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GHID PENTRU MONTAREA  
SISTEMULUI DIGESTIV

NNOOMMEE EESSCC
Distrează-te şi descoperă

RROOCC LLPPUU
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13.  Suportul superior și 
piesa lui posterioară

01. Maxilar superior 14. Arc

15.  Piesele  
esofagului

17. Elice

16. Cardie

18.  Piesele anterioară 
și posterioară  
ale stomacului

19. Manivele stomac

20.  Piesele anterioară 
și posterioară ale 
intestinului subțire

21.  Piesele anterioară 
și posterioară ale 
intestinului gros

22. Sfincter

23.  Suportul inferior și 
piesa lui posterioară

02.  Maxilar inferior 
(mandibulă)

03. Epiglotă

04. Ficat

05. Pilor

06.  Piesele anterioară 
și posterioară ale 
duodenului

07. Butoane

08. Rotile

09.  Bandă  
transportoare

10. Manivelă intestin

12. Bile

11. Cheie

24. Piedică

Componentele 
aparatului digestiv
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18.  Piesele anterioară 
și posterioară  
ale stomacului

5.
Cu celelalte două șuruburi, fixează stomacul 
pe suport și pune manivelele în găurile 
corespunzătoare.

1.
Unește cele șapte piese ale suportului din față.

2.
Pentru aceasta, trebuie doar să îmbini pivoții 
și găurile fiecărei piese exercitând un pic de 
presiune. Începe cu baza și termină cu capul.

Dacă ți se pare greu să prinzi piesele 
corect, cere ajutorul unui adult.

3.
Pentru a monta stomacul, va trebui, mai întâi, 
să plasezi cele patru elice în interiorul său. 

4.
Apoi prinde cu șuruburi piesa anterioară și cea 
posterioară.

SUPORT ANTERIOR - STOMAC

Cheia îți va permite să strângi 
toate șuruburile modelului.
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1.
Introdu unul din cleștii cardiei 
într-una din piesele inferioare ale 
esofagului, așa cum arată fotografia.

2.
După aceea, fă același lucru cu 
celălalt clește al cardiei

3.
Respectă poziția 
corectă de montare a 
celor patru piese.

4.
Pune epiglota în interiorul uneia 
dintre cele două piese ale esofagului.

5.
Apoi pune una peste alta piesele 
esofagului.

6.
Respectă poziția 
corectă de montare a 
celor trei piese.

ESOFAG

7.
Unește cele patru piese mai mari 
ale esofagului între ele. Pune în 
capătul de sus ansamblul montat 
cu epiglota, iar în capătul inferior

7.
ansamblul cu cardia.
Odată ce ai unit toate piesele  
între ele, pune-le pe suport,  
prinzându-le în punctele de

7.
ancorare 
corespunzătoare.

RO Ghid Digestiv.indd   4 12/7/2021   6:36:07 AM



5

1.
Introdu arcul în pivotul de pe maxilarul 
inferior.

2.
Unește cele două maxilare introducând pivotul 
în gaura corespunzătoare.

3.
Apasă ușor pe arc spre interior pentru a îmbina 
cele două maxilare.

6.
Introdu pilorul în piesa anterioară a duodenului, 
iar apoi, trăgând ușor de fiecare ansă, reglează-l 
în găurile de pe piesa posterioară.

5.
Unește cele două piese ale duodenului cu 
șuruburile corespunzătoare.

4.
După ce introduci gura în esofag, fixeaz-o pe 
suport cu cei doi pivoți.

MANDIBULĂ - DUODEN
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INTESTIN

1.
Înainte de a pune duodenul pe suport, va 
trebui să fixezi piesa posterioară a intestinului 
subțire. Pune piesa în poziție verticală și 
introdu-o în pivotul de pe suport. Cu fermitate, 
dar cu grijă, răsucește piesa până când se 
încastrează bine în poziție orizontală.

2.
Fixează duodenul în ieșirea stomacului 
și prinde-l apoi de suport cu șuruburile 
corespunzătoare.

3.
Prinde piesa posterioară a intestinului gros de 
suport folosind șuruburi.

4.
Introdu cele două rotile în pivoții 
corespunzători din intestinul gros.  
După aceea, montează banda transportoare  
întinzând-o pe rotile.

5.
Pune butoanele de apăsat în găurile 
corespunzătoare, înainte de a uni cele două 
părți ale intestinului gros.
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1.
Unește partea anterioară a intestinului gros de 
cea posterioară și prinde-le cu șuruburi.

2
Bagă sfincterul în găurile corespunzătoare
ale intestinului gros, astfel încât să poți
răsuci cheia.

3.
Introdu manivela ținând cont că trebuie
să se prindă de rotila inferioară pe care
ai pus-o în intestinul gros.

4.
Acum poți să pui piesa anterioară a intestinului 
subțire pe suport, înfiletând cele patru 
șuruburi corespunzătoare.

5.
Bagă pivoții suportului în găurile ficatului
până când se îmbină perfect.

INTESTIN - SFINCTER - FICAT
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Folosește bilele pentru a 
simula tot procesul digestiv.

SUPORT POSTERIOR

1.
Pentru a termina, montează 
piesele suportului posterior

1.
începând cu baza și terminând 
cu capul.

3.
Strânge 
șuruburile 
pe partea 
posterioară, cu 
excepția celor 
două de jos, care 
trebuie să fie 
prinse pe partea 
anterioară.

2.
Îmbină piesele posterioare
cu cele montate.

4.
Exercitând o ușoară presiune, fixează piedica 
în partea de jos a suportului. Datorită ei, vei 
împiedica bila (bolul alimentar) să cadă pe 
jos.
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