
Malzemenin özelliklcri :

. Model üzerinde göğüs palpasyon teknikleri uygulanabilmektedir.

' Herbir göğiis anormal durumları içermektedir. Sol göğiisün iist dış bölümiinde nodul ve alt iç
böliimtinde ise tiimör yaoısı (fibroadenom) vardır. sag ğogtıstın tıstboltımtın çeyreginde bii adet
hareketli yumru ve alt böliim çeyrğinde kist yapısı iç-errnİnealr.

, Model yiiziikoyun yatmış ve oturma pozisyonlannı sağlayabilmektedir.
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