
Bevægeapparatets anatomi
Hent bøger PDF

Finn Bojsen-Møller

Bevægeapparatets anatomi Finn Bojsen-Møller Hent PDF Forlaget skriver: Bevægeapparatets anatomi er en
klassiker inden for anatomiske lærebøger. Den 13. udgave er en ny og opdateret udgave suppleret med helt

nye og utroligt flotte og pædagogiske illustrationer.

Lærebogen kombinerer den grundlæggende anatomi med både forebyggelse, undersøgelse, behandling, 
træning og genoptræning og er således den moderne lærebog for både læge-, idræts- og

fysioterapeutstuderende. Elementer af embryologi, antropologi, sammenlignende anatomi, histologi og
mekanisk fysik er medtaget i det omfang, det bidrager til forståelsen af struktur og funktion. Med bogen

følger en elektronisk version, en i-bog, som du får adgang til via en unik e-nøgle, der er trykt forrest i bogen.
i-bogen indeholder bl.a.:- Bogens fulde tekst og alle illustrationer i digital form - Egen digital notesbog til
noter og opgaver - Mulighed for at markere i teksten - Mulighed for at se illustrationer i stor forstørrelse -

Søgefunktion i tekst og noter - Videoklip med røntgenkinematografiske optagelser af de store led, arthropiske
optagelser af skuldre og knæ, kliniske undersøgelser og optagelser af biologisk materialers og strukturers

mekaniske egenskaber.

 

Forlaget skriver: Bevægeapparatets anatomi er en klassiker inden for
anatomiske lærebøger. Den 13. udgave er en ny og opdateret udgave

suppleret med helt nye og utroligt flotte og pædagogiske
illustrationer.

Lærebogen kombinerer den grundlæggende anatomi med både
forebyggelse, undersøgelse, behandling,  træning og genoptræning
og er således den moderne lærebog for både læge-, idræts- og
fysioterapeutstuderende. Elementer af embryologi, antropologi,

sammenlignende anatomi, histologi og mekanisk fysik er medtaget i
det omfang, det bidrager til forståelsen af struktur og funktion. Med
bogen følger en elektronisk version, en i-bog, som du får adgang til
via en unik e-nøgle, der er trykt forrest i bogen. i-bogen indeholder
bl.a.:- Bogens fulde tekst og alle illustrationer i digital form - Egen
digital notesbog til noter og opgaver - Mulighed for at markere
i teksten - Mulighed for at se illustrationer i stor forstørrelse -

Søgefunktion i tekst og noter - Videoklip med
røntgenkinematografiske optagelser af de store led, arthropiske

optagelser af skuldre og knæ, kliniske undersøgelser og optagelser af
biologisk materialers og strukturers mekaniske egenskaber.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Bevægeapparatets anatomi&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


