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Anticonceptiekoffer 

Deze koffer bevat een selectie uit de meest betrouwbare en geschikte anticonceptiemiddelen voor 
meisjes en jonge vrouwen. In de koffer zit ook een Nederlandstalige handleiding voor voorlichting 
over anticonceptie, achtergrondinformatie over de verschillende anticonceptiemethoden, de voor- en 
nadelen, de mythen en vooroordelen, alsook tips voor effectief gebruik. 
Inhoud: 
· penis model 
· glijmiddel  
· mannencondoom 
· vrouwencondoom 
· koperspiraaltje (T-safe) 
· hormoonspiraaltje (Mirena) 
· hormoonstaafje (Implanon) 
· anticonceptiering met applicator (Nuvaring) 
· anticonceptiepleister (replica) 
· anticonceptiepil (Mylan) 
· prikpil (Depo Provera) 
· morning-afterpil (EllaOne) 
· pessarium en zaaddodende gel (Caya) 
· zwangerschapstest 

Art. nr.  RU-011                                                                                                           151,00 € 

Condoom training modellen 

Set bestaande uit 20 penis modellen uit piepschuim om aan te leren hoe men een condoom op een 
correcte wijze moet gebruiken. Deze herbruikbare modellen kunnen d.m.v. plakband op het tafelblad 
worden bevestigd zodat beide handen vrij zijn voor het uitrollen van het condoom naar de juiste 
positie. Lengte: 145 mm. Geleverd zonder condooms. 

Art. nr.  1005115                                                                                                           59,00 € 

Condoom training model 

Dit penis model uit kunststof wordt gebruikt om aan te leren hoe men een condoom veilig moet 
gebruiken. Lengte: 195 mm. Geleverd met 12 droge condooms en een draagtas. 

Art. nr.  1000340                                                                                                           72,00 € 

Vrouwencondoom training model  

Art. nr.  1000339                                                                                                           80,65 € 

Model van schaamlippen, vagina en baarmoederhals in een vereenvoudigde voorstelling om aan te   
tonen hoe een vrouwencondoom op een correcte wijze moet worden ingebracht. Lengte: 120 mm. 
Geleverd met 3 vrouwencondooms.  

Condoom training model 

Eenvoudig penis model uit kunststof (steviger als de piepschuim modellen) om aan te leren hoe men 
een condoom veilig moet gebruiken. Lengte: 145 mm. Geleverd zonder condooms. 

Art. nr.  023-013                                                                                                            20,25 € 

Spiraaltje training model 

Model met doorzichtig deksel uit kunststof om aan te leren hoe men een spiraaltje correct in de 
baarmoeder moet plaatsen. Afmetingen: 40 x 55 x 6 mm. Geleverd zonder spiraaltje. 

Art. nr.  1005766                                                                                                           24,10 € 

                                  Sexuele voorlichting     1 dimat 
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Ovulatie-bevruchting-eicelontwikkeling                                                                3B SCIENTIFIC 

Model van eierstok, eileider en baarmoeder, ca. 2x vergroot. Het model toont de rijping van de eicel, 
de ovulatie, de bevruchting en de ontwikkeling van de bevruchte eicel tot aan de innesteling in de 
baarmoederslijmvlies. Deze verschillende stadia worden ook schematisch weergegeven op de sokkel 
van het model. Afmetingen: 350 x 210 x 200 mm.  

Art. nr.  1000320                                                                                                          215,00 € 

Mannelijke geslachtsorganen                                                                                                   

Model op ware grootte van de interne anatomie van de mannelijke geslachtsorganen. Uitneembaar 
in 4 delen. Afmetingen: 130 x 120 x 140 mm.  

Art. nr.  020-052                                                                                                            97,90 € 

Vrouwelijke geslachtsorganen                                                                                              

Model op ware grootte van de interne anatomie van de vrouwelijke geslachtsorganen. Uitneembaar  
in 4 delen. Afmetingen: 130 x 120 x 140 mm.  

Art. nr.  020-051                                                                                                            97,90 € 

                                  Sexuele voorlichting     2 dimat 

Embryonale ontwikkeling                                                                                         3B SCIENTIFIC 

Art. nr.  1001257                                                                                                          445,00 €

Bestaande uit een 12-tal modellen voor het aantonen van de ontwikkeling van het embryo vanaf de 
bevruchting tot het einde van de 2de maand van de zwangerschap: 
· eicel met mannelijke gameet  
· zygote in 2-cel stadium 
· zygote in 4-cel stadium 
· zygote in 8-cel stadium  
· morula 
· blastula na ca. 4 dagen 
· blastula na ca. 5 dagen 
· blastula na ca. 8-9 dagen 
· geslachtscellen na ca. 11 dagen 
· geslachtscellen na ca. 20 dagen 
· embryo op het einde van de 1ste maand  
· embryo op het einde van de 2de maand  
De verschillende modellen kunnen afzonderlijk van de grondplaat verwijderd worden. Afmetingen: 
650 x 345 x 60 mm. 

Mannelijke bekkenorganen                                                                                      3B SCIENTIFIC 

Model op ware grootte van een mediaandoorsnede van het mannelijk bekken. De helft van de geni-
taliën is uitneembaar. Gemonteerd op grondplaat. Afmetingen: 310 x 410 x 170 mm.  

Art. nr.  1000282                                                                                                          158,00 € 

Vrouwelijke bekkenorganen                                                                                    3B SCIENTIFIC 

Model op ware grootte van een mediaandoorsnede van het vrouwelijk bekken. De helft van de geni-
taliën is uitneembaar. Gemonteerd op grondplaat. Afmetingen: 310 x 410 x 170 mm.  

Art. nr.  1000281                                                                                                          158,00 € 
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                                  Zwangerschap     3 dimat 

Zwangerschapserie (low cost)                                                                                                  

Serie van 8 modellen voor het aantonen van de belangrijkste stadia in de ontwikkeling van embryo  
en fœtus: 
· baarmoeder met embryo - 1ste maand 
· baarmoeder met embryo - 2de maand 
· baarmoeder met embryo - 3de maand 
· baarmoeder met fœtus - 4de maand (buikligging) 
· baarmoeder met fœtus - 5de maand (stuitligging) 
· baarmoeder met fœtus - 5de maand (rugligging) 
· baarmoeder met tweeling fœtus - 5de maand 
· baarmoeder met fœtus - 7de maand 
De modellen zijn afzonderlijk gemonteerd op een statief met sokkel. De foetussen zijn uitneembaar. 
Afmetingen: van 115 x 115 x 180 mm tot 145 x 310 x 260 mm. 

Art. nr.  020-069                                                                                               253,00 €                                                                                                            

Serie bestaande uit: Art. nr.  

Baarmoeder met embryo - 1ste maand 1000322      72,95 €                        

Baarmoeder met embryo - 2de maand 1000323      72,95 €                        

Baarmoeder met embryo - 3de maand 1000324      77,75 €                        

Baarmoeder met foetus - 4de maand (buikligging) 1000325 93,10 €                        

Baarmoeder met foetus - 5de maand (stuitligging) 1000326 94,00 €                        

Baarmoeder met foetus - 5de maand (rugligging) 1000327 99,85 €                        

Baarmoeder met tweeling foetus - 5de maand 1000328 117,00 €                        

Baarmoeder met foetus - 7de maand 1000329 117,00 €                        

Zwangerschapserie                                                                                                   3B SCIENTIFIC 

Serie van 8 modellen voor het aantonen van de belangrijkste stadia in de ontwikkeling van embryo 
en foetus. De modellen zijn afzonderlijk gemonteerd op een statief met sokkel. De foetussen zijn 
uitneembaar. Afmetingen: van 120 x 120 x 190 mm tot 150 x 320 x 270 mm. 

Art. nr.  1018627                                                                                               644,00 €                                                                                                            

Zwangerschapsbekken                                                                                             3B SCIENTIFIC                                                                   

Model op ware grootte. Doorsnede van een vrouwelijk bekken met baarmoeder en foetus in de 9de 
maand van de zwangerschap. De foetus is uitneembaar. Ter vergelijking is een embryo in de 3de  
maand van de zwangerschap op de grondplaat gemonteerd. Afmetingen: 380 x 250 x 400 mm.  

Art. nr.  1000333                                                                                                          427,00 € 

Zwangerschapserie                                                                                                   3B SCIENTIFIC 

Serie van 5 modellen voor het aantonen van enkele stadia in de ontwikkeling van embryo en fœtus:  
· baarmoeder met embryo - 1ste maand 
· baarmoeder met embryo - 2de maand 
· baarmoeder met embryo - 3de maand 
· baarmoeder met fœtus - 5de maand (stuitligging) 
· baarmoeder met fœtus - 7 de maand 
De modellen zijn gezamenlijk gemonteerd op een grondplaat maar kunnen van hun statief        
verwijderd worden. De foetussen zijn uitneembaar. Afmetingen: 410 x 310 x 130 mm. 

Art. nr.  1018633                                                                                               414,00 €                                                                                                            
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                                Zwangerschap     4 dimat 

Bevallingsmodel                                                                                                        3B SCIENTIFIC                                                                   

Dit model toont de voortgang van het foetale hoofd door het bekken tijdens de geboorte. Bestaande 
uit een beweegbaar skelet van het vrouwelijk bekken (heup, heiligbeen, stuitbeen en 2 lumbale 
wervels) en een foetale schedel gemonteerd op een flexibele staaf. Model gemonteerd op grond-
plaat. Afmetingen: 330 x 260 x 180 mm.  

Art. nr.  1000334                                                                                                          271,00 € 

Bevallingsproces                                                                                                        3B SCIENTIFIC                                                                   

Bestaande uit een serie van 5 modellen voor het aantonen van het bevalingsproces: 
· foetus in de baarmoeder: gesloten baarmoederhals 
· foetus in de baarmoeder: geopende baarmoederhals 
· foetus in de baarmoeder: start van de passage van het hoofd 
· foetus in de baarmoeder + bekken: einde van de passage van het hoofd 
· placenta in de baarmoeder 
Modellen op ware grootte. Gemonteerd op afzonderlijke grondplaten: 280 x 460 x 170 mm. 

Art. nr.  1001258                                                                                                          652,00 € 

Bevallingsproces                                                                                                        3B SCIENTIFIC                                                                   

Zelfde serie van 5 modellen zoals hierboven vermeld, echter op een schaal 1/2. Gemonteerd op een 
gezamenlijke grondplaat: 400 x 310 x 130 mm 

Art. nr.  1001259                                                                                                          339,00 € 


