Атлас анатомії людини, 4-те видання
ФРЕНК НЕТТЕР

Відкрий для себе світ медицини.
Перед вами найпопулярніший в англомовному світі
атлас анатомії людини... це класичний, перевірений
часом і оновлений атлас Неттера!

WWW.NAUTILUS.COM.UA

• Суттєва відмінність від існуючих атласів анатомії (а також
від 2-го видання Неттера) – це подані поруч з анатомічними
ілюстраціями клінічні рентгенограми, комп'ютерні томограми,
магнітно-резонансні знімки, артеріограми які забезпечують
порівняльне подання матеріалу і його прикладний аспект.
• Українсько-латинський супровід старанно відредагованих
підписів максимально забезпечує велике значення як для
навчання, так і до послуговуваня у лікарській практиці.
• 4-те видання атласу містить понад 540 чудових легких
для сприйняття кольорових ілюстрацій, які детально і з
неперевершеною чіткістю розкривають всю складність
будови людського тіла.
• Свою першу успішну працю Френк Неттер опублікував у
1948 році. Після цього були видані серії томів, які згодом
отримали назву "Колекція медичних ілюстрацій Неттера".
Згодом він ілюстрував атласи з анатомії, яким присвятив
значну частину свого життя. Уперше цілісний "Атлас анатомії
Неттера" був опублікований у 1989 році.
• Шість редакторів-консультантів з різних галузей медицини
працювали над цим 4-им виданням атласу, забезпечуючи
його корисність у вивченні анатомії людини, топографічної
анатомії в клінічній практиці і прозекторських лабораторіях.
• Підкреслена клінічна спрямованість атласу надає йому
особливої цінності і безпосереднього зв'язку з лікарською
практикою.
• 57 відредагованих, 200 зі зміненими підписами і 17 цілком
нових рисунків, виконаних в стилі Френка Неттера.
• В атласі для зручності пошуку потрібного розділу використана
кольорова сигнальна система рубрикації, яка виведена під
обріз книжкового блоку.

1 варiант – (з передоплатою)*

Для отримання книги потрiбно оплатити квитанцію, після чого
повідомити на e-mail: nautilus56@gmail.com: Дату оплати, кількість
примірників і точну адресу, куди і кому їх надсилати. Замовлену
продукцію можна буде отримати у вашому поштовому відділенні, про
що Вас буде повідомлено.

2 варiант – (з пiсляплатою)*

Отримати книжки можна з допомогою накладного платежу. Вам
потрібно повідомити на e-mail: nautilus56@gmail.com форму оплати,
кількість примірників і точну адресу, куди і кому надсилати примірники.
Після чого Ви отримаєте повідомлення з поштового відділення, де
зможете забрати замовлену книгу. Оплата на місці, при отриманні
замовлення.
3 варіант – (Кредитною карткою)*
Заповнити замовлення на www.nautilus.com.ua
* Вартість пересилки замовлення по Україні - безкоштовна.
Кур’єрська доставка за додаткову плату згідно тарифів

