
soTUR I,YGIrLAMA SIMIrLATORU (BACAK)

Malzemenin özellikleri :

. Gerçek boyutta anatomik yapıyauygun bacak maketidir.

. Make! tizerindeki deri kıvnmları, gözenekler ve parmak izleri ile gerçek bir kol hissi vermektedir.

, Sutur için dayanıklı materyalden imal edilrniştir.

. Her bacak iizerinde mevcut, suture uygun üç kesi vardır.
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