


Hvordan finder jeg det
jeg skal bruge?

 Åben din browser og gå ind på følgende 
hjemmeside:

http://www.anatomionline.dk/



http://www.anatomionline.dk

Klik på “eMuseum”



eAtlas

Tekst – beskriver
strukturer på
præparatet



Anatomisk Museum

Oversigtskort over museet – med de forskellige skabsnumre. 



Find  det du søger
I menuen under “eMuseum” ser du en række muligheder



Søg i eAtlas’et

Træk ned på “e-Atlas”, har du muligheden for

- at finde ‘Placering af præparater’ (skabe og borde)

- at finde et præparat vha et ‘ID nummer’



Skabe og borde

Efter klik på “Placering af præparater” får du en oversigt
-> her kan du finde alle præparater der er i et skab (1-53)
-> eller på borde (1 og 2)



Skab 4



Præparat 20-5

Det røde tal
præparatets
placering i et skab
(eller bord)  på
museet

Det sorte tal er
præparatets ID-nr

Tekst – beskriver
de forskelligt
markerede
strukturer



Præparat 20-5

Det røde tal
præparatets
placering i et skab
(eller bord)  på
museet

Det sorte tal er
præparatets ID-nr

Lille oversigtskort viser hvor præparatet er på
museet

Tekst – beskriver
de forskelligt
markerede
strukturer



Søg et Dem-nummer?

Demonstrations-præparater med ‘Dem-numre’ står på forskellige borde.

Det er nemmere at finde Dem-præparater ved at bruge ID numre.

• Klik nede under “ID-numre”

• Her kan du finde Demonstrations præparater ”Dem” forneden til venstre.

• Det er de samlede præparater der står på borde, og som  ikke i et skab



Søgning af dem-præparat

• Vælg meny’en ‘ID numre’

• Vælg derefter ‘Dem’ (demonstrationspræparater) 

• Bladr frem til det nummer du søger… … 



Man kan også søge i
‘Emnekartotek’

• Klikker du ind på “Emnekartotek” kan du finde præparater alt efter
hvilken kategori de hører ind under



Søge et ord

• Under “Emnekartotek” har du også muligheden for at søge efter
specifikke ord – fx ‘foramen mandibulae’ 



Nu er det din tur! 



Nu er det din tur! 
- klik på på grøn boks



Nu er det din tur! 
- klik på Introduktion – Anatomisk Museum



Nu er det din tur! 

 På det udleverede ark ser du en række
præparatnumre

 Brug dette nummer til at finde informationer
omkring præparatnummeret via hjemmesiden samt
lærebogen

 Eks. 

 Find præperat 31-6

 Hvad hedder strukturen med det store røde mærke, lige
under øret?(Brug præparatteksten)

 Kan i finde ud hvilken funktion strukturen har?(Brug
lærebogen)


