 €

Fu146d Uncinula necator (Oidium Tuckeri), míldio de uva, s.t. de 
folha

6,60 €

Fu145d Uncinula salicis, míldio de salgueiro, s.t. de folha infectada 6,60 €

Fu156c Venturia pirinum (Fusicladium), doença de pele da pêra, s.t. 
conídio

6,30 €

Fu157d Venturia sp., folha com peritécio* 6,60 €

Basidiomycetes – Basidiomicetos
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Fu227c Boletus edulis, fungo com poros, s.t. horizontal. de píleo 
mostrando c.s. de poros

6,30 €

Fu2271c Boletus edulis, s.t.vertical. de píleo mostrando s.l. de poros 6,30 €

Fu233d Coleosporium tussilaginis, aécio em s.t. de folha de 
Tussilago 

6,60 €

Fu228c Coprinus, tampa de caneta, s.t. de píleo mostrando basídios e 
esporos típicos

6,30 €

Fu229d Coprinus, s.l. de espécime inteiro 6,60 €
Fu2461e Cronartium ribicola, ferrugem de pinheiro, s.t. de casca com 

picnídio
7,60 €

Fu2462e Cronartium ribicola, s.t. de folha de groselha com telia 7,60 €
Fu2463e Cronartium ribicola, s.t. de tronco de Pinho com aécio 7,60 €
Fu236d Cryptomyces pteridis, samambaia, s.t. de tecido infectado 6,60 €

Fu240d Geaster, estrela da terra, s.t. corpo frutífero 6,60 €
Fu222d Gymnosporangium sabinae, s.t. de teleutósporas em zimbro 

rasteiro
6,60 €

Fu223d Gymnosporangium sabinae, ferrugem da pêra, secção do 
picnídio em folha

6,60 €

Fu224d Gymnosporangium sabinae, secção de ecídio em folha de 
pêra

6,60 €

Fu2242f Gymnosporangium sabinae, secção de ecídio e picnídio na 
mesma lâmina

9,00 €

Fu245d Hydnum, fungo, s.t. de basidiocarpo mostrando esporos 6,60 €

Fu230c Lycoperdon bovista, s.t. de corpo frutífero 6,30 €
Fu231c Lycoperdon gemmatum, s.t. de corpo frutífero 6,30 €
Fu2452d Phragmidium, s.t. com teleutósporas 6,60 €
Fu244d Polyporus, fungo com poros, s.t. de corpo de frutificação 

jovem
6,60 €

Fu226c Psalliota campestris (Agaricus), cogumelo, s.t. de píleo 6,30 €

Fu2263d Psalliota , s.l. de corpo de frutificação jovem completo 6,60 €
Fu215d Puccinia graminis, ferrugem do trigo, s.t. de uredinia em trigo 

causando ferrugem vermelha
6,60 €

Fu216d Puccinia graminis, s.t. de telia em trigo causando ferrugem 
preta

6,60 €

Fu217e Puccinia graminis, s.t. de uredinia e telia na mesma lâmina 7,60 €

Fu218d Puccinia graminis, s.t. de ecídio e picnídio em folha de 
bérberis

6,60 €

Fu2195s Puccinia graminis, lâmina composta por quatro estágios, 
secções de uredinia, telia, ecídio e picnídio

10,70 €

Fu221d Puccinia coronifera, ferrugem de aveia, s.t. com telia 6,60 €
Fu225d Scleroderma vulgare, s.t. de corpo de frutificação jovem 6,60 €
Fu250d Scleroderma sp., micélio isolado para mostrar formação de 

basídio*
6,60 €

Fu235d Uromyces pisi, ferrugem da ervilha, s.t. de tecido hospedeiro 
com fungos parasíticos

6,60 €

Fu211d Ustilago zeae, s.t. de pústula com esporos 6,60 €
Fu212b Ustilago zeae, esporos u.i. 5,80 €
Fu213b Ustilago tritici, esporos u.i. 5,80 €
Fu214b Ustilago avenae, doença de aveia, secção mostrando esporos 5,80 €

Fu2141d Ustilago avenae,  tronco infectado, c.s. 6,60 €
Fu243f Fungo de madeira, s.t. através de madeira podre mostrando 

detalhe de hifa e micélio
9,00 €

Fu219f Teleutospóros germinativos, mostra basídio e basidiósporos 
u.i. *

9,00 €

LICHENES – LIQUENS
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Li103d Physcia, s.t. através do talo de um líquen típico mostrando o 
fungo fixado em alga, duplamente corada

6,60 €

Li104d Physcia, s.t. através do apotécio mostrando asco e esporos 6,60 €

Li105d Xanthoria, s.t. do talo mostrando hifa com alga simbiôntica 6,60 €

Li106d Xanthoria, s.t. do apotécio mostrando asco e esporos 6,60 €
Li124d Cladonia, líquen, s.t. do talo mostrando hifa com alga 

simbiôntica
6,60 €

Li125d Cladonia, s.t. do apotécio 6,60 €
Li115d Usnea barbata, líquen em forma de arbusto, s.t. do talo 6,60 €
Li117d Usnea barbata, s.t. do apotécio com asco 6,60 €
Li112d Lobaria pulmonaria, um liquen foleáceo, s.t. do talo com alga 6,60 €

Li114d Peltigera, s.t. do talo ou apotécio 6,60 €
Li120c Líquen sp., u.i. de soredia 6,30 €
Li121e Líquen sp., s.t. através de soredia 7,60 €
Li130d Líquen sp., células isoladas do talo mostrando detalhes de 

hifa e alga esférica*
6,60 €

Li131d Líquen sp., células isoladas do talo mostrando detalhes de 
hifa e alga filamentosa*

6,60 €

BRYOPHYTA - BRIÓFITAS

Hepaticae – Hepáticas

Br101f Anthoceros, Antóceros, s.l. de esporófito 9,00 €
Br102e Anthoceros, s.l. de talo com anterídio * 7,60 €
Br1025c Anthoceros, s.t. de talo 6,30 €
Br108d Conocephalum, s.t. de talo 6,60 €
Br1085e Conocephalum, s.l. de anterídio* 7,60 €
Br109e Conocephalum, s.l. de esporófito mostrando esporos com 

eláteres
7,60 €

Br120c Jungermanniales sp., tronco com folhas u.i. 6,30 €
Br1193g Pellia epiphylla, hepática, anterídio s.l. * 12,20 €
Br1194h Pellia epiphylla, arquegônio s.l. * 17,10 €
Br1195f Pellia epiphylla, esporogônio s.l. 9,00 €
Br1093f Porella, ramo anteridial s.l. 9,00 €
Br1094f Porella, ramo arquegonial s.l. 9,00 €
Br1095e Porella, esporófito jovem s.l. * 7,60 €
Br1096e Porella, esporófito maduro s.l. * 7,60 €
Br104d Riccia natans, u.i. do talo 6,60 €
Br105e Riccia natans, talo com anterídio* 7,60 €
Br106g Riccia natans, talo com arquegônio* 12,20 €
Br107e Riccia natans, s.l. de esporófito* 7,60 €
Br1075e Ricciocarpus, c.s. de talo mostrando órgãos sexuais 7,60 €
Br1076e Ricciocarpus, c.s. de talo mostrando esporófitos 7,60 €
Br111c Marchantia, hepáticas, talo com câmaras de ar, s.t. 6,30 €
Br118c Marchantia, rizóides u.i. 6,30 €
Br112d Marchantia, com cúpula e gema, s.l. 6,60 €
Br113d Marchantia, gema isolada u.i. 6,60 €
Br114d Marchantia, s.l. mostrando arquegônio 6,60 €
Br1141h Marchantia, s.l. mediana de arquegônio jovem mostrando 

célula ovo, células do canal ventral e do pescoço *
17,10 €

Br1142g Marchantia, s.l. mediana. de um arquegônio após fertilização* 12,20 €

Br115d Marchantia, s.l. de ramo anteridial mostrando anterídio 6,60 €
Br1151g Marchantia, s.l. mediana de anterídio através de abertura* 12,20 €
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Br1152d Marchantia, s.t.horizontal de ramo anteridial 6,60 €
Br1153f Marchantia, s.l. de ramificações anteridial e arquegonial 9,00 €

Br1154e Marchantia, anterozóide u.i. e corado para mostrar flagelo* 7,60 €

Br116d Marchantia, esporófito jovem com desenvolvimento de 
esporos s.l.

6,60 €

Br117d Marchantia, esporófito velho com esporos maduros s.l. 6,60 €
Br1171f Marchantia, s.l. mediana de um esporófito velho* 9,00 €
Br1185g Marchantia, hepáticas, lâmina composta de quatro estágios: 

cúpula com gema s.l., ramo anteridial s.l., ramo arquegonial 
s.l., e esporófitos s.l.

12,20 €

Musci – Musgos

Br129d Mnium, s.t. de pecíolo com estelo central primitivo e tecido 
periférico

6,60 €

Br130d Mnium, s.l. de tronco através de estelo central 6,60 €
Br131d Mnium, s.t. de folhas mostrando grandes cloroplastos 6,60 €
Br132d Mnium, u.i. de folha corada para mostrar grandes cloroplastos 6,60 €

Br125e Mnium, musgo, s.l. de anteridios 7,60 €
Br1251g Mnium, s.l. mediana de anteridios * 12,20 €
Br1252e Mnium, células isoladas de anteridios u.i. 7,60 €
Br1254e Mnium ou outro musgo, anterozóide u.i. corado para flagelo * 7,60 €

Br126e Mnium, s.l. de arquegônio 7,60 €
Br1261g Mnium, s.l. mediana de arquegônio * 12,20 €
Br1262e Mnium, células isoladas de arquegônio u.i. 7,60 €
Br1265d Mnium, s.l. de esporófito com esporos 6,60 €
Br1266d Mnium, s.t. de esporófito com esporos 6,60 €
Br127d Mnium, protonema, u.i. 6,60 €
Br1275e Mnium, gametófito jovem u.i. planta jovem com protonema * 7,60 €

Br1325t Mnium, musgo, lâmina composta de quatro estágios: ramo 
anteridial s.l., ramo arquegonial s.l., esporogônio com esporos 
s.l., e protonema u.i.

14,60 €

Br121c Polytrichum, musgo, s.t. do tronco 6,30 €
Br1212d Polytrichum, s.l. do tronco com folhas 6,60 €
Br1214c Polytrichum, s.t. de seta 6,30 €
Br122d Polytrichum, s.t. de folhas mostrando lamelas fotossintéticas 

no lado superior
6,60 €

Br1223e Polytrichum, s.l. de ramo anteridial 7,60 €
Br1226e Polytrichum, s.l. de ramo arquegonial 7,60 €
Br123d Polytrichum, s.l. de esporófito com esporos 6,60 €
Br124d Polytrichum, s.t. de esporófito com esporos 6,60 €
Br1242d Polytrichum, s.l. de esporófito jovem com esporos em 

desenvolvimento
6,60 €

Br1244c Polytrichum, u.i. de peristomo 6,30 €
Br1246d Polytrichum, u.i. de protonema 6,60 €
Br134c Sphagnum, musgo de turfa, u.i. de folha mostrando células 

com clorofila e células hialinas
6,30 €

Br135d Sphagnum, s.t. de tronco e folhas 6,60 €
Br136e Sphagnum, s.l. de anterídio * 7,60 €
Br137f Sphagnum, s.l. de arquegônio * 9,00 €
Br138d Sphagnum, s.l. de esporófito jovem 6,60 €
Br133d Tortula, musgo, u.i. de gametófito e esporófito jovem 6,60 €
Br1331d Tortula, gametófito e esporófito velho com peristomo u.i. 6,60 €

PTERIDOPHYTA - PTERIDÓFITAS
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Psilotales – Psilotales

Pt101d Psilotum, s.t. do caule mostrando estelo e folíolos 6,60 €
Pt102e Psilotum, s.t. do esporângio trilobular 7,60 €
Pt103e Psilotum, s.l. do caule e esporângio 7,60 €
Pt1032d Psilotum, s.t. do rizoma 6,60 €
Pt1034d Tmesipteris, caule aéreo s.t. 6,60 €
Pt1035d Tmesipteris, folhas s.t. 6,60 €
Pt1036e Tmesipteris, esporângio s.t. 7,60 €

Lycopodiatae – Licopódios

Pt104f Isoetes, s.l. de planta inteira com cormo, folhas, esporângio e 
rizóforos

9,00 €

Pt105e Isoetes, s.l. de micro esporófilo * 7,60 €
Pt106e Isoetes, s.l. de macro esporófilo * 7,60 €
Pt107d Isoetes, s.t. de caule 6,60 €
Pt110d Lycopodium, licopódio, s.l. de caule mostrando estelo 6,60 €
Pt111c Lycopodium, s.t. do caule mostrando actinostelo típico 6,30 €
Pt1115d Lycopodium, s.t. de rizoma 6,60 €
Pt112e Lycopodium, s.t. de esporófito maduro mostrando isósporos 7,60 €

Pt113e Lycopodium, s.l. de esporófito jovem mostrando esporos em 
desenvolvimento

7,60 €

Pt114b Lycopodium, esporos u.i. 5,80 €
Pt1145d Lycopodium, esporófito jovem u.i. 6,60 €
Pt115f Lycopodium, caule com região apical s.l. 9,00 €
Pt116c Selaginella, s.t. de caule 6,30 €
Pt1163c Selaginella, s.t. de rizóforos 6,30 €
Pt117e Selaginella, s.l. de estróbilo com micro- e megasporângio 7,60 €

Pt118f Selaginella, u.i. de estróbilo * 9,00 €
Pt119d Selaginella, s.l. de caule e folhas 6,60 €
Pt1193c Selaginella, t.s. de folhas 6,30 €

Equisetatae – Rabos de Cavalo

Pt125d Equisetum, raiz s.t. 6,60 €
Pt1245d Equisetum, , cavalinha, rizoma s.t. 6,60 €
Pt124c Equisetum, caule s.t. 6,30 €
Pt126d Equisetum, s.l. da ponta do caule  mostrando região apical e 

desenvolvimento de folhas
6,60 €

Pt120d Equisetum, cavalinha, estróbilo jovem mostrando esporos em 
desenvolvimento s.l.

6,60 €

Pt121d Equisetum, estróbilo maduro s.t. 6,60 €
Pt122d Equisetum, estróbilo maduro s.l. 6,60 €
Pt1223e Equisetum, s.l. e s.t. de estróbilo maduro em uma lâmina 7,60 €

Pt123b Equisetum, esporos e elatérios u.i. 5,80 €
Pt127e Equisetum, prótalo u.i. * 7,60 €

Filicatae – Samambaias (Isosporadas)

Pt1835d Adiantum, folha com soro e esporângio u.i. 6,60 €
Pt1836d Adiantum, folha com soro e esporângio s.t. 6,60 €
Pt1837d Adiantum, rizoma s.t., sifonostele 6,60 €
Pt1831d Angiopteris, raiz s.t. 6,60 €
Pt1832d Angiopteris, rizoma com dictiostelo s.t. 6,60 €
Pt130c Aspidium (Dryopteris), masculino, raiz s.t. 6,30 €
Pt132c Aspidium, rizoma s.t. 6,30 €
Pt131c Aspidium, caule com feixes vasculares s.t. 6,30 €
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Pt133d Aspidium, folhas com soros mostrando indúsios, esporângios 
e esporos, secção mostrando s. l. dos soros

6,60 €

Pt134d Aspidium, folhagem com indusias em forma de rim u.i. 6,60 €
Pt136d Aspidium, s.t. de folhas com soro jovem mostrando 

desenvolvimento de esporos
6,60 €

Pt135b Aspidium, esporângios isolados e esporos u.i. 5,80 €
Pt1841d Athyrium, folha com soro e esporângio u.i. 6,60 €
Pt1776c Blechnum, elementos de xilema macerado u.i. 6,30 €
Pt1851d Botrychium, samambaia, caule s.t. 6,60 €
Pt1852d Botrychium, esporângio s.t. 6,60 €
Pt1861d Dennstaedtia, rizoma com sifonostele s.t. 6,60 €
Pt1863d Dennstaedtia, folha com soro e esporângio s.t. 6,60 €
Pt151d Prótalo de feto, estágio de filamentos jovens u.i. 6,60 €
Pt152e Prótalo de feto, selecionada para mostrar anteridios u.i. 7,60 €

Pt153e Prótalo de feto, com arquegônio u.i. 7,60 €
Pt154f Prótalo de feto, selecionada para mostrar anteridios e 

arquegônios u.i. *
9,00 €

Pt155d Prótalo de feto, secção com anterídio 6,60 €
Pt156e Prótalo de feto, secção com arquegônio * 7,60 €
Pt157g Prótalo de feto, estágio avançado com esporófito jovem e raiz 

u.i. *
12,20 €

Pt1353d Samambaia, esporos germinativos de Aspidium ou Pteridium, 
u.i.

6,60 €

Pt1575e Samambaia, esperma u.i. e corado para flagelo* 7,60 €
Pt159t Samambaia, lâmina composta por quatro estágios: folhagem 

com soro e esporângio s.t., rizoma s.t., prótalo com órgãos 
sexuais u.i., prótalo c

14,60 €

Pt1871d Gleichenia, samambaia tropical, rizoma s.t. 6,60 €
Pt191f Huperzia, s.l. de esporângio em base de folhas 9,00 €
Pt1875d Lygodium, folha com soro e esporângio u.i. 6,60 €
Pt175c Marattia, samambaia tropical, raiz s.t. 6,30 €
Pt176c Marattia, rizoma s.t. 6,30 €
Pt177e Marattia, sinangio s.t. 7,60 €
Pt1881d Marsilea, rizoma com sifonostele, s.t. 6,60 €
Pt1882c Marsilea, pecíolo s.t. 6,30 €
Pt1883d Marsilea, folhagem s.t. 6,60 €
Pt1884e Marsilea, esporocarpo s.t. 7,60 €
Pt1672d Ophioglossum, raiz s.t. 6,60 €
Pt167c Ophioglossum, rizoma, s.t. 6,30 €
Pt165c Ophioglossum, samambaia, caule s.t. 6,30 €
Pt1675c Ophioglossum, folha s.t. 6,30 €
Pt1676e Ophioglossum, esporocarpo com esporos s.t. 7,60 €
Pt166e Ophioglossum, esporocarpo com esporos s.l. 7,60 €
Pt1673c Ophioglossum, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Pt181c Osmunda, raiz s.t. 6,30 €
Pt180c Osmunda, feto real, rizoma com sifonostelo ectoflóico s.t. 6,30 €

Pt1803c Osmunda, caule, s.l. 6,30 €
Pt1824c Osmunda, caule s.t. 6,30 €
Pt1825c Osmunda, folha s.t. 6,30 €
Pt182d Osmunda, esporângio e esporos s.t. 6,60 €
Pt1821d Osmunda, folha com soro e esporângio u.i. 6,60 €
Pt1822c Osmunda, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Pt161d Phyllitis scolopendrium, samambaia, folha com soro e 

esporângio s.t.
6,60 €

Pt1612d Phyllitis scolopendrium, rizoma s.t. 6,60 €
Pt147c Platycerium, samambaia epifítica, folhas férteis e estéreis s.t. 6,30 €

Pt1891d Polypodium, rizoma com dictiostelo s.t. 6,60 €
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Pt1893d Polypodium, folha com soros e esporângios, u. i. mostrando 
falta de indúsios

6,60 €

Pt1894c Polypodium, s.t. de folha mostrando modificação da epiderme 6,30 €

Pt1895d Polystichum, folha com soro e esporângio u.i. mostrando 
indúsios

6,60 €

Pt144d Pteridium, raiz s.t. 6,60 €
Pt140d Pteridium, s.l. de rizoma mostrando vasos escalariformes 6,60 €

Pt141d Pteridium, s.t. de rizoma com dictiostelo 6,60 €
Pt139d Pteridium (Pteris), samambaia, rizoma macerado com vasos 

escalariformes u.i.
6,60 €

Pt142c Pteridium, caule s.t. 6,30 €
Pt143c Pteridium, folhas com soros e esporângios, secção que 

mostra s.l. de soro entre margens das folhas
6,30 €

Pt1433d Pteridium, u.i. folha com soros e esporângios 6,60 €
Pt1422c Pteridium, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Pt145c Salvinia natans, samambaia d’agua, folha s.t. 6,30 €
Pt146d Salvinia natans, esporocarpo s.t. 6,60 €

GYMNOSPERMAE - GIMNOSPERMAS

Gy1041e Cycas, três secções de madeira, s.t., r.s.l., t.s.l. 7,60 €
Gy1042d Cycas, folha s.t. 6,60 €
Gy1048f Cycas, semente, s.t. 9,00 €
Gy101d Zamia (cycad), raiz s.t. 6,60 €
Gy102e Zamia, caule s.t. 7,60 €
Gy1021d Zamia, folha s.t. 6,60 €
Gy1022e Zamia, cone masculino s.t. mostrando microsporofilo com 

esporos*
7,60 €

Gy103f Zamia, cone feminino jovem mostrando óvulos s.l. * 9,00 €
Gy1031g Zamia, óvulo com arquegônio s.l. * 12,20 €
Gy112c Ginkgo biloba, caule s.t. 6,30 €
Gy1116c Ginkgo biloba, broto jovem, s.t. 6,30 €
Gy1114d Ginkgo biloba, ápice do talo, s.l. 6,60 €
Gy1124e Ginkgo biloba, três secções de madeira, s.t., r.s.l., t.s.l. 7,60 €
Gy1123c Ginkgo biloba, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Gy111c Ginkgo biloba, folha s.t. 6,30 €
Gy105d Ginkgo biloba, cone masculino s.t. mostrando microsporofilo 6,60 €

Gy1051d Ginkgo biloba, cone masculino s.l. mostrando microsporofilo 6,60 €

Gy1055e Ginkgo biloba, cone feminino jovem mostrando óvulos em 
crescimento s.l.

7,60 €

Gy106f Ginkgo biloba, arquegônio antes da fertilização, s.l. * 9,00 €
Gy107f Ginkgo biloba, arquegônio após a fertilização, s.l. * 9,00 €
Gy108e Ginkgo biloba, óvulo s.l. para estudo geral, estágio nuclear 

livre
7,60 €

Gy109g Ginkgo biloba, arquegônio mostrando proembrião  s.l. * 12,20 €
Gy110f Ginkgo biloba, estágios tardios do embrião s.l. * 9,00 €
Gy113c Taxus baccata, teixo, caule jovem s.t. 6,30 €
Gy114c Taxus baccata, raiz s.t. 6,30 €
Gy115c Taxus baccata, folhas s.t. 6,30 €
Gy121c Pinus, pinheiro, raiz jovem proveniente de semente s.t. 6,30 €
Gy122c Pinus, raiz lenhosa mais velha s.t. 6,30 €
Gy123e Pinus, ápice caulinar mostrando tecido meristemático e origem 

da folha s.l.
7,60 €

Gy1234c Pinus, broto jovem com folhas agulhas, s.t. 6,30 €
Gy124c Pinus, caule de um ano s.t. 6,30 €
Gy125c Pinus, talo mais velho com anéis anuais, dutos de resina s.t. 6,30 €

Gy1255d Pinus, caule de um ou dois anos, s.t. 6,60 €
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Gy126d Pinus, três secções de madeira: transversal, radial e 
tangencial

6,60 €

Gy1265c Pinus, madeira, s.t. tangencial, corada para traqueidas 6,30 €
Gy127c Pinus, folhas (agulhas), s.t. para estudo geral de folhas de 

gimnospermas
6,30 €

Gy1271c Pinus monophylla, folhas s.t. 6,30 €
Gy1272c Pinus nigra, pinheiro Austríaco, os dois tipos agulhas, folhas 

s.t.
6,30 €

Gy1273c Pinus australis, folha longa de pinheiro, os três tipos de 
agulhas, folhas s.t.

6,30 €

Gy1274c Pinus strobus, pinheiro branco os cinco tipos de agulhas, 
folhas s.t.

6,30 €

Gy128d Pinus, cone macho com pólen s.t. (cone estaminado) 6,60 €
Gy129d Pinus, cone macho com pólen s.l. 6,60 €
Gy1291d Pinus, cone macho jovem com desenvolvimento de pólen s.l. 6,60 €

Gy1295e Pinus, s.l. e s.t. de cone macho estaminado em uma lâmina 7,60 €

Gy130b Pinus, grãos de pólen maduros u.i. 5,80 €
Gy1301d Pinus, grãos de pólen germinativos com tubos polínicos u.i. 6,60 €

Gy131d Pinus, cone fêmea jovem (ovulado), s. l. inteiro para estudo 
geral

6,60 €

Gy132e Pinus, cone fêmea jovem em tempo de polinização, s.l. com 
grãos de pólen e micrópila

7,60 €

Gy1322g Pinus, óvulo s.l. mostrando célula mãe megaspora* 12,20 €
Gy1324k Pinus, óvulo s.l. mostrando meiose de célula mãe megaspora, 

2 a 4 células filhas haplóides*
27,80 €

Gy133f Pinus, óvulo s.l. mostrando gametófito feminino em 
crescimento no estágio nuclear livre

9,00 €

Gy134h Pinus, arquegônio jovem antes da separação do núcleo do 
ovo e do canal ventral nuclear s.l.*

17,10 €

Gy135f Pinus, óvulo s.l. mostrando arquegônio, lâmina para estudo 
geral

9,00 €

Gy1351h Pinus, arquegônio s.l. mediana com núcleo do ovo e células 
do pescoço *

17,10 €

Gy1355k Pinus, arquegônio s.l. com célula zigoto em divisão* 27,80 €
Gy1357i Pinus, arquegônio s.l. mostrando núcleo livre proembriônico 

no centro do arquegônio *
22,70 €

Gy136g Pinus, arquegônio s.l. com estágio inicial do proembrião 12,20 €

Gy1361h Pinus, proembrião jovem s.l.mediana mostrando estágio de 
quatro células*

17,10 €

Gy1362h Pinus, proembrião jovem s.l.mediana mostrando estágio de 
oito ou dezesseis células.

17,10 €

Gy137g Pinus, arquegônio s.l. com estágio tardio do proembrião 12,20 €

Gy138e Pinus, embrião jovem s.l. 7,60 €
Gy139e Pinus, embrião maduro com endosperma s.l. 7,60 €
Gy1391f Pinus, embrião maduro com endosperma, s.l.mediana próxima 9,00 €

Gy140e Pinus, embrião maduro com endosperma s.t. 7,60 €
Gy141f Pinus, sementes germinativas s.l. 9,00 €
Gy145d Pinus, caule mais velho, s.t. e s.l. em uma lâmina mostrando 

anéis anuais, dutos de resina, casca
6,60 €

Gy146b Pinus, células de madeira maceradas e u.i. 5,80 €
Gy147c Pinus, broto de folha s.t. 6,30 €
Gy1478e Pinus, lâmina composta de três tipos: caule s.t., folhas s.t. e 

cone jovem ovulado
7,60 €

Gy151c Abies, abeto, folhas s.t. 6,30 €
Gy1514d Abies, ápice do talo, s.l. 6,60 €
Gy1515d Abies, três secções de madeira, s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
Gy1512c Abies grandis, folhas s.t. 6,30 €
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Gy152c Picea, abeto vermelho, folhas s.t. 6,30 €
Gy153c Picea, ápice do talo com folhas s.t. 6,30 €
Gy1520e Picea, endosperma com embrião s.t. 7,60 €
Gy1536c Picea asperata, folhas s.t. 6,30 €
Gy1533c Picea breweriana, folhas s.t. 6,30 €
Gy1535c Picea glauca, folhas s.t. 6,30 €
Gy1537c Picea orientalis, folhas s.t. 6,30 €
Gy1532c Picea polita, folhas s.t. 6,30 €
Gy1534c Picea pungens, folhas s.t. 6,30 €
Gy251c Larix, lariço, folhas s.t. 6,30 €
Gy253d Larix, s.l. de cone macho 6,60 €
Gy255e Larix, s.l. de cone fêmea com óvulos 7,60 €
Gy211c Ephedra, caule, s.t. 6,30 €
Gy215e Ephedra, flor masculina s.t. 7,60 €
Gy216e Ephedra, flor feminina s.t. 7,60 €
Gy2165f Ephedra, cone feminino maduro s.l. 9,00 €
Gy217c Ephedra, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Gy221c Gnetum, folha s.t. 6,30 €
Gy2213c Gnetum, elementos de xilema macerados u.i. 6,30 €
Gy1549c Arbor-vitae, folhas s.l. 6,30 €
Gy1565c Cedrus deodora, cedro, folhas s.t. 6,30 €
Gy156c Cephalotaxus fortunei, folhas s.t. 6,30 €
Gy157c Chamaecyparis nootkatensis, folhas s.t. 6,30 €
Gy155c Cryptomeria japonica, folhas s.t. 6,30 €
Gy1582c Juniperus communis, junípero, folhas s.t. 6,30 €
Gy158c Juniperus virginiana, folhas s.t. 6,30 €
Gy159c Librocedrus decurrens, folhas s.t. 6,30 €
Gy1595c Metasequoia, folhas s.t. 6,30 €
Gy160c Pseudotsuga menziesii, folhas s.t. 6,30 €
Gy1575c Taxodium distichum, cipreste, folhas s.t. 6,30 €
Gy162c Thuja plicata, folhas s.t. 6,30 €
Gy161c Tsuga canadensis, folhas s.t. 6,30 €

ANGIOSPERMAE - ANGIOSPERMAS

I.  CITOLOGIA E TECIDOS

Núcleo celular, divisão celular, cromossomos

As111c Células da epiderme de Allium cepa (cebola), montagem 
plana mostrando as células típicas da planta com núcleos, 
citoplasma e membrana celular

6,30 €

As1125d Células da epiderme de Allium cepa (cebola), u.i. de 
epiderme de escala de bulbo, lâmina montada e sem coloração
para observação de fase de contraste

6,60 €

As1127s Células da epiderme de Allium cepa (cebola), plasmólise, u.i. 
pedaço túrgido e plasmolizado de epiderme de cebola para 
comparação

10,70 €

As114d Mitose, s.l. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, cuidadosamente corada com 
ferro-hematoxina por Heidenhain

6,60 €

As1141d Mitose, s.l. da ponta da raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta cuidadosamente corada com 
corante quádruplo

6,60 €

As1142e Mitose, s.l. da ponta da raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta, corada com fucsina e fast green

7,60 €

As115d Mitose, s.t. de pontas de raiz de Allium mostrando todos os 
estágios da mitose da planta em vista polar

6,60 €
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As1155g Mitose, preparação isolada de pontas de raiz de Allium, 
mostra estágios mitóticos intactos, corada por Feulgen*

12,20 €

As1157f Mitose, s.l. da ponta da raiz de Allium mostrando todos os 
estágios de mitose da planta corada por Feulgen *

9,00 €

As1158g Mitose, preparação isolada da ponta da raiz de Allium, , 
mostra estágios mitóticos intactos, corada com orceine

12,20 €

As1159h Mitose, preparação isolada da ponta da raiz de Allium, tratada 
com colquicina para estágios de metáfase, corada com Orcein*

17,10 €

As116d Mitose, s.l. de Vicia faba (feijão) ponta da raiz mostrando 
todos os estágios mitóticos

6,60 €

As1165g Mitose, preparação isolada de ponta da raiz de Vicia faba, 
mostrando estágios mitóticos intactos, corada por Feulgen *

12,20 €

As1166e Mitose, s.l. de pontas de raiz de Jacinto, mostrando todas as 
fases da mitose, cuidadosamente corada (corante quádruplo). 
Cromossomos excepcionalmente grandes para demonstração 
da mitose da planta.

7,60 €

As1169g DNA e RNA, fina s.l. da ponta da raiz de Allium, especialmente 
fixada e corada com metilgreen e pironina para mostrar DNA e 
RNA em diferentes cores *

12,20 €

As117f Meiose, s.t. de antera de Lilium mostrando as diferentes fases 
da divisão meiótica

9,00 €

Organelas

As112g Células da epiderme de Allium cepa (cebola), especialmente 
fixada e corada para mostrar mitocôndria*

12,20 €

As119g Mitocôndria, fina s.l. da ponta da raiz de Allium especialmente 
fixada e corada para mostrar mitocôndria claramente

12,20 €

As148d Cloroplastos, u.i. de folha de Elodea ou Spinacea mostrando 
detalhes de grandes cloroplastos

6,60 €

As1481d Cloroplastos, em s.t. de Tradescantia broto 6,60 €
As1485c Cloroplastos, u.i. de pétala de Viola (violeta) 6,30 €
As1486c Cloroplastos, s.t. de raiz de Daucus carota (cenoura) 6,30 €
As1487c Cloroplastos, em u.i. de pedaço de pétala de Tropaeolum, 

capuchinha
6,30 €

As1488e Plasmodesmas, em s.t. de semente de palma (Phytelephas) 7,60 €

Inclusões: reserva e armazenamento de substâncias

As131c Grãos de aleurona, secção de endosperma de Ricinus 6,30 €
As6611d Grãos de aleurona, s.t. de semente e cotilédones de 

Evonymus
6,60 €

As132c Grãos de amido, secção de tubérculo de Solanum tuberosum 
(batata)

6,30 €

As1321c Grãos de amido, s.t. cotilédones de Vicia faba (feijão) 6,30 €
As1322c Grãos de amido, s.t. de sêmen (grão) de Avena (aveia) 6,30 €
As1323b Grãos de amido, esfregaço de Euphorbia (euforbia) 5,80 €
As1324b Grãos de amido, diferentes tipos de espécimes mistas u.i. 5,80 €

As1325b Grãos de amido corroídos, u.i. de batata 5,80 €
As133d Gordura, s.t. de endosperma de Corylus (aveleira) corada 

para mostrar gordura
6,60 €

As146d Reserva de celulose, s.t. de semente de Phoenix (tâmara) 6,60 €

Inclusões: cristais e produtos do metabolismo

As135d Cristais de inulina, s.t. de tubérculo de Dália 6,60 €
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As136d Ácido tânico, s.t. de casca de Rosa 6,60 €
As137b Cristais de oxalato de cálcio, u. i. de pele de Allium seca 5,80 €

As138c Ráfides, s.t. de folha Impatiens 6,30 €
As1381c Ráfides, s. t. de folha de bálsamo 6,30 €
As1382d Células de Ráfides com ráfides em crescimento, s.l. de ponta 

de raiz de Jacinto
6,60 €

As1383c Areia cristalina, s.t. de Solanum tuberosum (batata) folha 6,30 €

As1384d Cristais agrupados, s.t. de caule de Opuntia 6,60 €
As459c Cistolitos, s. t. de folha de Ficus elastica, planta da borracha 

Índia
6,30 €

Tecidos meristemáticos

As121e Ápice do caule e tecido meristemático de Elodea, s. l. 
mostrando zona de crescimento e origem de folha

7,60 €

As1215f Ápice do caule e tecido meristemático de Elodea, s.l. 
mediana. Mostrando ponto de crescimento*

9,00 €

As122d Ápice do caule e tecido meristemático de Aspargos s.l. 6,60 €
As123e Ápice do caule e tecido meristemático de Hippuris s.l. 7,60 €
As124e Ápice do caule e tecido meristemático de Coleus s.l. 7,60 €
As1145e Allium cepa, s.l. mediana de ponta da raiz para mostrar o 

tecido meristemático*
7,60 €

As1146f Jacinto, s.l.mediana de ponta da raiz mostrando tecido 
meristemático e ponto de crescimento *

9,00 €

Tecidos de suporte

As140c Células de madeira, maceradas e u.i. 6,30 €
As141e Tiloses, s.t. e s.l. de Robinia madeira 7,60 €
As1431c Escleritos, s.t. do sêmen, (semente) de Phaseolus (feijão) 

com escleritos paliçádicos
6,30 €

As145c Colênquima angular, s.t. de caule de Lamium ou Salvia 6,30 €
As1451c Colênquima lamelar, s.t. do caule de Sambucus 6,30 €
As1452c Colênquima lacunar, s.t. caule de Petasites ou Lactuca 6,30 €
As147b Fibras de esclerênquima, isoladas, u. i 5,80 €
As1471d Esclerênquima fibras de floema, s.t. e s.l. de caule de Linum 

(linho)
6,60 €

As1472d Esclerênquima fibras de xilema, s.t. e s.l. de caule de 
Hypericum

6,60 €

As150b Células líberos de coco, isolado e u.i. 5,80 €
As1505b Células líberos de Cinchona, isolado e u i. 5,80 €

Tecidos condutores

As151d Vasos anular e espiral, s.l. 6,60 €
As1525d Vasos anular e espiral, isolados e u.i. 6,60 €
As153d Vasos escalariformes, s.l. 6,60 €
As1535d Vasos escalariformes, isolados e u.i. 6,60 €
As154d Vasos traqueídeos pontuados, s.l. 6,60 €
As1545d Vasos traqueídeos pontuados, isolados e u.i. 6,60 €
As1547d Vasos traqueídeos pontuados, madeira de pinheiro s.l. 

corada com tionina
6,60 €

As155d Vasos reticulares, s.l. 6,60 €
As1554d Traqueídeos, vasos reticulados, anulares e espirais isolados e 

u. i..
6,60 €

As160d Feixes vasculares e tubos em peneira em s. t. de caule de 
Curcubita pepo, abóbora

6,60 €

As161c Feixes vasculares em visão do topo, s.t. de caule de 
Cucurbita mostrando estruturas grandes

6,30 €
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As162d Calose em feixes vasculares de Vitis vinifera (uva) durante o 
inverno

6,60 €

As142c Tubos laticíferos, s.l. de caule de Euphorbia (bico de 
papagaio)

6,30 €

As1423c Tubos laticíferos, s.l. tangencial de raiz de Taraxacum 6,30 €
As489c Tubos lactíferos, s.t. de Asclepias 6,30 €
As493d Venação, porção de folha de dicot. u..i. mostrando somente 

venações
6,60 €

Tecidos epidérmicos

As139b Cortiça, s. t. de casca de Quercus suber (Sobreiro) 5,80 €
As1392c Cortiça desenvolvimento de câmbio, s.t. de caule jovem de 

Sambucus (sabugueiro)
6,30 €

As360c Lenticelas, s.t. de caule de Sambucus (sabugueiro) 6,30 €
As1344c Pêlos glandulares, s.t. pecíolo de Primula 6,30 €
As149b Pêlos de folhas ramificadas, isolados de Verbascum 

(verbasco)
5,80 €

As1491b Pêlos estrelados em forma de escama, isolados e u. i. de 
Elaeagnus (oliveira)

5,80 €

As1492c Pêlos estrelados em forma de escama, isolados de 
Elaeagnus (oliveira)

6,30 €

As1493c Pêlos curvos, s.t. de folha de Humulus (lúpulo) 6,30 €
As1494c Pêlos absorventes, u.i. de epiderme de Tillandsia 6,30 €
As1495d Pêlos absorventes, s.t. de folha de Tillandsia 6,60 €
As1496b Pêlos de sementes, u.i. de Gossypium (algodão) 5,80 €
As621d Viola, violeta, s.t. de pétala com pêlos 6,60 €

Células e tecidos especiais

As134c Glândula de óleo lisígeno, s. t. de casca do fruto de Citrus 6,30 €

As1341c Glândula de óleo esquizógeno, s.t. de folha de Hypericum 6,30 €

As4566c Folha com bolsas de óleo, s.t. Lavandula, lavanda 6,30 €
As1343c Células glandulares, s.t. de folha de Timo 6,30 €
As143d Células pétreas, s. t. do fruto de Pyrus communis (pereira) 6,60 €

As1432d Escleritos, s.t. de folha de Camelia com escleritos estrelados 6,60 €

As144b Células de parênquima, s. t. de medula de Sambucus niger 
(sabugueiro)

5,80 €

As1435d Tecido aéreo, s.t. de folha de Canna indica 6,60 €
As314c Juncus, junco, caule com células estreladas interna s.t. 6,30 €
As583d Nectários com glândulas, de Fritillaria, s.t. 6,60 €

II.  RAÍZES

Raízes típicas em comparação

As201e Raízes de monocotiledônea e dicotiledônea, duas s.t. para 
comparação

7,60 €

As202e Raízes herbáceas e de madeira, duas s.t. em uma lâmina 7,60 €

As203e Raízes jovem (primária) e velha (secundária), duas s.t. em 
uma lâmina

7,60 €

As204e Raízes carnosas e de madeira, duas s.t. em uma lâmina 7,60 €

Pontas de raízes, desenvolvimento radicular
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As210d Ponta e pêlos de raiz, s. t. para mostrar origem epidérmica 
dos pêlos radiculares

6,60 €

As211d Ponta e pêlos de raiz, u.i. 6,60 €
As2113c Hydrocharis, ponta de raiz com medula e pêlos de raiz, s.t. 6,30 €

As2133c Vicia faba, feijão, s.t. de ponta de raiz 6,30 €
As2134d Monstera, filodendro, s.l. através de ponta de raiz 6,60 €
As2175d Asparagus, raiz s.t. para mostrar origem epidermal dos pêlos 

da raiz
6,60 €

As2132c Sinapis, mostarda, s.t.através de raízes jovens 6,30 €
As220d Zea mays, s.l. ponta de raiz especialmente corada para amido 

estolítico
6,60 €

As224e Jacinto, s.l. ponta de raiz mostrando todos os estágios de 
mitose

7,60 €

As254d Salix, salgueiro, s. l. de raiz mostrando origem das raízes 
laterais

6,60 €

As2541d Salix, s.t. da raiz mostrando origem de raízes laterais 6,60 €
As2545d Vicia faba, feijão, s. l. de raiz mostrando origem das raízes 

laterais e seu desenvolvimento precoce
6,60 €

As272c Phaseolus, feijão, raiz jovem s.t. mostrando início do 
crescimento secundário

6,30 €

As278e Phaseolus, s.l. mostrando a transição raíz-caule 7,60 €

Raízes de monocotiledôneas típicas

As215c Zea mays, milho, s. t. de raiz, típica raiz poliarco 6,30 €
As214c Iris, típica raiz de monocotiledônea, s. t. mostrando todas as 

estruturas
6,30 €

As217c Convallaria, lírio-do-vale, s. t. de raiz mostrando claramente a 
endoderme, periciclo, floema e xilema

6,30 €

As2135c Allium cepa, cebola, s.t. ponta de raiz mostrando epiderme, 
exoderme, endoderme e medula

6,30 €

As222c Lilium, lírio, s.t. de raiz de monocotiledônea 6,30 €
As227c Hordeum, cevada, raiz jovem s.t. mostra desenvolvimento de 

feixes vasculares 
6,30 €

As228c Triticum, trigo, raiz jovem s.t., xilema primário e vaso central 6,30 €

As229c Bromus, grama, s.t. de uma raiz de grama 6,30 €

Raízes de dicotiledôneas típicas

As241c Ranunculus, botão-de-ouro, s. t. de típica raiz de 
dicotiledônea para estudo geral mostrando todas as estruturas 
muito claramente

6,30 €

As2411d Ranunculus, raízes jovem e mais velha na mesma lâmina, s.t. 6,60 €

As2419d Helianthus, girassol, raiz jovem s.t. 6,60 €
As242d Helianthus, girassol, s. t. de raiz 6,60 €
As245c Raphanus, rabanete, s. t. de raiz mostrando crescimento 

secundário e diversos anéis
6,30 €

As247c Medicago, alfafa, s. t. de raiz mostrando crescimento 
secundário

6,30 €

As266c Beta vulgaris, beterraba, raiz mostrando crescimento 
secundário anômalo s.t.

6,30 €

As244c Tilia, tília, raiz lenhosa antiga, s. t. 6,30 €
As258c Rheum, ruibarbo, raiz com cristais s.t. 6,30 €
As267c Cannabis sativa, cânhamo, raiz s.t. 6,30 €
As268c Clivia miniata, s.t. de raiz mostrando feixe central poliarco 6,30 €

As269c Quercus robur, carvalho, raiz jovem de planta cultivada de 
semente s.t.

6,30 €

As270c Quercus robur, carvalho, raiz mais velha s.t. 6,30 €
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As280c Nicotiana tabacum, tabaco, s.t. de raiz mostrando xilema 
primário e secundário

6,30 €

As281c Actaea, raiz jovem com xilema primário s.t. 6,30 €
As282c Sambucus, sabugo, raiz s.t. 6,30 €

Adaptações à água: hidrófitas e higrófitas

As212d Lemna, lentilha d´água, ponta e gorro de raiz (caliptra) u.i. 6,60 €

As213d Lemna, s.l. de raiz ponta e gorro 6,60 €
As225c Elodea, erva aquática canadiana, s. t. de uma raiz aquática 6,30 €

As283d Nymphaea, lírio aquático, ninfea, s.t. de raiz mostrando origem 
de raiz de ramo

6,60 €

As2415d Caltha palustris, s.t. de raiz primária mostrando endoderme e 
tiras de Caspary

6,60 €

As253c Monstera, raiz aérea s.t. 6,30 €
As2535c Avicennia, mangue, respiração de raiz (pneumatóforo) s.t. 6,30 €

As259c Dendrobium, orquídea, raiz aérea com velamen, s. t. 6,30 €
As287c Taxodium distichum (Cypressacea), s.t. de raiz aérea para 

respiração
6,30 €

As286c Rhiziphora, mangue, s. t. de raiz adventícia 6,30 €

Adaptação a ambientes secos: xerófilas

As216c Smilax, flor repugnante, s.t. de raiz mostrando espessamento 
de endoderme

6,30 €

As288c Pelargonium, s.t. de raiz para suculência 6,30 €
As284c Sarothamnus, vassoura, s.t. através de raiz lenhosa 6,30 €

Adaptação a métodos pouco usuais de nutrição

As248c Taraxacum, dente-de-leão, s. t. de raiz principal com vasos 
lacitíferos

6,30 €

As260c Scorzonera, raiz com vasos lacitíferos s.l. 6,30 €
As249c Lupinus, lupino, raiz s.t. 6,30 €
As250d Lupinus, nódulos radiculares com bactérias fixadoras de azoto 

(Rhizobium radicula), s. t.
6,60 €

As2502d Pisum sativum, ervilha, s. t. de nódulo com bactérias 
fixadoras de azoto

6,60 €

As2505d Vicia faba, feijão, s. t. de nódulo com bactérias fixadoras de 
azoto

6,60 €

As251d Alnus, mieiro, s. t. de nódulos de raiz com actinomicetes 
simbiônticas (Streptomyces alni)

6,60 €

As265d Ranunculus ficaria, raiz, armazenamento de grãos de amido, 
s.t.

6,60 €

As246c Daucus carota, cenoura, raiz de armazenamento, s. t. 6,30 €
As255d Fagus, faia, raiz com micorriza ectotrófica, s. t. 6,60 €
As256d Neottia nidus avis, orquídea, raiz com micorriza endotrófica, 

s. l.
6,60 €

As2417d Orquídea, raiz s.t. 6,60 €
As2475c Convolvulus, planta estrangulante, raiz mais velha com 

endoderme comprimida s.t.
6,30 €

As252c Hedera helix, hera, raiz aérea trepadeira s.t. 6,30 €
As355d Cuscuta, s.t. através do caule de hospedeiro mostrando a 

haustoria do parasita
6,60 €

As285e Viscum album, visco, s.t. mostrando raiz parasítica em 
madeira de macieira

7,60 €

III.  CAULES
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Caules típicos em comparação

As305e Caules de monocot e dicot, duas s.t. na mesma lâmina para 
comparação de diferentes estruturas

7,60 €

As3052e Caules de monocot e dicot, duas s.l. na mesma lâmina 7,60 €
As3054e Caules de monocot e dicot, s.t. de Helianthus e Canna, na 

mesma lâmina
7,60 €

As3055e Caules de monocot e dicot, s.t. de Ranunculus e Zea na 
mesma lâmina

7,60 €

As306e Caules de plantas anual e perenal, duas s.t. na mesma 
lâmina

7,60 €

As3065e Caules de sol e sombra, duas s.t. na mesma lâmina 7,60 €
As307e Caules herbáceo e lenhoso, duas s.t. na mesma lâmina 7,60 €

As3942f Caule de dicot, Aristolochia, s.t. de caule de um ano com 
feixes separados, caule de dois anos e caule mais velho com 
estrutura anômala 3 na mesma lâmina

9,00 €

As3944e Caule de um ano com câmbio ativo e caule mais velho com 
estruturas secundárias, Tilia, duas s.t.

7,60 €

As3432e Helianthus, girassol, caules jovem e velho, duas s.t. na 
mesma lâmina

7,60 €

As3424e Helianthus, girassol, caule mais velho, s.t. e s.l. na mesma 
lâmina

7,60 €

Caules típicos de monocotiledôneas

As311c Zea mays, s. t. de caule de monocotiledônea típica com feixes 
esparsos, preparação padrão para estudo geral

6,30 €

As310c Zea mays, milho, caule jovem s.t. 6,30 €
As3115c Zea mays, milho, caule com bainhas da folha s.t. 6,30 €
As312c Zea mays, milho, caule com feixes vasculares s.l. 6,30 €
As3941e Zea mays, s.t. e s.l. de caule de monocot na mesma lâmina 7,60 €

As317c Lilium, lírio, s. t. de caule mostrando parênquima assimilativo 6,30 €

As3203c Tulipa, s.t. de caule 6,30 €
As3989c Allium, s.l. de bulbo subterrâneo 6,30 €
As3172c Allium sativum, caule s.t. 6,30 €
As3988c Asparagus, s.t. de caule 6,30 €
As3204c Dianthus, cravo, s.t. de caule 6,30 €
As315c Triticum, trigo, s. t. através do caule de gramínea com 

cavidade de medula e arranjo dos feixes vasculares em forma 
de anéis

6,30 €

As316d Triticum, s.l. de nódulo de transição– internódulo 6,60 €
As3162c Secale, centeio, s.t. de caule de grama típico 6,30 €
As323c Holcus lanatus, grama, caule s.t. 6,30 €
As320c Acorus calamus, açoro, rizoma s.t. 6,30 €
As321c Convallaria, lírio-do-vale, s. t. de rizoma com feixes 

vasculares concêntricos
6,30 €

As322c Iris, rizoma s.t. mostrando armazenamento de amido 6,30 €
As325d Dracaena, dragoeiro, caule s.t., crescimento secundário em 

planta monocot
6,60 €

As3813c Saccharum, cana-de-açúcar, s.t. do caule 6,30 €
As3986c Phragmites, cana, s.t. do caule de  monocot 6,30 €
As3987c Alisma plantago, s.t. do caule 6,30 €

Caules típicos de dicotiledôneas: plantas herbáceas

As343c Helianthus, girassol, s. t. de caule de dicotiledônea herbácea 
típica mostrando os feixes vasculares abertos e todas as 
estruturas muito claramente

6,30 €
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As3432e Helianthus, caule jovem e mais velho , duas s.t. em uma 
lâmina

7,60 €

As3424e Helianthus, caule mais velho,  s.t. e s.l. em uma lâmina 7,60 €
As3943c Helianthus, broto jovem s.t. 6,30 €
As376b Helianthus, girassol, s.t. de tutano, mostra as grandes células 

parênquimas
5,80 €

As339c Pelargonium, gerânio, s.t. através de caule jovem de planta 
anual

6,30 €

As340c Pelargonium, gerânio, s.t. através de caule mais velho de 
planta anual mostrando felógeno e câmbio fascicular

6,30 €

As344d Cucurbita, abóbora, s. l. do caule com tubos em peneira e 
feixes vasculares

6,60 €

As345d Cucurbita, s. t. de caule mostrando grandes tubos em peneira 
e feixes vasculares

6,60 €

As3451e Cucurbita, abóbora, s.t. e s.l. do caule 7,60 €
As365c Ranunculus, ranúnculo, s.t. do caule com feixes vasculares 

abertos, sem câmbio interfascicular
6,30 €

As354c Lamium, lamiaceae, caule quadrado com colênquima bem 
desenvolvido e cilindro vascular contínuo s.t.

6,30 €

As3542c Galium, s.t. de caule quadrado típico mostrando células 
colênquimas.

6,30 €

As367c Salvia, s.t. de caule quadrado 6,30 €
As368c Coleus, s. t. de um caule robusto mostrando claramente o 

colênquima
6,30 €

As3877c Amaranthus, caule s.t. 6,30 €
As375c Arctium lappa, bardana, caule s.t. 6,30 €
As3876d Atriplex, planta sal, caule s.t. com pêlos 6,60 €
As374c Bryonia, s.t. de caule mostrando áreas crivadas grandes 6,30 €

As385c Cannabis sativa, cânhamo, s. t. do caule mostrando fibras de 
esclerênquima

6,30 €

As3985c Chelidonium, celandine, s.t. do caule 6,30 €
As3872c Chenopodium, caule s.t. 6,30 €
As382d Coleus, caule com base da folha e broto axilar s.l. 6,60 €
As380c Digitalis, dedaleira, com estelo circular contínuo s.t. 6,30 €
As358c Euphorbia, euforbia, caule com vasos lactíferos, s. l. 6,30 €
As3949c Fuchsia, s.t. de caule 6,30 €
As352c Hedera helix, hera, caule com cristais s.t. 6,30 €
As359c Hoya carnosa, flor de cera, caule com células pétreas s.t. 6,30 €

As387c Hidrangea, caule s.t. 6,30 €
As3946c Impatiens, s.t. do caule 6,30 €
As3565c Lactuca, alface, caule s.t. 6,30 €
As3566c Lactuca, alface, caule s.l. 6,30 €
As3752c Lonicera, s.t. de caule jovem 6,30 €
As3753c Lonicera, s.t. de caule mais velho 6,30 €
As357c Medicago, alfafa, s. t. de caule jovem 6,30 €
As3571d Medicago, alfafa, s. t. do caule mostrando o crescimento 

secundário
6,60 €

As3982c Mercurialis, s.t. através do rizoma monopodial 6,30 €
As3983c Mercurialis, s.t. do caule 6,30 €
As3878d Ononis, Fabaceae, caule s.t. 6,60 €
As3866c Passiflora, flor de maracujá, caule s.t. 6,30 €
As3972c Primula, s.t. do caule 6,30 €
As381c Trifolium, trevo, caule s.t. 6,30 €

Caules típicos de dicotiledôneas: árvores e arbustos

As341c Aristolochia, caule de um ano, s. t. 6,30 €
As342c Aristolochia, caule mais antigo, s. t. para estudo geral 6,30 €
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As3422e Aristolochia, caule de um ano e caule mais antigo, em s. t., 
na mesma preparação

7,60 €

As3423c Aristolochia, caule mais velho s.l. para estudo geral 6,30 €
As3426c Aristolochia, caule meristemático s.t. mostrando 

desenvolvimento de feixes vasculares
6,30 €

As3428c Aristolochia, elementos de xilema macerado u.i. 6,30 €
As363c Aesculus hippocastanum, castanheiro, pecíolo s.t. 6,30 €
As369c Aesculus hippocastanum, castanheiro, caule jovem s.t. 6,30 €
As386d Aesculus hippocastanum, castanheiro, galho fino com 

cicatriz de folha s.t.
6,60 €

As346c Clematis, caule "hexagonal" jovem em s. t. , colênquima 6,30 €
As347c Clematis, caule mais antigo em s. t. , feloderme, felogênio e 

felemo
6,30 €

As3767c Fagus silvatica, faia, caule s.t. 6,30 €
As3945c Fagus, faia, s.t. de madeira madura 6,30 €
As377c Fagus, faia, células maceradas de madeira u.i. 6,30 €
As3772e Fagus, três seções de madeira, s. t., radial e tangencial 7,60 €
As3505c Fraxinus excelsior, caule de um ano s.t. 6,30 €
As3506d Fraxinus excelsior, três seções de madeira; s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €

As3882d Hibiscus tiliaceus, caule s.t. 6,60 €
As3899d Liquidambar, caule lenhoso s.t. 6,60 €
As3783d Liriodendron, três secciones de madeira; s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
As3784c Liriodendron, caule s.t. 6,30 €
As3785c Liriodendron, caule s.l. 6,30 €
As3781c Magnolia, caule, s.l. 6,30 €
As3895e Magnolia, caule s.t. e s.l. em uma lâmina 7,60 €
As3782c Magnolia, elementos de xilema macerado u.i. 6,30 €
As3502d Prunus avium, cereja, caules de um, dois e três anos, três s.t. 

na mesma lâmina para comparação
6,60 €

As3475c Quercus robur, carvalho, caule jovem s.t. 6,30 €
As3476c Quercus robur, caule antigo, s. t., anéis anuais 6,30 €
As3477d Quercus robur, três seções de madeira, s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
As388d Rhus, hera venenosa, caule s.t. 6,60 €
As3522d Salix nigra, salgueiro, três seções de madeira: s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €

As3523c Salix, elementos de xilema macerado u.i. 6,30 €
As360c Sambucus, sabugueiro, caule com lenticelas s.t. 6,30 €
As3603d Sambucus, três seções de madeira: s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
As3896f Sycamore, três seções de madeira: s.t., r.s.l., t.s.l. 9,00 €
As348c Tilia, visco, caule lenhoso mais velho s.t. 6,30 €
As349c Tilia, caule mostrando vasos lenhosos, s. l. 6,30 €
As3492d Tilia, caule lenhoso mais velho s.t. e s.l. na mesma lâmina 6,60 €

As3494c Tilia, caule de um ano durante o verão s.t., mostrando câmbio 
ativo, tecido vascular primário em forma de anel

6,30 €

As3495c Tilia, caule de um ano durante o inverno s.t., mostrando 
câmbio em repouso

6,30 €

As3496c Tilia, caule de dois anos s.t., mostrando tecidos vasculares 
primário e secundário

6,30 €

As3497c Tilia, caule de três anos s.t. 6,30 €
As3498e Tilia, s. t. de caule de um ano, dois anos e três anos na 

mesma preparação para comparação
7,60 €

As3499c Tilia, caule jovem s.l. 6,30 €
As350d Tilia, três seções de madeira:  s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
As378c Tilia platyphyllos, visco, células de madeira maceradas u.i. 6,30 €

As351c Vitis vinifera, uva, caule com raios medulares, s. t. 6,30 €
As3512d Vitis, três seções de madeira: s.t., r.s.l., t.s.l. 6,60 €
As3884d Wisteria sinensis, caule s.t. 6,60 €

Caules de plantas úteis selecionadas
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As3947c Anthriscus, s.t. de caule 6,30 €
As3948c Asperula odorata, Rubiaceae, s.t. de caule 6,30 €
As3715c Beta, beterraba, s.t. de uma raiz 6,30 €
As3911d Brassica, repolho, caule com traços de folhas s.t. 6,60 €
As3897c Coffea arabica, café, caule s.t. 6,30 €
As3851c Linum, linho, s.t. de caule mostrando fibras da casca 6,30 €
As3898d Nicotiana tabacum, tabaco, caule s.t. 6,60 €
As3874d Persea, abacate, caule s.t. 6,60 €
As356c Piper nigra, pimenta, caule de dicot com  feixes esparsos s.t. 6,30 €

As362c Ribes, corinto, s.t. do caule mostrando câmbio de cortiça 
(felógeno)

6,30 €

As3891c Ricinus, feijão de óleo de castor, caule jovem s.t. com feixes 
separados

6,30 €

As3892c Ricinus, caule mais velho s.t. com cilindro de xilema 
secundário

6,30 €

As371c Solanum tuberosum, batata, s.t. do tubérculo com grãos de 
amido e cortiça

6,30 €

As3713c Solanum tuberosum, caule aéreo s.t. 6,30 €
As3514c Vicia faba, caule s.t. 6,30 €

Adaptação à água: hidrófitas e higrófitas

As3146d Bambus, bambu, caule s.t. 6,60 €
As3984c Caltha, ranunculaceae, s.t. do caule 6,30 €
As3123c Canna, s.t. de caule de monocot mostrando feixes esparsos 6,30 €

As3662c Ceratophyllum, planta aquática, caule s.t. 6,30 €
As3285d Eichhornia, jacinto d´água, rizoma s.t. 6,60 €
As313c Elodea, erva d´água, s. t. de caule aquático mostrando feixe 

primitivo
6,30 €

As3132c Hippuris, s.t. de caule aquático típico mostrando grande 
medula

6,30 €

As314c Juncus, junco, caule com células interiores estreladas, s. t. 6,30 €

As366c Myriophyllum, planta aquática, s.t. de caule aquático 6,30 €
As353c Nymphaea, lírio d'água, ninfea, caule com idioblastos,   s. t. 6,30 €

As3145c Potamogeton, planta aquática, caule com câmaras aéreas s.t. 6,30 €

As3133c Sagittaria, sagitária s.t. de caule de monocot de planta 
hidrofílica

6,30 €

Adaptação à ambiente seco: xerófilas

As327d Aloe, caule s.t. mostrando crescimento secundário em planta 
de monocot

6,60 €

As383d Opuntia, cactos, caule suculento s.t. 6,60 €
As3734d Espinho de folha em caule de Berberis, s.l. 6,60 €
As3735d Espinho de caule em caule de Crataegus (espinheiro), s.l. 6,60 €

As373d Espinho em caule de Rosa, s.l. 6,60 €
As3585c Nerium, oleandro, s.t. de caule para mostrar dutos lactíferos 6,30 €

As3586c Nerium, oleandro, s.l. de caule para mostrar dutos lactíferos 6,30 €

As328d Smilax, flor repugnante, caule s.t. 6,60 €
As3854d Bauhinia, liana tropical, caule trepador s.t. 6,60 €
As3852d Thunbergia, liana, caule s.t. mostra feixes vasculares com 

floema
6,60 €
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As326d Yucca, caule s.t., formação de casca em planta de monocot 6,60 €

Adaptação a métodos pouco usuais de nutrição

As355d Cuscuta, cipó-chumbo, s. t. de caule hospedeiro mostrando 
haustório do parasita

6,60 €

As370d Dentaria, s.l. através do bulbilo 6,60 €

Pecíolos e Miscelâneos

As4646c Acer platanoides, bordo, pecíolo s.t. 6,30 €
As4647c Acer platanoides, bordo, s.l. de caule e pecíolo abscisão de 

folha
6,30 €

As363c Aesculus hippocastanum, castanheiro, pecíolo s.t. 6,30 €
As4794d Canna indica, pecíolo s.t. 6,60 €
As4674d Eichhornia, pecíolo s.t. 6,60 €
As4795d Fragaria, morango, pecíolo s.t. 6,60 €
As4671c Nymphaea, ninfea, pecíolo s.t. 6,30 €
As4798d Passiflora, flor de maracujá, pecíolo com nectários s.t. 6,60 €
As479c Plantago, tanchagem, pecíolo s.t. 6,30 €
As4797d Portulak, pecíolo s.t. 6,60 €
As4793d Vitis vinifera, pecíolo s.t. 6,60 €
As3971c Drymis, s.t. de caule com casca 6,30 €
As395e Cura de ferida em caule, estágio primário, s.t. 7,60 €
As396e Cura de ferida em caule, estágio tardio, s.t. 7,60 €
As398e Descendente de enxerto de caule s.t. 7,60 €

IV.  FOLHAS

Folhas típicas em comparação

As4005e Epidermes de folhas de Monocot e dicot com estômato, 
duas u.i. em uma lâmina para comparação

7,60 €

As4118d Folhas de Monocot e dicot, duas s.t. em uma lâmina para 
comparação

6,60 €

As4119e Tipos de folhas, lâmina composta por três s.t. através de 
folhas hidrofíticas, mesofíticas e xerofíticas

7,60 €

Epiderme e estomas

As411c Tulipa, epiderme da folha com estomas, u. i. mostrando 
grandes estomas e células protetoras para estudo geral

6,30 €

As410c Calla, epiderme da folha com estomas u.i. 6,30 €
As4102d Sedum, epiderme com estomas u.i. 6,60 €
As4103d Saccharum (cana-de-açúcar), epiderme com estomas u.i. 6,60 €

As4108d Allium cepa, cebola, epiderme da folha com estomas u.i. 6,60 €

As4109d Lilium, lírio, epiderme da folha com estomas u.i. 6,60 €
As4112c Iris, epiderme da folha, u. i. mostrando linhas de estomas 6,30 €

As4113d Grama, epiderme da folha, u. i. ou s.t. horizontal mostrando 
estomas de uma planta gramínea 

6,60 €

As4114d Saxifraga, epiderme da folha u.i. ou s.t. horizontal. Mostrando 
estomas sem células acessórias.

6,60 €

As4115d Begonia ou Sedum, epiderme da folha u.i. mostrando 
estomas esparsos com muitas células acessórias

6,60 €

As4116d Dianthus, epiderme da folha u.i. mostrando estomas com 
duas células acessórias

6,60 €
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As4117d Helleborus niger, heléboro negro,  epiderme da folha u.i. com 
estoma

6,60 €

As448c Solanum tuberosum, batata, s. t. de folha mostrando 
estomas

6,30 €

As456c Nerium, oleandro, folha com estoma afundado s.t., mostrando 
a estrutura típica de uma folha xerofítica

6,30 €

As4953c Ruellia, s.t. de folha mostrando estoma levantado 6,30 €

Pêlos e emergentes

As420c Elaeagnus, oliveira, pêlos estrelados tipo escama, u. i. 6,30 €
As421c Verbascum, verbasco, pêlos de folha ramificados, u. i. 6,30 €
As422c Verbascum, folha com pêlos ramificados s.t. 6,30 €
As464d Urtica, urtiga, pêlos com canais de veneno 6,60 €
As471c Pelargonium, gerânio, s.t. de folha com pêlos glandulares 

multicelulares
6,30 €

As478c Nicotiana tabacum, tabaco, folha com pêlos glandulares s.t. 6,30 €

As4955c Galium, u.i. de folha mostrando pêlos trepadores 6,30 €
As4642d Aesculus hippocastanum, castanheira, escalas de botão de 

folha com coléteres s.t.
6,60 €

Folhas típicas de monocotiledôneas

As412c Zea mays, milho, folha de gramínea monocotiledônea s.t. 6,30 €

As415c Iris, típica folha isobilateral, s. t. 6,30 €
As414c Lilium, lírio, s. t. de folha com células em paliçada 6,30 €
As429c Allium schoenoprasium, cebolinha, s.t. de uma folha flexível 

unifacial
6,30 €

As4166d Aloe, folha s.t. 6,60 €
As4799c Canna indica, folha s.t. 6,30 €
As4962c Festuca, grama, s.t. de folha 6,30 €
As418c Galanthus, galanto, folha s.t. 6,30 €
As4967c Jacinto, s.t. de folha 6,30 €
As4167d Musa, banana, folha s.t. 6,60 €
As4968c Narcissus, narciso, s.t. de folha 6,30 €
As413c Poa annua, grama de prado, folha s.t. 6,30 €
As4172d Saccharum, cana de açúcar, folha s.t. 6,60 €
As4961c Secale, centeio, s.t. de caule cercado em folhas de bainha 6,30 €

As417c Triticum, trigo, s.t. de folha mostrando estoma 6,30 €
As4183c Tulipa, tulipa, s.t. de folha 6,30 €

Folhas típicas de dicotiledôneas

As453c Syringa, lilás, s. t. de folha mesófita de dicotiledônea para 
estudo geral, mostrando todas as estrutura muito claramente

6,30 €

As4535c Syringa, paradermal s.l. através de todas as camadas de 
folhas

6,30 €

As454c Ligustrum, alfena, s.t. de folha de dicot. 6,30 €
As4541c Ligustrum, paradermal (horizontal) s.l. de todas as camadas 

de folhas
6,30 €

As455d Fagus, faia, folhas de sol e sombra s.t.na mesma lâmina para 
comparação de diferentes estruturas

6,60 €

As473d Helleborus, heléboro negro,  s.t. de folha típica mesófita de 
dicot para estudo geral, mostrando grandes estruturas 
celulares

6,60 €

As476c Helianthus, girassol, s.t. folha de dicot. dorsiventral 6,30 €
As4964c Ranunculus, ranúnculo, s.t. de folha de dicot. 6,30 €
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As489c Asclepias, capitão-de-sala, folha com vasos lactíferos s.t. 6,30 €

As449c Begonia, folha s.t. 6,30 €
As488c Belladonna, erva moura mortal, folha s.t. 6,30 €
As4676c Beta vulgaris, beterraba, folha s.t. 6,30 €
As4971c Brassica, repolho, s.t. de folha 6,30 €
As4787d Camellia (Thea) sinensis, planta do chá, folha s.t. 6,60 €
As4785c Coffea arabica, café, folha s.t. 6,30 €
As4965c Dictamnus, s.t. de folha mostrando cristais 6,30 €
As446c Eucalyptus, uma folhagem isobilateral s.t. 6,30 €
As459c Ficus elastica, planta de borracha da Índia, folha com 

cistolitos s.t.
6,30 €

As4912c Gossypium, algodão, folha s.t. 6,30 €
As4958c Hedera, hera, s.t. de folha perene 6,30 €
As4782c Lycopersicum, tomate, folha s.t. 6,30 €
As490c Medicago sativa, alfalfa, folha s.t. 6,30 €
As4918c Populus, álamo, folha com cristais de cálcio oxalato s.t. 6,30 €
As4944c Quercus, carvalho, s.t. de folha mostrando estômato 6,30 €
As477c Rosa, rosa, folha com várias camadas em paliçada, s. t. 6,30 €
As423c Sagittaria, sagitária, ponta de flecha, folha s.t. 6,30 €
As4792d Vitis vinifera, videira, folha s.t. 6,60 €
As493d Venação, porção de folha de dicot u.i. mostrando venações 6,60 €

Adaptação à água: hidrófitas e higrófitas

As4155c Elodea, s. t. de folha mostrando a estrutura simples de uma 
folha aquática

6,30 €

As416d Elodea, u. i. de folha mostrando grandes cloroplastos 6,60 €
As4946c Calla palustris, s.t. de folha de planta pantanosa típica 6,30 €
As4673c Eichhornia, jacinto d´água, folha aquática s.t. 6,30 €
As4595c Impatiens, folhagem hidrofítica s.t. 6,30 €
As4948c Lemna, lentilha d´água, s.t. de folha 6,30 €
As4949c Myosotis palustris, u.i. de folha mostrando pêlos para reserva 

de água
6,30 €

As467c Nymphaea, lírio d'água, ninfea, folha flutuante de planta 
aquática com câmaras de ar, s. t.

6,30 €

As425c Potamogeton, folha s.t. 6,30 €
As457d Tropaeolum, capuchinha, mostrando hidatódios, u.i. ou s.t. 6,60 €

As419c Vallisneria, grama de fita, folha de planta aquática s.t. 6,30 €

Adaptação a habitat seco: xerófilas

As456c Nerium, oleandro, folha com estomas submersos, s. t. 
mostrando estrutura típica da folha de uma xerófila

6,30 €

As4165d Agava, folha xerofítica com epiderme espessa, s. t. 6,60 €
As4567c Ammophila, folha xerofítica s.t. 6,30 €
As475c Calluna, donzela, folhas revolutas s.t. 6,30 €
As4564d Cistus, folhagem de arbusto xerofítico s.t. 6,60 €
As4492c Clivia nobilis, folha s.t. mostrando grossa epiderme xerofítica 

típica
6,30 €

As4752c Erica, folha xerofítica s.t. 6,30 €
As4914c Hakea, háquea, proteaceae, folha s.t. 6,30 €
As4563d Ilex, azevinho, folha s.t. 6,60 €
As4959c Sempervivum, saião, s.t. de folha para suculência 6,30 €
As4565d Larea tridentata, arbusto de creosoto, folha de planta do 

deserto s.t.
6,60 €

As4566c Lavandula, lavanda, folha com bolsas de óleo, s.t. 6,30 €
As4916d Olea, oliveira, folha s.t. 6,60 €
As458c Sedum, erva-pinheira, típica folha suculenta, s. t. 6,30 €
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As4969c Sempervivum, saião, s.t. de folha suculenta 6,30 €
As4963c Stipa capillata, s.t. de grama revoluta 6,30 €

Adaptação a métodos pouco usuais de nutrição

As469c Dionaea, apanha-moscas, s. t. de folha com glândulas 
digestivas

6,30 €

As4957f Dischidia, s.t. de folhas urnas mostrando raiz 9,00 €
As462d Drosera, planta carnívora, folha com pêlos glandulares, u. i. 6,60 €

As463c Drosera, planta carnívora, folha com pêlos glandulares s.t. 6,30 €

As4951c Lathraea squamaria, s.t. de folha sem cloroplastos 6,30 €
As470d Nepenthes, planta de jarro (carnívora), s.t. de folhas urnas 

com glândulas digestivas
6,60 €

As460c Pinguicula, planta carnívora, planta manteiga, folha com 
células glandulares s.t.

6,30 €

As4703d Sarracenia, planta carnívora, planta de jarro, folha s.t. 6,60 €
As465d Utricularia, planta carnívora, u.i. da pequenas garrafas 6,60 €
As466c Utricularia, planta carnívora, s.t. através de folhas e garrafas 6,30 €

As4941d Viscum album, visco, s.t. de folha mostrando cloroplastos 6,60 €

Gomos, ligações e intrusões

As451c Fagus, faia, s. t. de gomo mostrando o desenvolvimento da 
folha

6,30 €

As452d Fagus, faia, s.l  de gomo. mostrando o desenvolvimento da 
folha

6,60 €

As4524d Aesculus hippocastanum, s.t.de gomo da folha mostrando 
escama e encaixe, folhas dobradas

6,60 €

As474d Mimosa pudica, planta sensitiva s. t. de junção da folha 6,60 €
As485d Robinia pseudacacia, gafanhoto preto, folhinhas com 

pulvinos s.l.
6,60 €

As487d Aesculus, base de folha com abscisão s.l. 6,60 €
As361c Acer platanoides, bordo, s.t. de pecíolo 6,30 €

V.  Flores e  Frutos

Desenvolvimento do micrósporo do lírio

As521e Lilium, antera s.t., jovem com célula mãe de micrósporo e  
camadas de células geradoras 

7,60 €

As522e Lilium, antera s.t., anteras jovens, meiose, estágio inicial de 
prófase, s.t.

7,60 €

As523e Lilium, antera s.t., prófase tardia para estudo geral 7,60 €
As5232e Lilium, antera, s. t., final da prófase para estudo geral 7,60 €
As5233e Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos em leptóteno 7,60 €

As5234e Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos em paquíteno 7,60 €

As5235e Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos em diplóteno 7,60 €

As5236e Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos em diacinese 7,60 €

As524f Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos mostrando 
metáfase e anáfase da primeira (heterotípica) divisão meiótica

9,00 €

As5242f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos mostrando 
telófase da primeira e prófase da segunda (homeotípica) 
divisão

9,00 €
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As525f Lilium, antera, s. t., célula mãe dos micrósporos mostrando 
metáfase e anáfase da segunda (homeotípica) divisão meiótica

9,00 €

As526f Lilium, antera s.t., célula mãe dos micrósporos em etapa de 
quatro células

9,00 €

As5262e Lilium, antera, s. t., micrósporos uninucleados (haplóides) 
após a separação das células filhas

7,60 €

As5264f Lilium, antera s.t., terceira divisão * 9,00 €
As5266e Lilium, antera s.t., grãos de pólen binucleados maduros no 

momento da queda  com células tubo e generativa
7,60 €

As527d Lilium, antera, s. t. para estudo geral mostrando câmaras de 
pólen e grãos de pólen

6,60 €

As5271d Lilium, antera s.l. para estudo geral 6,60 €

Tipos de pólen

As528b Lilium, grãos de pólen maduros u.i. 5,80 €
As577d Tulipa, antera com pólen e câmaras de pólen, s. t. 6,60 €
As625b Helianthus, girassol, grãos de pólen u.i. 5,80 €
As6252b Ambrosia, tasneira, grãos de pólen u.i. 5,80 €
As626b Corylus, aveleira, grãos de pólen u.i. 5,80 €
As6262b Oenothera, pólen u.i. mostrando filamentos 5,80 €
As6263b Helianthus e Cucurbita, grãos de pólen u.i. 5,80 €
As630c Grãos de pólen diversos, mostrando variadas formas de 

espécies
6,30 €

Fertilização

As529d Lilium, s.t. de estigma antes da polinização 6,60 €
As530e Lilium, s.l. através de pistilo e estigma com pólen e tubos 

polínicos
7,60 €

As531e Lilium, grãos de pólen em germinação com tubos polínicos u.i. 7,60 €

As609e Oenothera, prímula, estigma com grãos de pólen e tubos 
polínicos s.l.

7,60 €

As655e Estigma de Eschscholtzia, u.i. mostrando pólen penetrante 7,60 €

As656e Estigma de Eschscholtzia, s.l. mostrando pólen penetrante 6,60 €

As6571e Vicia, feijão, estigma e antera, u.i. 7,60 €
As583d Fritillaria, nectário com glândulas s.t. 6,60 €

Desenvolvimento do megásporo do lírio

As541e Lilium, Ovário s.t. de ovário muito jovem mostrando 
desenvolvimento antes da formação da célula mãe do 
megásporo. Podem ser observadas várias figuras de mitose

7,60 €

As5412f Lilium, Ovário s.t., com célula mãe do megásporo 9,00 €
As542f Lilium, Ovário s.t., mostrando saco embrionário uninucleado 

com célula mãe do megásporo
9,00 €

As543g Lilium, Ovário s.t., saco embrionário uninucleado na primeira 
(heterotípica) divisão da célula mãe do megásporo *

12,20 €

As544h Lilium, Ovário s.t., saco embrionário binucleado* 17,10 €
As545k Lilium, Ovário s.t., mostrando segunda divisão (homeotípica) 

com duas figura de divisão *
27,80 €

As546h Lilium, Ovário s.t., primeira etapa de quatro-núcleos* 17,10 €
As547h Lilium, Ovário s.t., mostrando migração de três núcleos para 

a terminação de chalazal do saco embrionário enquanto um 
núcleo permanece no final de micropilar 

17,10 €
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As5472k Lilium, Ovário s.t., mostrando terceira divisão após os três 
núcleos chalazal se fundirem*

27,80 €

As548g Lilium, Ovário s.t., segundo estágio com quatro núcleos. Pode 
ser observado, entre os núcleos, um vacúolo

12,20 €

As549i Lilium, Ovário s.t., mostrando quarta divisão * 22,70 €
As550g Lilium, Ovário s.t., mostrando o estágio do saco embrionário 

de oito-núcleos para estudo geral, nem todos os núcleos estão 
presentes

12,20 €

As551k Lilium, Ovário s.t., saco embrionário de oito-núcleos 
mostrando todos os núcleos*

27,80 €

As5514k Lilium, Ovário s.t., saco embrionário mostrando fertilização 
dupla*

27,80 €

Ovários, formação de óvulos e embriões 
(monocotiledôneas)

As560d Lilium, Ovário s.t., mostrando arranjo de óvulos e todas as 
estruturas para estudo geral

6,60 €

As561d Lilium, Ovário s.l., mostrando arranjo de óvulos e todas as 
estruturas para estudo geral

6,60 €

As553f Lilium, Ovário s.t., estágio embrionário inicial 9,00 €
As554f Lilium. Ovário s.t., embrião maduro 9,00 €
As555f Lilium, Ovário s.t., semente madura com embrião e 

endosperma
9,00 €

As571d Tulipa, tulipa, s.t. do ovário mostrando arranjo de óvulos e 
todas as estruturas para estudo geral

6,60 €

As572d Tulipa, s.l. do ovário mostrando arranjo de óvulos 6,60 €
As573d Tulipa, s.l. do ovário mostrando desenvolvimento de embriões 6,60 €

As574d Iris, s.t. do ovário mostrando arranjo de óvulos 6,60 €
As575e Iris, s.t. do ovário mostrando estágio tardio de embrião e 

endosperma
7,60 €

As582d Fritillaria, Liliáceas, ovário com saco embrionário s.t. 6,60 €
As584d Jacinto, ovário s.t. 6,60 €
As586d Epipactis, orquídea, ovário com óvulos s.t. 6,60 €
As564d Ovário, s.t. mostrando anexo ortotrópico de óvulos 6,60 €
As565d Ovário, s.t. mostrando anexo anatrópico de óvulos 6,60 €
As566d Ovário, s.t. mostrando anexo campilotrópico de óvulos 6,60 €
As568s Tipos de ovários, lâmina composta com quatro s.t. através de 

vários tipos de ovários
10,70 €

Ovários, formação de óvulos e embriões (dicotiledôneas)

As662d Helleborus, heléboro negro,  s.l. de ovário atropo 6,60 €
As664d Hyoscyamus, s.t. de ovário jovem 6,60 €
As665d Hyoscyamus, s.t. de ovário mais velho 6,60 €
As663d Impatiens, s.t. de ovário 6,60 €
As615d Lathraea, Orobranchaceae, ovário de planta parasitica s.t. 6,60 €

As6151d Lathraea, s.t. de ovário jovem 6,60 €
As6152d Lathraea, s.t. de ovário velho 6,60 €
As614d Monotropa, pipa da Índia, ovário s.t. com desenvolvimento de 

saco embrionário
6,60 €

As616d Rosa, ovário s.t. 6,60 €
As6132d Solanum, batata, s. t. do ovário com formação de embriões 6,60 €

As619d Capsella bursa pastoris, bolsa-de-pastor, s. l. de óvulo com 
saco embrionário em situ para estudo geral

6,60 €

As6192f Capsella, s.l. do embrião em estágio pré cotilédones 9,00 €
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As6193f Capsella, s.l. do embrião em estágio inicial de cotilédones 9,00 €

As6194f Capsella, s.l. do embrião em estágio tardio de cotilédones 9,00 €

As6195f Capsella, s.l. do embrião com curvatura de cotilédones 
(maduro)

9,00 €

Flores e diagramas florais (monocotiledôneas)

As501e Botões de flores de mono e dicotiledôneas, s. t. para 
comparação

7,60 €

As511d Lilium candidum, lírio, s. t. de botão da flor para mostrar 
diagrama floral de uma monocotiledônea

6,60 €

As512d Lilium, s.l. de botão de flor 6,60 €
As653d Galanthus, galanto, s.t. de flor 6,60 €
As5778d Secale, centeio, s.t. de flor gramínea típica 6,60 €
As5798d Zea, s.t. de flor macho 6,60 €
As588d Anthurium, planta flamingo, pedicelo com flores s.t. 6,60 €
As590e Arum maculatum, pé-de-bezerro, s.l. de flor insetívora 7,60 €
As657d Arum maculatum, s.t. de botão de flor mostrando ovário 6,60 €

Flores e diagramas florais (dicotiledôneas)

As651d Bellis, s.l. de um botão de flor composto 6,60 €
As652d Caltha palustris, s.l. de flor 6,60 €
As658d Cheirantus, goivo amarelo, s.t. de botão de flor com 

placentação parietal –marginal.
6,60 €

As593d Corylus avellana, avelã, s. l. de flor macho 6,60 €
As594d Corylus avellana, avelã, s. l. de flor fêmea s.l. 6,60 €
As6551d Cucurbita, abóbora, s.t. de flor fêmea 6,60 €
As654d Linum, linho, s.t. de flor 6,60 €
As601d Lycopersicum, tomate, s. t. de botão de flor mostrando 

diagrama floral e placentação axial
6,60 €

As602d Lycopersicum, s.l. botão de flor 6,60 €
As6521d Magnolia, s.t. botão de flor mostrando anteras com célula mãe 

do micrósporo
6,60 €

As606d Papaver, papoula, s. t. de flor mostrando placentação parietal 6,60 €

As607d Papaver, papoula, s.t. de flor mais velha, formando embriões 6,60 €

As599d Pyrus malus, maça, botão de flor com ovário hipoginoso s.l. 6,60 €

As6561d Primula, s.t. de flor 6,60 €
As600d Prunus avium, cereja, botão de flor com ovário periginoso s.l. 6,60 €

As595d Ranunculus, ranúnculo, s.l. de flor 6,60 €
As659d Rhododendron, s.t. de flor mostrando escalas de botão 6,60 €
As603d Ribes, passa de corinto, s.l. de botão de flor 6,60 €
As6522d Senecio, s.t. de flor composta 6,60 €
As613d Solanum tuberosum, batata, s. t. de botão para observar 

diagrama floral
6,60 €

As604d Taraxacum, dente-de-leão, s. l. de flor composta por flósculos 
e ósculos ligulados

6,60 €

As605d Taraxacum, dente-de-leão, s. t. de flor composta 6,60 €

Frutos simples

As576d Iris, s.t. de semente madura 6,60 €
As639d Cruzifera sp., mostarda ou outras, s.t. de sílica com semente 6,60 €

As627c Cocos nucifera, coco, s. t. de endosperma 6,30 €
As631d Lycopersicum, tomate, fruto jovem, s. t. 6,60 €
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As632d Prunus domestica, ameixa, drupa jovem (fruto pétreo) s.t. 6,60 €

As634d Juglans regia, noz, drupa jovem (fruto pétreo) s.t. 6,60 €
As6375d Corylus avellana, avelã, jovem fruto pétreo s.t. 6,60 €
As640d Citrus, limão, fruto jovem s.t. 6,60 €
As644d Aesculus hippocastanum, castanheira, fruto jovem s.l. 6,60 €

Frutos agregados

As596d Ranunculus, s.l. de fruto 6,60 €
As597d Ranunculus, s.t. de fruto 6,60 €
As633d Pyrus malus, maçã, fruto jovem carnudo com muitas 

sementes, s.t.
6,60 €

As6165d Rosa, fruto de sincarpo s.l. 6,60 €
As641d Rubus idaeus, framboesa, fruto jovem agregado s.l. 6,60 €
As642d Fragaria, morango, fruto jovem agregado, s.l. 6,60 €
As6035d Ribes, groselha, s.l. de um fruto simples 6,60 €
As643d Morus, amora, fruto jovem múltiplo s.l. 6,60 €
As645e Ficus carica, figo, fruto jovem s.t. 7,60 €

Sementes

As578d Triticum, trigo, grão (semente), s. t. mostrando embrião e 
endosperma

6,60 €

As579e Triticum, trigo, grão (semente), s. l. sagital mostrando embrião 
e endosperma

7,60 €

As580d Zea mays, milho, grão (semente), s. l. mostrando embrião e 
endosperma

6,60 €

As6641d Zea mays, espiga de milho de grão jovem s.t. 6,60 €
As5809e Zea mays ou Triticum, sementes germinativas s.l. 7,60 €
As581d Secale, centeio, grão (semente) s.t. 6,60 €
As6621d Asparagus, s.t. de semente 6,60 €
As585d Jacinto, sementes maduras s.t. 6,60 €
As623d Helianthus, girassol, s.t. de fruto aquênio 6,60 €
As638d Phaseolus, feijão, s. t. de vagem mostrando pericarpo e 

semente
6,60 €

As622d Tropaeolum, capuchinha,. semente s.t. 6,60 €
As635d Amygdalus, amêndoa, endosperma s.t. 6,60 €
As636d Myristica, noz-moscada, endosperma s.t. 6,60 €
As661c Ricinus, s.t. de semente mostrando grãos de aleurona em 

endosperma com cotilédones
6,30 €

As628d Juglans, nóz, mesocarpo com células petrificadas, s. t. 6,60 €
As629b Populus, álamo, pêlos de sementes u.i. 5,80 €

ULTRATHIN SECTIONS

Zoology - Ultrathin Sections-  auslaufend - discontinued!  
Cancelado -

Uz112e Amoeba proteus, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz114e Pelomyxa carolinensis, s.t. l,5 µm 7,60 €
Uz116e Euglena gracilis, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz118e Paramaecium caudatum, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz119e Paramaeciummultimicronucleatum, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz121e Hydra, t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz124e Obelia hydroid, colony, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz131s Planaria, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uz141e Ascaris lumbricoides, t.s. 1,5 µm through the region of pharynx 7,60 €

Uz142f Ascaris lumbricoides, t.s. 1,5 µm through the region of male 
gonads

9,00 €
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Uz143f Ascaris lumbricoides, t.s. 1,5 µm through the region of female 
gonads

9,00 €

Uz145f Trichinella spiralis, s.t. 1,5 µm through muscles with encysted 
larvae

9,00 €

Uz151e Lumbricus, earthworm, t.s. 1,5 µm in region of intestine and 
typhlosolis

7,60 €

Uz315e Amphiuma, congo eel, striated muscle l.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz317e Amphiuma, striated muscle t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz319e Amphiuma, cardiac muscle l.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz321e Amphiuma, lung t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz331e Amphiuma, spleen t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz335e Amphiuma, oesophagus t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz337e Amphiuma, small intestine t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz339e Amphiuma, large intestine t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz340e Amphiuma, liver showing generalized animal cells with nucleus,

cytoplasm and cell walls, s.t. 1,5 µm. Ideal for demonstration
7,60 €

Uz342e Amphiuma, gall bladder s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz344e Amphiuma, pancreas s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz351e Amphiuma, kidney s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz353e Amphiuma, urinary bladder s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz355e Amphiuma, testis showing spermiogenesis, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz365e Amphiuma, skin t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz415e Rana, frog, adipose tissue s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz425e Rana, striated (skeletall muscle l.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz426e Rana, striated (skeletal/ muscle t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz427e Rana, cardiac lheart) muscle l.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz429e Rana, lung s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz431e Rana, artery, vein and nerve, t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz435e Rana, adrenal gland s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz442e Rana, tongue s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz444e Rana, oesophagus t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz445e Rana, stomach t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz447e Rana, small intestine t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz449e Rana, large intestine t.s. 1,5 µm 7,60 €
Uz451e Rana, liver s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz453e Rana, pancreas s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz455e Rana, kidney s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz457e Rana, testis with spermiogenesis, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz459e Rana, ovary s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz465e Rana, cerebrum s.t. 1,5 µm 7,60 €
Uz468e Rana, spinalcord t.s. 1,5 µm 7,60 €

Histology of Mammalia - Ultrathin Sections-  auslaufend - 
discontinued - Cancelado!  -

Um115f Simple squamous epithelium of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um117f Stratified squamous epithelium of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um119f Simple cuboidal epithelium of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um121f Simple columnar epithelium of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um123f Ciliated columnar epithelium of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um131f Reticular connective tissue of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um133f Tendon of monkey, l.s. 1,5 µm 9,00 €
Um136f Hyaline cartilage of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um141e Striated muscle of rabbit  (stretched), l.s. 1,5 µm 7,60 €
Um143e Striated muscle of rabbit (slack), l.s. 1,5 µm 7,60 €
Um145e Cardiac muscle of rabbit s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um151f Striated muscle of monkey, l.s. 1,5 µm 9,00 €
Um153f Striated muscle of monkey, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Um155f Cardiac muscle of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um157f Smcoth muscle of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
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Um161f Developing skull and scalp of newborn mouse, s.t. 1,5 µm 9,00 €

Um163f Developing phalange of newborn mouse, l.s. 1,5 µm 9,00 €
Um173f Artery and vein of monkey, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Um175e Aorta of rabbit,  t.s. 1,5 µm 7,60 €
Um215e Trachea and oesophagus of rabbit,  t.s. 1,5 µm 7,60 €
Um217f Lung of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um219e Lung of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um233f Lymph node of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um235e Spleen of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um237f Thymus of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um253f Thyroid gland of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um255e Adrenal gland of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um315e Tongue of monkey, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um318f Tooth of newborn mouse, l.s. 1,5 µm 9,00 €
Um320e Oesophagus of rabbit,  t.s. 1,5 µm 7,60 €
Um324f Stomach of monkey, fundic region, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um327f Duodenum of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um329f Colon of monkey. s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um334e Liver of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um336e Pancreas of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um339f Parotid gland of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um341f Submandibular gland of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um343f Sublingual gland of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um413e Kidney of rabbit, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um415e Urinary bladder of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um418f Ureter of monkey, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Um433e Testis of rat with spermiogenesis, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um435f Testis of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um437f Epididymis of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um441f Prostate gland of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um453e Ovary of rabbit, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um456f Ovary of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um463e Uterus of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um469e Fallopian tube of monkey, t.s. 1,5 µm 7,60 €
Um473e Vagina of rabbit,  s.t. 1,5 µm 7,60 €
Um515f Cerebellum of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um518f Nerve bundle of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Um553g Vater-Pacinian corpuscle, s.t. from skin 1,5 µm 12,20 €
Um615f Skin of monkey, s.t. 1,5 µm 9,00 €

Human Histology - Ultrathin Sections-  auslaufend - 
discontinued - Cancelado!  -

Uh115s Stratified squamous epithelium, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh118s Pseudostratified columnar ciliated epithelium, human, s.t. 1,5 

µm
10,70 €

Uh123s Glandular epithelium, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh155s Striated muscle, human, l.s. 1,5 µm 10,70 €
Uh157s Smooth (involuntary) muscle, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh159s Heart (cardiac) muscle, human s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh171s Artery, human, t.s. 1,5 µm 10,70 €
Uh173s Vein, human t.s. 1,5 µm 10,70 €
Uh215s Lung, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh235s Spleen, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh237s Palatine tonsil, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh238s Thymus gland, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh252s Thyroid gland, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh253s Adrenal gland, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh323s Tongue with Papilla circumvallata, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
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Uh331s Oesophagus, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh337s Duodenum, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh339s Ileum, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh344s Colon, human. s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh346s Vermiform appendix, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh352s Submandibular gland, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh354s Pancreas, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh356s Liver, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh413s Kidney, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh431s Ovary, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh435s Fallopian tube, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh437s Uterus, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh440s Placenta, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh451s Vagina, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh462s Testis, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh466s Spermatic cord (Ductus deferens), human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh468s Prostate gland, human, s.t. 1,5 µm 10,70 €
Uh632s Human skin from palm, s.t. 1,5 µm 10,70 €

Botany - Ultrathin Sections-  auslaufend - discontinued - 
Cancelado!  -

Ub112f Oscillatoria, s.t. showing nuclear material and the cell walls, 1,5 
µm

9,00 €

Ub115e Nostoc, blue-green alga, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Ub121e Chlamydomonas, flagellate, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Ub135e Volvox, s.t. of colonies 1,5 µm 7,60 €
Ub215e Physarum, slime mold, plasmodium showing the nuclei s.t. 1,5 

µm
7,60 €

Ub216e Physarum, slime mold, sclerotium s.t. 1,5 µm 7,60 €
Ub232f Rhizopus, with developing spores, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub234f Saprolegnia, water mold, with oogonia and antheridia, s.t. 1,5 

µm
9,00 €

Ub253f Aspergillus, conidiophores, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub255f Peziza, apothecium with asci and ascospores, s.t. 1,5 µm 9,00 €

Ub267e Saccharomyces, yeast, s.t. 1,5 µm m for fine cellular detail 7,60 €

Ub259f Taphrina on peach leaf with asci, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub272f Coprinus, mushroom, pileus with basidia and basidiospores, 

s.t. 1,5 µm
9,00 €

Ub274f Puccinia spec., telia on host. s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub276f Puccinia spec., aecia on host, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub281e Lichen, thallus with embedded algae, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Ub315e Marchantia, liverwort, thallus, s.t. 1,5 µm 7,60 €
Ub317f Marchantia, antheridial branch with details of antheridia, s.t. 1,5 

µm
9,00 €

Ub319g Marchantia, archegonial branch with details of archegonia. s.t. 
1,5 µm

12,20 €

Ub323g Moss, antheridial head with antheridia, l.s. 1,5 µm 12,20 €
Ub415f Psilotum, rhizome, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub416f Psilotum, stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub423f Lycopodium, leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub425f Selaginella, stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub426f Selaginella, leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub428f Equisetum, horse tail, rhizome, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub431f Marsilea, fern, rhizome, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub432f Marsilea, leaflet, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub435f Ophioglossum, fern, root, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub436f Ophioglossum, stipe, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub437f Ophioglossum, sporangia on fertile frond, t.s. 1,5 µm 9,00 €
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Ub441f Fern prothallium with antheridia, s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub511f Pinus, pine, root, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub513f Pinus, young stem of first year, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub515f Pinus, leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub625f Allium cepa, onion, root tip l.s. 1,5 µm cellular details 9,00 €
Ub633f Smilax, typical monocot root, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub635f Elodea, waterweed, aquatic stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub637f Ranunculus, buttercup, typical dicot root with protostele, t.s. 1,5 

µm
9,00 €

Ub638f Helianthus, sunflower, annual dicot root, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub639f Tilia, lime, woody root, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub642f Lupinus, root nodules with nitrogen-fixing bacteria, s.t. 1,5 µm 9,00 €

Ub644f Cuscuta, dodder, host and parasite with haustoria, t.s. 15µm 9,00 €

Ub646f Orchid root with endotrophic mycorrhiza. s.t. 1,5 µm 9,00 €
Ub653f Zea mays, corn, typical monocot stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub655f Elodea, waterweed, aquatic stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub657f Iris, rhizome, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub671f Aristolochia, young meristematic dicot sten, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub673f Coleus, square stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub675f Hoya carnosa, wax flower, stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub677f Magnolia, meristematic stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub678f Ranunculus, buttercup, dicot stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub681f Sambucus, elderberry, young stem with vascular bundles, t.s. 

1,5 µm
9,00 €

Ub683f Helianthus, sunflower, typical annual dicot stem with separate 
bundles and central pith, t.s. 1,5 µm

9,00 €

Ub685f Tilia. lime, young meristematic stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub687f Tilia, one-year woody stem, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub689f Nicotiana tabacum, tobacco, stem. t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub715f Zea mays, corn, typical monocot grass leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub717f Elodea, waterweed, simple aquatic leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub733f Syringa, lilac, typical mesophytic dicot leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub734f Syringa, paradermal section through the epidermis and 

palisades, s.t. 1,5 µm
9,00 €

Ub736f Myriophyllum, leaf of a waterplant, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub738f Nerium, oleander, xeromorphe leaf showing sunken stomata, 

t.s. 1,5 µm
9,00 €

Ub742f Ficus elastica, rubber plant, leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub745f Dionaea, Venus flytrap, leaf, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub747f Verbascum, mullein, leaf with branched hairs, t.s. 1,5 µm 9,00 €

Ub755f Dicot flower bud showing floral diagram, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub763f Lilium, lily, young anther with sporogenous tissue shows 

cellular details, t.s. 1,5 µm
9,00 €

Ub765f Lilium, older anther with developing pollen, t.s. 1,5 µm 9,00 €
Ub768f Lilium, young ovary with developing structures, t.s. 1,5 µm 9,00 €

Ub770f Lilium, older ovary with integuments, t.s. 1,5 µm 9,00 €

Abreviaturas:
s.t.    secção transversal
s.l.    secção longitudinal
u.i.    unidade integral
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Benvindos a nossa HOMEPAGE:
www.lieder.com ou  www.lieder.de.
Visitando nossa página você encontrará uma 
apresentação detalhada de todos os nossos produtos em 
cinco idiomas. Você é convidado a baixar e imprimir os 
arquivos necessários. Para impressão do seu próprio 
catálogo, por favor solicite nossos arquivos especiais de 
alta qualidade para impressão.

Direito Autorais: JOHANNES LIEDER

Informações sobre  pedido

Todas as nossas lâminas preparadas para microscópio,  slides 
coloridos e fotomicrografias podem ser obtidos como jogos 
completos ou individualmente. Encomendando, por favor dê os 
números do catálogo completos, a quantidade e as descrições 
abreviadas dos itens solicitados. Isto ajudará a minimizar o 
processamento dos seus pedidos, e evitar erros.

Por favor mencione o método de transporte requerido, ex. 
correio aéreo nomal, cargo, courier especial (ex. DHL, Fedex, 
UPS). Sem as suas instruções de expedição usaremos o 
nosso melhor julgamento. Não despacharemos as 
consignações via superfície ou via marítima a menos que 
expressamente requerido.
Ao pedir as lâminas preparadas para microscópio, por favor 
especifique as caixas de acondicionamento (veja página # 2). 
Sem a sua especificação, forneceremos nossas caixas padrão 
de diferentes tamanhos de acordo com a quantidade de 
lâminas requeridas.
Para sua conveniência, anexamos ordens de pedidos em 
branco no final do nosso catálogo. Caso não tenha nosso 
catálogo, por favor solicite. Enviaremos a mais nova versão do 
nosso catálogo geral imediatamente.  –  Itens sem preços 
ainda não haviam sido publicados na data da impressão desta 
lista de preços. Nossos preços e disponibilidade dos produtos 
serão também fornecidos em cotações.

Os preços listados nesta lista de preços estão em  EURO - ex 
works. Descontos por quantidade serão fornecidos em grandes 
pedidos, informações detalhadas serão fornecidas com seu 
pedido. O transporte, a embalagem, e a expedição de 
containeres serão cobrados a parte.

Teremos o prazer em cotar-lhes lâminas ou transparências  
que não estejam listadas em nossos catálogos. Por favor nos 
envie suas especificações e enviaremso nossa melhor oferta. 
Apreciamos muito os seus pedidos e estamos ao seu dispor. 
Sinta-se a vontade para nos fazer quaisquer perguntas 
adicionais.
Benvindos nossa HOMEPAGE  www.lieder.com . Visitando 
nossa página você encontrará uma apresentação detalhada de 
todos os nossos produtos em cinco idiomas (Inglês, Alemão, 
Português, Espanhol e Francês).  Qualquer novidade será 
publicada em nossa Homepage primeiramente. Você é 
convidado a baixar e imprimir os arquivos necessários para 
seu uso particular apenas.
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Termos e Condições de Venda. Lista de Preços

Este catálogo e a lista de preços substituem todos os 
catálogos e listas de preço anteriormente emitidos. Todos os 
produtos são vendidos de acordo com os preços vigentes na 
altura do embarque. Todos os preços são fornecidos em 
EURO.  Nossos preços não incluem impostos de nenhuma 
localidade.
O embarque e embalagem estão no custo e risco do 
consignatário. Lâminas preparadas para microscópio só 
podem ser embarcadas se acondicionadas em caixas 
especiais, estas caixas estão disponíveis em diferentes 
tamanhos e preços e devem ser escolhidas juntamente com os 
seus pedidos.
Lâminas preparadas para microscópio e slides coloridos estão 
disponíveis em jogos completos (coleções ou séreis) ou 
individualmente. Pequenas mudanças dentro dos jogos, 
coleções ou compilações nos são reservadas.

Esta citação foi estabelecida por computador. Erros 
calculatórios nos são reservados. Todas as ofertas e citações 
estão sujeitas aos nossos termos gerais e condições de venda 
e pagamentos como impresso em nossa lista de preços. Nos 
reservamos o direito de cancelar tais produtos não disponíveis 
na data do embarque por falta de matéria-prima. Se a 
descrição técnica de um artigo dado com a lista de 
especificação não estiver clara, nossa interpretação da técnica 
preparatória será válida. Caso não seja especificada a técnica 
de preparação requerida, utilizaremos nosso método avançado 
para melhores resultados.

Quaisquer reclamações, não serão consideradas ao menos 
que feitas dentro de 8 dias seguidos da data do recebimento 
dos produtos no destino. As reclamações aceitas intitularão o 
reivindicador a substituição somente, não a qualquer dano 
adicional. Qualquer dano ou o cancelamento de pedido por 
parte do fornecedor causado por força maior, como os atos do 
Deus, greve, guerra, não disponibilidade de materiais, 
incêndio, distúrbios de operação da fábrica ou tráfego ou 
qualquer outra circunstância além do controle do fornecedor 
são excluídos. Reservamos o direito de cancelar tais itens não 
disponíveis no momento do embarque devido à falta de 
materiais ou, outra razão técnica.

As faturas e as contas serão pagáveis juntamente com a 
confirmaçao do pedido. Cartas irrevogáveis de crédito serão 
feitas se solicitadas. As mercadorias permanecerão 
propriedade do fornecedor até que o pagamento completo das 
mercadorias fornecidas tenha sido efetuado.

O Comprador não tomará ou fará ou causará ou permitirá a 
qualquer pessoa tomar ou fazer uma cópia ou fotografar 
nenhuma lâmina preparada para microscópio, fotomicrografias, 
slides coloridos, transparências, CD-ROM, desenhos, textos, 
descrições, home pages, sites web e compilações fornecidas 
pelo Vendedor com objetivo de fazer lucro disto pela revenda 
ou de qualquer outro modo em absoluto. 
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Todas as nossas figuras, lâminas preparadas para  
microscópio, outros slides, diapositivas e transparências, 
desenhos, textos, descrições, home pages, sites web e 
compilações são sujeitos à assegurar os Direitos Autorais e 
não podem ser fotografados, reproduzidos, esquadrinhados, 
reimprimidos, fornecidos em um sistema de recuperação ou 
em bancos de dados, ou transmitidos em qualquer forma ou 
por qualquer meio, mecânico, eletrônico, registro, transmissão, 
televisão, CD-ROM, DVD, serviços online, home pages, sites 
web ou de outra maneira sem a permissão prévia do 
proprietário de Direitos Autorais.

Nenhuma variação dessas condições será eficaz a menos que 
por escrito, assinada por ou em nome do Vendedor. Todos os 
pedidos são sujeitos aos termos e condições acima 
mencionados. O lugar de pagamento e jurisdição será 
Ludwigsburg/Germany.

Descrição Geral dos Produtos

País de Origem: República Federativa Alemã, União Européia

Lâminas preparadas para microscópio: as lâminas de alta 
qualidade da LIEDER são feitas nos nossos próprios 
laboratórios na Alemanha sob rigoroso controle científico. 
Tamanho 26 x 76 mm (1 x 3 polegadas), os melhores vidros 
com bordas  perfeitas. Materiais histológicos de qualidade 
superior   são usados. A aplicação de técnicas de coloração e 
colagem especiais garante uma representação clara, 
multicolorida de todas as estruturas dos tecidos.Todas as 
lâminas da LIEDER satisfazem os requerimentos científicos. 
Todas as lâminas são fornecidas com etiquetas impressas. 
Para descrição detalhada por favor verificar os nossos 
catálogos.

Transparências para projeção: Transparências tamanho 210 
x 297 mm (8 x 10 polegadas). Todas as Transparências 
coloridas são impressas por um processo de impressão 
especial que se  sobressaem por razão da sua qualidade de 
projeção. Cada transparência mostra de 1 até 6 quadros 
multicoloridos diferentes, tomados da cor original de 
fotomicrografias bem como de desenhos anatômicos e 
diagramas preparados por ilustradores universitários 
especializados neste campo. Todas as transparências são 
impressas nos melhores filmes de cloreto de polivinilo(PVC), 
os jogos de transparências e atlas são protegidos em um 
arquivo plástico com mecanismo de anel.
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Slides coloridos e Fotomicrografias: os slides para projeção 
da LIEDER em filme de 35 mm: Para obter a qualidade 
máxima todos os slides coloridos da LIEDER provén de 
exposição original, isto é, cada slide é individualmente 
fotografado diretamente dos espécimes. Conseqüentemente, 
não há nenhuma perda da qualidade que possa resultar de um 
processo de cópia. O slide é de alta definição e claridade, 
ligadas à reprodução de cores que resultam em sua qualidade 
insuperável. Tal slide de alta qualidade oferece o máximo de 
informação  ilustrada de tal maneira que pode ser prontamente 
apreciado pelo estudante. Todo slide é montado entre  vidro a 
prova de pó de 50 x 50 mm (2 x 2 polegadas) entre armações 
plásticas da melhor qualidade. Etiquetas impressas com 
informação detalhada em todos os slides são fornecidas.

Educação e Conhecimento em CD-ROM: O Novo e incrível 
Programa do CD-ROM Interativo Educacional. Oferecemos 
nossa nova série de aproximadamente 30 CD-ROMs para 
aprendizado e ensino interativo escolar nos seguintes temas: 
Biologia Humana completa em todas as suas partes (anatomia 
macro e microscópica) - Citologia  - Genética Molecular –  
Mendelismo – Genética Humana – Origem e Evolução da vida 
– Nosso meio ambiente, tratamentos e proteção – Nossas 
águas, poluição, proteção e reciclagem – A floresta essencial 
para vida – Proteção de sementes de estragos e doenças – 
Sociedade das Plantas – Ecossistema – Animais e plantas – 
Estrutura da matéria – Todas as ilustrações são retiradas do 
nosso estoque para garantir uma qualidade superior. Todos os 
CDs estarão disponíveis em varios idiomas. Eles contém um 
programa especial de ensino e aprendizagem, textos 
explicativos nos quatro idiomas, um grande número de figuras 
(microfotografias, ilustrações anatômicas de alta qualidade, 
gráficos, animais e plantas, ciclos de vida, etc), um programa 
especial de teste pra checar o conhecimento dos usuários, inclu

Manual com textos explicativos e desenhos: Este livreto 
explicativo ajuda na exploração do material, tornando o seu 
uso mais efetivo tanto em classes como em estudos 
individuais.O texto provém uma descrição das estruturas 
morfológicas envolvidas, facilitando consideravelmente a 
busca e visualização dos relevantes tópicos nas lâminas 
microscópicas. Estes textos também fornecem informações 
referentes as relações sistemáticas e fisiológicas, além dos 
princípios gerais de biologia, bem como estimula a 
interpretação e o uso  didático das observações feitas em 
salas de aula.
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PACOTE MULTIMEDIA PARA PROFESSORES E 
ESTUDANTES. LIEDER oferece um novo programa de 
PACOTE MULTIMEDIA DA CIÊNCIA DA VIDA para 
aprendizado e ensino interativos em escolas e na educação. O 
novo pacote multimedia visa dar uma sinopse perfeita num 
plano geral de todas as linhas de biologia importantes para 
instrução nas escolas, colégios e universidades e apropriado 
para trabalho em microscópios. Uma parte considerável do 
programa consiste de um extenso manual com descrições e 
desenhos detalhados do material.  Um material complementar 
muito bem selecionado com lâminas microscópicas, 
transparências OHP, folhas e esquemas de trabalho, 
descrições e figuras dos desenhos servem ao professor em 
seu trabalho com diferentes temas durante as lições. O 
material abundante dá ao professor a oportunidade de 
selecionar e variar os assuntos na divisão dos trabalhos 
durante as classes. Oferecemos pacotes para os professores 
e para os estudantes:

COPYRIGHT by

JOHANNES LIEDER GmbH & Co. KG
Laboratório de Lâminas preparadas para microscópio 
Publicadores de slides coloridos, OHP-Transparências e CD-
ROM
D-71636 Ludwigsburg/Germany, Solitudeallee 59, 
D-71607 Ludwigsburg/Germany, Postfach 724 
Telefon: + 49  (0)7141  921919  
Fax: + 49  (0)7141  902707 
Email: lieder@lieder.de
Homepage: www.lieder.de
Ident No. DE 239 649 828
Kommanditgesellschaft  Sitz Ludwigsburg, HRA 3121, 
persönlich haftender Gesellschafter: Lieder Verwaltungs GmbH 
mit Sitz in Ludwigsburg, HRB 7049, Geschäftsführer: Johannes 
Lieder, Ludwigsburg. 

Konten:
Commerzbank  Ludwigsburg, (BLZ 604 800 08)  Konto-No. 5 
023 385 00, 
IBAN  DE 25 6048 0008 0502 3385 00, BIC  DRES DE FF 604 
(SWIFT)
Deutsche  Bank  Ludwigsburg, (BLZ 604 700 24)  Konto-No. 
0227611, 
IBAN  DE 27 6047 0024 0022 7611 00, BIC.  DEUT DE DB 
604 (SWIFT)
Kreissparkasse  Ludwigsburg, (BLZ 604 500 50)  Konto-No. 
105 479, 
IBAN DE 92 6045 0050 0000 105479, BIC  SOLA DES 1 LBG 
(SWIFT)
Postbank  Stuttgart, (BLZ 600 100 70) Konto-No. 886 89-707, 

IBAN DE73  6001 0070 0088 6897 07     BIC  PBNKDEFF

Customs tariff numbers:
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Mikropräparate und Dias
Prepared microscope slides and color slides 
Préparations microscopiques et diapositives:  
90230080
OHP Transparente und Medienpakete
OHP Transparencies and Media packs
OHP Transparencies et Ensembles pédagogiques: 
49060000.   CD-ROM: 85234045

Ordering Information

All our microscope slides, color slides and photomicrographs 
can be purchased as well as in complete sets or series and as 
individual slides. When ordering please give the complete 
catalogue numbers, the quantities and the abbreviated 
descriptions of the requested items. This will help to minimize 
the processing of your orders, and to avoid errors

Please mention the required mode of dispatch, e.g. airmail 
parcel, SAL parcel, airfreight, special courier (e.g. DHL). 
Without your forwarding instructions we will use our best 
judgement. We will not dispatch the consignments via surface 
or sea mail unless expressly required.

When ordering prepared microscope slides, please specify the 
required slide boxes (see page 2). Without your specification 
we supply standard type boxes of suitable size for our 
microscope slide sets and individual slides.

For your convenience, order blanks are bound into our 
catalogues. If you do not have our catalogue, please write. We 
will send the newest edition of our general comprehensive 
catalogue immediately.  –  Items without prices were not yet 
published when printing this price-list. Prices will be quoted 
upon request.
The prices quoted in this price-list are to be understood in 
EURO net ex works. Quantity discounts are allowed on larger 
orders, detailed information will be given upon request. 
Transportation, packing, and shipping containers are charged 
at cost.
We gladly will make special offers for any slides or 
transparencies not listed in our catalogues. Please send your 
inquiries and specification lists and we will make our best 
quotations immediately. We would appreciate your orders and 
promise you prompt service at all time. Should you have 
additional questions, feel free to contact us.

Welcome in our new HOMEPAGE  www.lieder.com . Visiting 
our web-site you will find a comprehensive depictured 
presentation of our product-line in five languages (English, 
German, Portuguese, Spanish and French). Any news will be 
published on our web-site first. For your private use only you 
may download and print the requested files.

Terms and Conditions of Sale. 
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This catalogue and price-list supersede all catalogues and 
price-lists previously issued. All goods are sold subject to the 
prices ruling at the time of shipment. All prices are understood 
in EURO.  Our prices do not include the German TVA 
(Mehrwertsteuer).
Shipment and packing shall be at the consignee’s cost and 
risk. Prepared microscope slides can be shipped in special 
slide boxes only, such boxes being available in different sizes 
and at different prices.
Prepared microscope slides, color photomicrographs and color 
slides  are available in complete sets (collections or series) or 
individually. Changes within any sets and collections or 
compilations are reserved.
This quotation has been established computer-aided. 
Calculatory errors are reserved. All offers and quotations are 
subject to our general terms and conditions of sale and 
payment as printed on our price-lists. Minor changes within all 
collections are reserved. We reserve the right to cancel such 
items being not available at the time of delivery due to lack of 
materials.If the technical description of an item given with the 
specification list is not clear, our interpretation of the 
preparatory technique will be valid.If there no special staining 
technology is prescribed, we use our high advanced staining 
methods for best results.

Any complaints cannot be considered unless they are asserted 
within 8 days following arrival of the goods at their destination. 
Accepted claims shall entitle the claimant to replacement only, 
not to any further damages. Any damages or cancellation of 
order on the part of the supplier caused by force majeure, such 
as acts of God, strike, war, non-availability of materials, fire, 
disturbances of plant operation or traffic or any other 
circumstances beyond the supplier’s control are excluded. We 
reserve the right to cancel such items being not available at the 
time of delivery due to the lack of materials or, other technical 
reason. 

Invoices and bills shall be payable within 30 days, without 
discount. Advance payments or irrevocable letters of credit 
shall be made if requested. The goods shall remain the 
supplier’s property until full payment for the goods supplied has 
been effected.
The Purchaser shall not take or make or cause or permit any 
person to take or make a copy, scan or photograph of any 
prepared microscope slides, photomicrographs, color slides, 
transparencies ,CD-ROM, drawings, designs, texts, 
descriptions, homepages, web-sites and compilations supplied 
by the Vendor for the purposes of making a profit therefrom 
whether by resale or in any other manner whatsoever. 

All our pictures, microscope slides, other slides, diapositives 
and transparencies, drawings, designs, texts, descriptions, 
homepages, web-sites and compilations are subject to 
Copyright and may not be photographed, reproduced, scanned,
reprinted, stored in a retrieval system or in data banks, or 
transmitted in any form or by any means, mechanical, 
electronic, recording, broadcasting, television, CD-ROM, DVD, 
on-line services, homepages , web-sites or otherwise without 
the prior permission of the Copyright owner. 
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No variation of these conditions shall be effective unless in 
writing signed by or on behalf of the Vendor.
All orders are subject to the above terms and conditions. Place 
of payment and jurisdiction shall be Ludwigsburg/Germany.

GENERAL PRODUCT DESCRIPTION

Country of origin:The Federal Republic of Germany, 
European Union 

Prepared Microscope Slides PREMIUM QUALITY: LIEDER 
high quality microslides are made in our own laboratories under 
rigorous scientific control. Size 26 x 76 mm (1 x 3 inches), best 
glasses with fine ground edges. Top quality histologically fixed 
materials are used. The application of special staining 
techniques guarantees a clear, multicolored representation of 
all tissue structures. LIEDER slides meet all scientific 
requirements. All slides are furnished with printed labels. For 
detailed description please see our catalogues. All 
microscope slides are guaranteed Made in Germany

Overhead Projector Transparencies:                         
Transparencies for Overhead Projection, size 210 x 297 mm (8 
x 10 inches). All Color Transparencies are printed by a special 
printing process and they excel by reason of their projection 
quality. Each transparency shows 1 up to 10 different 
multicolored pictures taken from original color 
photomicrographs as well as from anatomical color designs, 
drawings and diagrams prepared by university illustrators 
spezialising in this field.  All transparencies are printed on best 
PVC-films, the transparency sets and atlases are protected in a 
plastic file with ring mechanism

Colour Photomicrographs and Colour Slides:             
LIEDER projection slides on 35 mm film. In order to obtain the 
ma-ximum quality all LIEDER Colour Slides are Original 
Exposure, i.e. each LIEDER Colour Slide is individually 
photographed from the specimen. Consequently, there is no 
loss of quality which could arise from a copying process. 
LIEDER Colour Slides for projection are of high definition and 
clarity, coupled with colour reproduc-tion which has resulted in 
slides of unsurpassed quality. Such high quality slides enable 
the maxi-mum amount of information to be illustrated in such a 
manner that it can be readily appreciated by the student. All 
LIEDER Colour Slides are mounted between glass in solid dust 
proof 50 x 50 mm (2 x 2 inches) plastic frames of best quality. 
Printed labels with detailed information on all slides.
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The New LIEDER Program of Interactive CD-ROM:  
We offer a new range of CD-ROM for interactive learning and 
teaching in school and education. Every CD comprises the 
following topics: A great variety of beautiful diagrams, color 
photos, tables, anatomical pictures, life cycles, human and 
landscape photographs, scenes, test data and results and 
photomicrographs, which can be observed by different steps of 
magnification by using a „MicroScope“. The slides can be 
moved under this microscope and can be observed in all its 
parts. - All necessary drawings matching the pictures, with 
comprehensive explanatory texts in up to five languages - A 
special test program to check the knowledge in several levels 
of difficulty. - Special accompanying material, drawings, sketch- 
and worksheets are supplied. They can be used as 
accompanying material for class tests. All pictures and texts 
can be printed by the user. The CD works with all Windows 
versions.  The resolution is 960 x 640 or higher for superior 
quality with over 1 Million colors. 

Manuals (Accompanying Brochures) with Explanatory 
Texts and Drawings. 
With this manuals the intent is to facilitate the study of 
microscope slides and photomicrographs and their 
interpretation. The semidiagrammic drawings separate the 
important from the unimportant, interpreting and introducing 
connections. The text pertaining to each of the  drawings gives 
a detailed description of the microscopic slide and the drawing. 
It also makes suggestions for the best use of the Multimedia 
Program in class. The morphological structures are described 
and the code of numbers in the drawings is explained. 
Information is given about systematic and physiological 
connections as well as biological principles: the evolution,  
division of labour, specialization and how organisms solve 
certain problems. Life cycles of parasitic plants and animals are 
discussed. Information is further given about methods of 
collecting and studying living material to make lessons 
interesting. Microtechnical methods of fixing, staining and 
mounting are explained where possible. 

MULTIMEDIA-PACKAGES FOR TEACHERS AND 
STUDENTS
We offer a new range of MULTIMEDIA PACKAGES OF LIFE 
SCIENCE for interactive learning and teaching in school and 
education.The new media aim to give a strictly outlined 
synopsis of all those lines of biology important for instruction at 
schools, colleges and universities and suitable for working with 
the microscope. Well selected media packages of 6 and 12 
units serve the teacher to work with the subject during the 
lessons. 
– The TEACHER  PACKAGES comprise: Set of selected 
prepared microscope slides in plastic box. Set of color 
overhead transparencies, large size. Set of sketch- and 
worksheets with drawings for all slides, to be copied by the 
teacher. Brochure with detailed desription of all slides, 
drawings and transparencies. Special cardboard box for storing 
and packing
– The STUDENT SETS comprise: Set of selected prepared 
microscope slides in plastic box (the same as the teacher 
slides). Brochure with detailed desription of all slides. Special 
cardboard box for storing and packing
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