
KIERUNEK LEKARSKI 
ZESTAW PREPARATÓW EGZAMINACYJNYCH 

 PRZED ODDANIEM ZESTAWU PREPARATY NALE śY UŁOśYĆ ZGODNIE Z LISTĄ 
1 preparat nr 6 pępowina  
2 preparat nr 7 ścięgno  
3 preparat nr 8 tarczyca  
4 preparat nr 17 powstawanie ko ści na podło Ŝu mezenchymatycznym   
5 preparat nr 18 powstawanie ko ści na podło Ŝu chrz ęstnym   
6 preparat nr 20 język  
7 preparat nr 26 nerw osmowany  
8 preparat nr 27 nerw  
9 preparat nr 28 krezka  
10 preparat nr 29 Ŝyła i t ętnica średniego kalibru  
11 preparat nr 30 aorta (HE)  
12 preparat nr 33 serce  
13 preparat nr 34 śledziona  
14 preparat nr 35 szpik czerwony  
15 preparat nr 36 węzeł chłonny  
16 preparat nr 37 grasica  
17 preparat nr 39 nadnercze  
18 preparat nr 40 przysadka  
19 preparat nr 44 ślinianka przyuszna  
20 preparat nr 45 ślinianka podj ęzykowa  
21 preparat nr 46 migdałek  
22 preparat nr 47 przełyk  
23 preparat nr 48 Ŝołądek  
24 preparat nr 49 szyszynka  
25 preparat nr 50 dwunastnica  
26 preparat nr 51 jelito czcze  
27 preparat nr 52 okręŜnica  
28 preparat nr 53 wyrostek robaczkowy  
29 preparat nr 54 wątroba  
30 preparat nr 55 jelito kr ęte  
31 preparat nr 57 pęcherzyk Ŝółciowy  
32 preparat nr 58 trzustka  
33 preparat nr 60 tchawica  
34 preparat nr 61 płuco  
35 preparat nr 63 nerka  
36 preparat nr 66 moczowód  
37 preparat nr 67 pęcherz  
38 preparat nr 69 jądro  
39 preparat nr 70 najądrze  
40 preparat nr 71 nasieniowód  
41 preparat nr 72 jajnik  
42 preparat nr 73 jajowód  
43 preparat nr 74 macica  
44 preparat nr 75 rdzeń kręgowy  
45 preparat nr 76 zwój rdzeniowy   
46 preparat nr 77 mózg  
47 preparat nr 79 móŜdŜek  
48 preparat nr 80 gruczoł łzowy  
49 preparat nr 83 skóra bez włosów  
50 preparat nr 85 skóra owłosiona  
51 preparat nr 86 gruczoł mlekowy czynny  
52 preparat nr 87 gruczoł mlekowy nieczynny  
53 preparat nr 90 przytarczyce  
54 preparat nr 92 gruczoł krokowy (formalina)  
55 preparat nr 92a gruczoł krokowy (aldehyd glutarowy)  
56 preparat nr 94 ciałko Ŝółte  
57 preparat nr 96 pochwa  
58 preparat nr 103 rozwój z ęba  
59 preparat nr 107 łoŜysko  
60 preparat nr 110 tkanka tłuszczowa brunatna  
61 preparat nr 112 komórki nerwowe srebrzone  

 

zestaw = 61 szt. 


