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Malzemenin özellikleri :

. Gerçek boyutta anatomik yapıya uygun kol maketidir.

. Maket, üzerindeki deri kıvrımları, gözenekler ve parmak izleri ile gerçek bir kol hissi vermektedir.

* sutur için dayanıklı materyalden imal edilmiştir.

. Her kolda sütur atmaya uygun üç kesi bulunmalctadır.
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