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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile ortopedi tekniği alanında ortezlerin bir parçası olan üst ekstremite ortezi
imalatını öğreneceksiniz.
Bu modülü aldığınızda, üst ekstremite bölgesinin biyomekaniğini ve üst ekstremite
ortez çeĢitlerini tanıyacak, reçeteye ve biyomekanik kurallara uygun üst ekstremite ortezi
imal edip hastaya takabileceksiniz.
Ortezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verim alınamaz.
Üst ekstremite ortezi imalatı, ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu
alanda bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Üst ekstremite ortezi imalatı yapabilme becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Üst ekstremite ortez çeĢitlerini inceleyerek araĢtırınız.
Üst ekstremite ortezlerinde kullanılan malzemeleri inceleyiniz ve bilgilerinizi
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. ÜST EKSTREMĠTE ORTEZĠ ĠMALATI
Zayıf bir kasın iĢlevine yardımcı olmak, kasları ve eklemleri desteklemek, postürü
düzeltmek amacıyla kullanılan ortezlerin imalatı ve özellikleri aĢağıda açıklanmıĢtır.

1.1. Üst Ekstremite Ortezleri
Ortezler, zayıf bir kasın iĢlevine yardımcı olmak, kasları ve eklemleri desteklemek,
postürü düzeltmek, yapılamayan hareketlere rağmen iĢlevini sürdürmek, yeni yapılmıĢ
ameliyatı korumak ve kırık iyileĢmesini sağlamak için kullanılır.
Üst ekstremite ortezi; omuz, dirsek, bilek, el veya parmakların fonksiyonel hareketine
yardımcı olur. Ġstenmeyen hareketleri engeller veya bu kısımlara destek sağlar. Amacına
yönelik olarak faklı materyallerden oluĢan farklı tipleri mevcuttur.
Ele ve kola uygulanan ortezler genellikle daha kısa süreli kullanımlar için öngörülür.
Hafiflik, dıĢ görünüm ve kolay kullanılabilirlik üst ekstremite ortezlerinde daha fazla ön
plana çıkar. Deri ve metal parçalar günümüzde yerlerini çeĢitli plastikler ve karbon gibi
geliĢmiĢ materyallere bırakmıĢtır.
Üst ekstremite ortezlerinde en sık kullanılan terimler ve kısaltmalar aĢağıdaki gibidir:
Üst ekstremite: Kollar yani üst uzuvlardır.
Deformite: ġekil bozukluğudur.
Statik ortez: Uzvu belli bir pozisyonda sabit tutan ortezdir.
Dinamik ortez: Bazı hareketlere yardımcı olan ortezdir.
Kontraktür: Eklemde oluĢan geçici veya kalıcı hareket kısıtlılığıdır.
Finger orthosis (FO): Parmak ortezi
Hand orthosis (HO): El ortezi
Wrist-hand-orthosis (WHO): El-bilek ortezi

3

Elbow orthosis (EO): Dirsek ortezi
Shoulder-elbow-wrist-hand orthosis (SEWHO): Omuz-dirsek-bilek-el ortezi
Shoulder orthosis (SO): Omuz ortezi
Splint ve brace terimleri daha çok immobilizasyon sağlayan cihazlar için kullanılan
terimlerdir.
Üst ekstremite ortezleri, hazır ürünler (kol askısı, velpo bandajı, el ve bilek atelleri,
dirseklik, vb.) ve ölçü ile provayı gerektiren ürünler (humerus kılıfı, rijit el ve bilek atelleri,
omuz abduksiyon ortezi, vb.) Ģeklindedir.
ĠĢlevlerine göre üst ekstremite ortezleri üçe ayrılır:




Fiksasyon ortezleri (statik)
Düzeltme ortezleri (correction)
Fonksiyonel ortezler (dinamik)

1.1.1. Fiksasyon Ortezleri (Statik)
Statik ortez, uzvu belli bir pozisyonda sabit tutan ortezdir. Kemik hastalıkları,
yumuĢak doku hastalıkları, eklem hastalıkları, kırık, yaralanma vb. vakalarda üst
ekstremitenin ilgili bölgesinin kısmen veya tamamen sabitlenmesi istenilen durumlarda
uygulanır. Ayrıca üst ekstremite ameliyatları sonrasında da kullanılır. Hazır ürün veya ölçü
ve prova gerektiren ürün Ģeklindedir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Fiksasyon ortezleri



Fiksasyon ortezi aĢağıdaki amaçları sağlar:





Kontrollü kompresif güçler ve traksiyon sağlayarak bozulmuĢ vücut
parçasını korur.
Eklem hareketini kısıtlayarak deformite oluĢmasını önler.
Stabil olmayan kemik komponentleri sabitleyerek yumuĢak doku ve
kemik iyileĢmesine katkıda bulunur.
Traksiyon sağlar. Kıkırdağa az yüklenme ile eklem hareketine izin verir.

1.1.2. Düzeltme Ortezleri (Correction)
Düzeltme ortezleri, en sık kullanma nedenlerinden birisi olan bir kırık tedavisinden
sonra donan eklemlerin açılmasına yardımcı olur. Kontraktür açma ortezi olarak da
adlandırılır.
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Eklem kontraktürlerini ve eklem ya da tendon subluksasyonlarını düzelterek eklem
deformitesi oluĢumunu engeller. Bu ortezlerin yapımında kullanılan açı ayarlı yan barlar,
kademeli olarak ekleme germe kuvveti uygulayarak tedaviye yardımcı olur.
Düzeltme ortezleri, hazır ürün ya da ölçü ve prova gerektiren ürün Ģeklindedir (Resim
1.2).

Resim 1.2: Düzeltme ortezleri

1.1.3. Fonksiyonel Ortezler (Dinamik)
Fonksiyonel ortez; deformite, kas güçsüzlüğü veya artmıĢ kas tonusunu kompanse
ederek fonksiyona yardımcı olur. Herhangi bir kesik, kas ve tendon hastalığı, eklem
hareketlerinin kısıtlılığında, zedelenme vb. sonrası, fonksiyonunu kaybeden kasların tekrar
geri kazanımlarına destek olmak amacıyla uygulanır. Hastadan alınan ölçüye göre yapılır
veya yarı hazır ürünler de kullanılabilir (Resim 1.3).

Resim 1.3: Fonksiyonel ortezler

Askı uygulamada, çekme açısının 90° olmasına dikkat edilir. Bu açı, 90°den az
olduğunda baskı (kompresyon), büyük olduğunda ge rilme (traksiyon) oluĢur (ġekil 1.1).

ġekil 1.1: Askı uygulaması
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1.2. Üst Ekstremite Hastalıklarında Ortezleme
Bir deformitenin veya hastalığın ortez yardımı ile tedavisi; doktor, ortopedi teknisyeni
ve fizyoterapist üçlüsünün iĢ birliği ile olur. Doktor tanı ve tedavi yaklaĢımlarına göre uygun
ortezi reçete eder. Ortopedi teknisyeni reçetede öngörülen ortezi yapar ve hastaya takar.
Fizyoterapist ise uygun fizik tedavi yöntemlerini uygulayarak kaybolan fonksiyonun tekrar
geri kazanılmasına yardımcı olur.
Üst ekstremite ortezleri uygulandıkları bölgeye göre parmak ateli, el splinti, el ve bilek
ateli, dirsek ortezi, omuz ortezi Ģeklinde isimlendirilir.

1.2.1. Parmak Hastalıklarında Ortezleme
ĠĢlevine göre parmak atelleri; statik parmak ateli, dinamik parmak ateli ve parmak
kontraktür ortezi olarak isimlendirilir.
Yaralanma, parmak kontraktürü, kırık, çatlak, eklem hastalığı, kas hastalığı gibi
oluĢumlarda kullanır. Hazır ürün veya hastaya özel prova gerektiren ürün Ģeklindedir.


Statik Parmak Atelleri

Statik parmak atelleri; alüminyum, plastik gibi rijit (sert) malzemelerden farklı
ölçülerde üretilir. DIP (distal interphalangeal) ve PIP (proksimal interphalangeal) parmak
eklemlerinin hareketlerinin kısıtlanması istenilen durumlarda kullanılır. Kullanımı çok basit
olup flaster bant ile parmağa sarılarak tutturulur. ÇeĢitli ölçülerde olup hazır ürün olarak
uygulanır. Alüminyum ateller parmağa göre Ģekillendirilebilir (Resim 1.4).

Resim 1.4: Statik parmak atel çeĢitleri
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Dinamik Parmak Atelleri

Genellikle çelik yay/tel veya sert plastik ve lastik gibi malzemelerin esneme
özelliklerinden yararlanılarak üretilir. Fonksiyonunu kaybeden kasların iĢlevine yardımcı
olmak için uygulanır. Ġlgili kas fonksiyonunu tamamen geri kazandığında kullanımı
sonlandırılır. Baskı kuvvetleri ve pelotların yeri çok hassas belirlenir. Ekleme aĢırı kuvvet
uygulayarak istenmeyen deformite oluĢumlarına yol açılmamalıdır (Resim 1.5).

Resim 1.5: Dinamik parmak atelleri



Parmak Kontraktür Ortezleri

Parmak eklemlerinde oluĢan fleksiyon/ekstansiyon kontraktürlerini üç nokta prensibi
ile açmak için kullanılır. Hastaya özel üretim ve prova gerektirir. Farklı boyutlarda hazır
üretim olarak da uygulanabilir. Parmaktaki kontraktür açıldıkça baskı kademeli olarak
artırılır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Parmak kontraktür ortezi

1.2.2. El ve El Bilek Hastalıklarında Ortezleme
El ve bilek bölgesinde oluĢan hastalık ve deformitelerin tedavisinde kullanılır.
Örneğin, doğuĢtan el deformiteleri, karpal tünel sendromu, dupuytren kontraktürü, de
quervain, ganglion, romatoid el, el artrozu, yaralanmalar, kesikler ve kas/tendon ameliyatı
sonrasında el ve bilek bölgesinin tedavisinde kullanılır.
Hazır üretilmiĢ veya hastaya özel ölçü ile üretilmiĢ olabilir.
ĠĢlevine göre; statik el ve bilek ateli, dinamik el ve bilek ateli ve el/el bilek düzeltme
ortezleri olarak üçe ayrılır:
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Statik El ve El Bilek Atelleri

Statik el ve bilek ateli; el ve bilek bölgesi hareketlerinin kısmen ya da tamamen
kısıtlanması istenilen oluĢumlarda kullanılır. Hazır ürün veya hastaya özel prova gerektiren
ürün Ģeklindedir.
Deformiteye bağlı olarak baĢparmak ve parmaklar serbest bırakılır veya dâhil
edilebilir (Resim 1.7).

Resim 1.7: El ve el bilek ateli çeĢitleri

Kullanılan malzemelerin özelliklerine göre yarı sert ve sert malzemelerden üretilir.
Statik pozisyon atelleri, önceden ĢekillendirilmiĢ ve farklı ölçülerde olup el ve bilek
bölgesinin pozisyonlanması, elin ve parmakların pozisyonlanması istenilen oluĢumlarda
kullanılır (örneğin; spastik el, yaralanmalar, yanık vb.). Deformite veya hastalığın özelliğine
göre sert, yarı sert veya yumuĢak malzemelerden üretilir (Resim 1.8).

Resim 1.8: Pozisyon atelleri



Dinamik (Fonksiyonel) El ve El Bilek Atelleri

Dinamik el bilek ateli, el bileği ekleminin fleksiyon/ekstansiyon hareketlerini
kaybettiği veya zayıfladığı durumlarda fonksiyona yardımcı olması için uygulanan ateldir
(Resim1.9).

Resim 1.9: Dinamik el bilek ateli
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Fonksiyonel Tutma Ortezi (Tenodesis Ortezi)

Resim 1.11: Bırakma pozisyonu

Resim 1.10: Tutma pozisyonu

C6 medulla spinalis lezyonlarında omuz hareketleri, dirsek fleksiyonu ve kısmen el
bileği ekstansiyonu mevcuttur. Tenodesis ortezi yardımıyla el bileğinin ekstansiyonu ile
tutma gerçekleĢir (Resim 1.10).Tutma, üç parmak (baĢparmak, iĢaret parmağı ve orta
parmak) ile sağlanır. El bileği fleksiyonu ile tutma sonlanır yani bırakma hareketi gerçekleĢir
(Resim 1.11).
Bu ortez, el parmaklarında tutma fonksiyonu zayıflamıĢ veya kaybolmuĢ hastaların
beslenme, yazma, diĢ fırçalama gibi fonksiyonları gerçekleĢtirebilmesi için tasarlanmıĢtır.


El ve El Bilek Düzeltme Ortezleri

El ve el bileğinde meydana gelen kontraktür, ulnar deviasyon, romatoid el vb.
deformitelerin tedavisinde kullanılır. Hazır ürün veya hastaya özel prova gerektiren ürün
Ģeklindedir. El bileğinin fleksiyon/ekstansiyon açısı kontraktür derecesine göre ayarlanabilir
(Resim 1.12, 13).

Resim 1.13: El bileği kontraktür ortezi

Resim 1.12: Ulnar deviasyon ateli

1.2.3. Dirsek Hastalıklarında Ortezleme
Dirsek ortezi, dirsek bölgesinde oluĢan hastalık ve deformitelerin tedavisinde
kullanılır. Örneğin, kubital tünel sendromu, dirsek artrozu, dirsek septik artriti, golfçü
dirseği, tenisçi dirseği, yaralanmalar, kırıklar ve ameliyat sonrasında dirsek bölgesinin
tedavisinde kullanılır.
Dirsek ortezleri; hazır üretilmiĢ veya hastaya özel ölçü ile üretilmiĢ olabilir.
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Statik Dirsek Ortezleri

Dirsek eklemine pozisyon vermek veya dirsek ekleminin hareketini kısıtlamak
istenilen oluĢumlarda kullanılır. Rijit malzemelerden üretilir. Hastalığın derecesine göre el
ve bilek bölgesi de orteze dâhil edilebilir veya el serbest bırakılır (Resim1.14).

Resim 1.14: Statik dirsek ortezi



Dinamik Dirsek Ortezleri

Dinamik dirsek ortezi, dirsek ekleminin fleksiyon/ekstansiyon veya alt kolun
pronasyon/supinasyon hareketlerini kaybettiği veya zayıfladığı durumlarda fonksiyona
yardımcı olması için uygulanan ortezdir (Resim 1.15,16).

Resim 1.15: Dinamik dirsek ortezi

Resim 1.16: Alt kol pronasyon / supinasyon ortezi
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Dirsek Kontraktür Ortezleri

Dirsek ekleminde görülen fleksiyon/ekstansiyon kontraktürünün tedavisinde ve
ameliyat sonrası dirsek ekleminin hareket açısının sınırlanması istenilen oluĢumlarda
kullanılır. Dirsek ekleminin hareket açısı istenilen açı değerlerine göre kademeli olarak
ayarlanabilir (Resim1.17).

Resim 1.17: Dirsek kontraktür ortezi



Dirsek Bölgesi Bandajları

Dirsek bölgesi hastalıklarının tedavisinde kullanılır, neopren veya elastik örgü
malzemelerden üretilir (örneğin; tenisçi dirseği bandajı, termal dirsek bandajı, alt kol
pronasyon/supinasyon bandajı vb.). Resim 1.18’e bakınız.

Resim 1.18: Dirsek bölgesi bandajları

1.2.4. Omuz ve Üst Kol Hastalıklarında Ortezleme
Omuz ortezleri; omuz ve üst kol bölgesindeki kemik hastalıkları, kas hastalıkları,
eklem hastalıkları, kırıklar ve cerrahi müdahale sonrası gibi oluĢumlarda uygulanır.
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Bazı oluĢumlarda omuz ortezi, dirsek, bilek ve el bölgelerini de kapsar. Bu orteze
shoulder-elbow-wrist-hand orthosis (SEWHO) yani omuz-dirsek-bilek-el ortezi adı verilir
(Resim 1.19).

Resim 1.19: (SEHWO) Omuz-dirsek-bilek-el ortezi



Statik Omuz ve Üst Kol Ortezleri

Omuz bölgesi veya üst kol bölgesinde oluĢan hastalık, kırık ve cerrahi müdahale
sonrasında ilgili bölgenin sabitlenmesi istenilen oluĢumlarda kullanılır (sermianto ortezi,
Resim 1.20, velpo bandajı, Resim 1.21).

Resim 1.20: Sermianto ortezi



Resim 1.21: Velpo bandajı

Omuz Abduksiyon Ortezleri

Omuz eklemini ve kolu, belli bir açıda ve pozisyonda tutmak için kullanılır. Omuz
ekleminin ve dirseğin açı ayarı istenilen derecede kademeli olarak değiĢtirilebilir (Resim
1.22).

Resim 1.22: Omuz abduksiyon ortezi
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Omuz Ġmmobilizerleri (Sabitleyici) ve Destekleme Bandajları

Bu ortopedik ürünler daha çok soft veya yarı soft malzemelerden üretilmiĢtir. Omuz
eklemi hareketinin kısmi kısıtlanması veya kolun desteklenmesi istenilen durumlarda
kullanılır. Ayrıca klavikula kemiğinin kırığı gibi durumlarda klavikula bandajı uygulanır
(Resim1.23).

a

b

c

d

e

Resim 1.23: Omuz ve kol destekleme ürünleri

1.3. Üst Ekstremite Ortezlerinde Kullanılan Malzemeler
Ortezler; fonksiyonların derecesine göre soft (yumuĢak) malzemeden, rijit (sert)
malzemeden veya semi rijit (yarı sert) malzemeden yapılabilir.
Soft ortezler; genelde seri üretimdir ve standart ölçülerde kumaĢ, elastik kumaĢ,
neopren vb. malzemeden üretilir. ÇeĢitli rijit malzemeler ile desteklenerek mukavemetleri
arttırılır (metal ve plastik balenler, barlar vb.). KumaĢ çeĢitleri için Gövde Ortezi Ġmalatı
Modülü’ne bakınız.
Rijit ortezler ise kiĢiye özgü ölçü ve prova ile termoplastik, düĢük ısılı termoplastik,
karbon, laminasyon ve metallerden yapılır (laminasyon tekniği için bakınız, Diz Altı Protez
Modülü). Rijit ortezler, hazır veya yarı hazır ürünler Ģeklinde de bulunabilir.
Plastik malzemelerden polietilen, polipropilen ve trolen en çok kullanılan
malzemelerdir (termoplastik çeĢitleri için bakınız, Ayak Ortezi Modülü).

1.3.1. DüĢük Isılı Termoplastik
DüĢük ısılı termoplastik; ortopedi, fizik tedavi ve plastik cerrahi birimlerinde
kullanılan bir materyaldir.
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YaklaĢık 80 °C sıcak suda aktif hâle gelir ve direkt hasta üzerine uygulama yapılabilir.
Defalarca ısıtılarak Ģekil verilebilir.
Uygulanacak bölgeye göre değiĢik kalınlıklarda ve ebatlarda üretilmiĢtir. Delikli
modeli vücudun hava almasını sağlar (Resim 1.24).

Resim 1.24: DüĢük ısılı termoplastik çeĢitleri



Teknik Özellikleri











ÇalıĢma ısısı 60–80 °C’dir (140 F).
ÇalıĢma ısısında transparandır.
% 100 oranında elastiktir.
Hızlı ve tam olarak % 100 ilk hâline dönebilir (elastic memory).
Yüzeyinde yapıĢma önleyici ayrı bir madde yoktur.
Soğutma esnasında büzülme oranı çok düĢüktür (% 0,5).
Yırtılmaya karĢı yüksek oranda dirençlidir.
Raf ömrü sonsuz olup ultraviyole ıĢınlarından etkilenmez.

Uygulama Alanları

















Parmak ve baĢparmak splintleri, kapalı el splintleri
Bilek ve kol splintleri, bütün fonksiyonel kırıklarda, servikal yaka ve
küçük bel destekleri
Body-jacket ve geçici ayak protezleri
Parmak burkulmaları
Doku sıyrık ve yaraları
Yara korunmaları
Dermatolojik hastalıklar
Ameliyat sonrası korunmalar
Burun kırıkları
Burun ameliyatları
Karpal tunel sendromu, radyal sinir hastalıkları
Tendinit ve spondilitler
Ayak parmağı kırıkları
Çekiç parmak
Halux valgus düzeltmeleri
Yara korunmaları
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Resim 1.25: DüĢük ısılı termoplastik uygulamaları

1.3.2.Su Isıtma Kazanı
DüĢük ısılı termoplastiklere Ģekil vermek için kullanılan bir su ısıtıcı kazandır. Su
sıcaklığı, termostat ile farklı seçeneklere ayarlanabilir. Paslanmaz çelik olup farklı
boyutlarda bulunur (Resim1.26).

Resim 1.26: Su ısıtma kazanı

1.3.3. YumuĢak Pedler
Termoplastik, alüminyum gibi rijit malzemelerden üretilen üst ekstremite ortezlerinin
iç yüzeyleri yumuĢak ped ile kaplanır. Bu pedler, farklı kalınlıklarda ve renklerdedir. Ayrıca
tek tarafı kendinden yapıĢkanlı yumuĢak pedler de kullanılır (Resim 1.27).

Resim 1.27: YumuĢak pedler
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1.3.4. Velkrolar
Üst ekstremite ortezleri ilgili bölgeye bağlantı kayıĢları ile tutturulur ve sabitlenir.
Bağlantı kayıĢları deri, kolon, velkro gibi malzemelerden hazırlanır. Kullanım kolaylığı
nedeniyle en çok tercih edilen velkrolar deri veya kolon üzerine dikilir. Ayrıca kendinden
yapıĢkanlı (silikonlu) velkrolar ise direkt olarak termoplastik yüzey üzerine yapıĢtırılabilir
(Resim 1.28)

1.3.5. Tel Bükme Aleti

Resim 1.28: Velkro çeĢitleri

Üst ekstremite ortezlerinde özellikle bilek, el ve parmaklarda zayıflayan veya
kaybolan fleksiyon veya ekstansiyon hareketine yardımcı olmak amacıyla paslanmaz çelik
tellerden yararlanılır. Yapılacak ortezin özelliğine uygun tel kalınlığı seçilir. Tel bükme aleti
ile istenilen Ģekil verilen tel, orteze monte edilir (Resim 1.29).

Resim 1.29: Tel bükme aleti

1.3.6. Sıcak Hava Tabancası
Termoplastik malzemeler ısıtılarak defalarca Ģekillendirilebilme özelliğine sahiptir.
Üst ekstremite ortezi uygulamalarında ortez üzerindeki değiĢiklikler ve pozisyonlamalar için
plastiğin ısıtılmasında sıcak hava tabancası kullanılır. Isıtılacak malzemenin kalınlığı ve
özelliğine göre kademeli olarak ısı ayarı yapılabilir (Resim1.30).

Resim 1.30: Sıcak hava tabancası
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1.4. Statik El Bilek Ateli Yapmak
Polietilen (PE) el bilek ateli, önceden hazırlanmıĢ alçı model üzerinde plastik
malzemeye sıcak Ģekil verilerek yapılır.

ġekil 1.2: Statik el bilek ateli

1.4.1. Statik El Bilek Ateli Malzeme Kriterleri
Statik el bilek ateli yapımında kullanılan malzemeler aĢağıdaki özelliklere sahip
olmalıdır:








ġekil değiĢmez olmalıdır.
Belli bir sertliği olmalıdır.
Tekrar Ģekillenebilir olmalıdır.
Kırılmaz olmalıdır.
Vücuda uygun olmalıdır.
Yıkanabilir olmalıdır.
Ayrıca fiyatı uygun olmalıdır.

Polietilen (PE), yukarıdaki bütün özelliklere sahiptir ve bu yüzden çok sık
kullanılır.
1.4.2. Alçı Modelin Hazırlanması
Kopya kalemi ile alçı model üzerine el bilek ateli bölümleri iĢaretlenir. Bütün
iĢaretlemeleri ileride plastikten görebilirsiniz ve böylece daha iyi ayırabilirsiniz (Resim
1.31).

Resim 1.31: Alçı modelin iĢaretlenmesi
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Alçı model üzerine triko giydirilir. Trikonun fazlalığı zımba teli ile alçıya tutturulur
(Resim 1.32).

Resim 1.32: Alçı model üzerine triko giydirmek

1.4.3. Plastik Malzemenin Hazırlanması
Pozitif alçının en geniĢ yerlerinin çevre ölçüsü alınır. Buna 1-2 cm eklenir. Aynı
zamanda boy ölçüsü alınır ve plastik plaka bu ölçülere uygun olarak kesilir (Resim 1.33).

Resim 1.33: Plastiğin ölçülendirilmesi

Plastik plaka yüzeyi temizlenir ve kenarlarının keskinliği alınır. Böylece kenarlar aĢırı
ısınmaz ve yanmaz (Resim 1.34).

Resim 1.34: Kenar çapaklarının temizlenmesi
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1.4.4. Plastik Malzemeye Sıcak ġekil Vermek
Kesilen plastik plaka, ısıtıcı plaka fırın içine yerleĢtirilir, Plastik plakaya değiĢik desen
kâğıtları ile renkli desen verilebilir. Bunun için tamamen ĢeffaflaĢan plastik malzeme üzerine
desenli kâğıt düzgünce koyulur. Isı yardımı ile kâğıttaki desenin plastik plakaya geçmesi
beklenir (yaklaĢık 1 dk.). Sonra plastiğe yapıĢan kâğıt çıkartılır (Resim 1.35).

Resim 1.35: Plastiğe renkli desen vermek

Düzgün ısıtılmıĢ plastik plakayı ısıtıcı plaka fırından iki kiĢi beraber dıĢarı çıkartır
(Asla çekilmemeli, katlanmamalı ve pudra tatbik edilmemelidir.).
Plaka, üstten aĢağıya doğru alçı pozitifin etrafına sarılır. Altta sıkıca birbirine
bastırarak yapıĢması sağlanır (Resim 1.36).

Resim 1.36: Alçı model üzerine plastik çekimi

Bunu takiben plastikteki fazlalıklar kesilir. Eğer üst yüzeyi soğumuĢ ise (bulanık süt
rengi) talk pudrası ile pudralanır (Resim 1.37).

Resim 1.37: Plastik fazlalıkların kesilmesi

Plastik plakasının iĢleme sırasında yeterli sıcaklıkta olmasına dikkat edilmelidir. Yani
malzeme daha termoplastik durumunda ise Ģeffaf değildir. Malzeme yeterli sıcaklıkta ise
Ģeffaftır. Birbirine bastırırken dikiĢ içinde hava kabarcığı oluĢmamalıdır.
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1.4.5. Plastiği Kesmek
Ġlk önce kesilecek bütün kenar ve açıklıklar yağlı kalem veya keçeli kalemle
iĢaretlenir (Resim 1.38).

Resim 1.38. Kesim bölgelerinin belirlenmesi

Alçı kesme motoru ile çizgilerden kesilir (Resim 1.39).

Resim 1.39: Plastiğin kesilmesi

Kesilen plastik malzeme dikkatlice alçı model üzerinden çıkartılır (Resim 1.40).

Resim 1.40: Plastiğin alçı modelden ayrılması

Hasta provası için plastik el bilek atelinin kenarları freze makinesinde keçeye
tutularak pürüzleri giderilir (Resim 1.41).

Resim 1.41: Kenar pürüzlerinin temizlenmesi
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Hazırladığınız alçı modele göre polietilen el bilek ortezi yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Alçı
modeli
hazırlayınız.

plastik

Öneriler
çekimine
 Alçı model üzerine triko çorap
giydiriniz.
 Trikonun fazlalığını zımba ile alçıya
tutturunuz.

 Hazırladığınız (PE) polietilen parçayı,
plaka fırına yerleĢtiriniz.

 Aldığınız ölçülere göre (PE) polietilen
parça kesiniz.
 (PE) polietilen parçanın yüzeylerini ve
kenar çapaklarını temizleyiniz.
 Fırın ısısını 180 °C’ye ayarlayınız.
 (PE)
polietilen
parçayı
fırına
yerleĢtiriniz.

 Plastik malzemeyi desenli kâğıt ile
renklendiriniz.
 Plastiğin
tamamen
ĢeffaflaĢmasını
bekleyiniz.
 Desen kâğıdını ĢeffaflaĢan plastiğin
üzerine koyunuz.
 YaklaĢık 1 dk. kadar desenin plastiğe
geçmesini bekleyiniz.
 Kâğıdı plastikten ayırınız.
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 (PE) polietilen parçayı, alçı model
üzerine çekiniz.
 (PE) polietilen parçanın tamamen
yumuĢamasını bekleyiniz.
 Yüksek ısı eldiveni kullanınız.
 PE’yi
çekerken
malzemenin
incelmemesine dikkat ediniz.
 Ek yerini alçı model üzerinde
ortalayınız.
 Plastikteki fazlalıkları kesiniz.
 Makas veya falçata kullanınız.
 Fazlalıkları plastik soğumadan kesiniz.

 Plastiği kesiniz.
 Plastiğin iyice soğumasını bekleyiniz.
 Kesim yerlerini plastik üzerine keçeli
kalem ile çiziniz.
 Plastik malzemeyi alçı kesme motoru ile
keserek alçı üzerinden çıkarınız.
 Plastik kenarlarını temizleyiniz.

 Kenar çapaklarını frezede temizleyiniz.
 Hasta üzerinde prova yapmak için son
kontrol ve düzeltmeleri yapınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Alçı modeli plastik çekimine hazırlayabildiniz mi?
2. Polietilen parçayı, desenli kâğıt ile renklendirebildiniz mi?
3. Polietilen parçayı, alçı model üzerine çekebildiniz mi?
4. Plastiği kesebildiniz mi?
5. Plastik kenarlarını temizleyebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Uzvu, belli bir pozisyonda sabit tutan orteze………………………………denir.
A) Statik ortez
B) Fonksiyonel ortez
C) Omuz ortezi
D) Deformite
E) Hiçbiri

2.

Fonksiyonel el ortezleri askı uygulamada çekme açısı ………….. olmalıdır.
A) 20°
B) 80°
C) 50°
D) 90°
E) 70°

3.

Humerus kırığı tedavisinde aĢağıdaki ortezlerden hangisi kullanılır?
A) Omuz abduksiyon ortezi
B) Ulnar devasyon ortezi
C) De quervain ateli
D) Statik dirsek ateli
E) Sermianto ortezi

4.

DüĢük ısılı termoplastiklerin çalıĢma ısısı yaklaĢık kaç derecedir?
A) 45 °C
B) 170 °C
C) 80 °C
D) 150 °C
E) Hiçbiri

5.

AĢağıdakilerden hangisi statik el bilek ateli yapımında kullanılan malzemelerde
aranan özelliklerden değildir?
A) Belli bir sertliği olmalıdır.
B) Renkli veya desenli olmalıdır.
C) Vücuda uygun olmalıdır.
D) Tekrar Ģekillenebilir olmalıdır.
E) Fiyatı uygun olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Üst ekstremite ortezinin hasta üzerinde prova yapmasını tanıyacak, üst ekstremite
ortezi provası yapabilme becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA



El, dirsek ve omuz hareketlerini araĢtırarak arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.
Üst ekstremite ortezinin hasta üzerinde provasını inceleyiniz.

2. ÜST EKSTREMĠTE ORTEZ PROVASI
Üst ekstremite ortezi provası yaparken el, dirsek ve omuz bölgesindeki hassas
noktalara baskı gelip gelmediği gözlemlenir. Ayrıca ortez eklemleri ile anatomik eklemlerin
uyumluluğu kontrol edilir. Reçetede öngörülen eklem hareket serbestliği/kısıtlığı ortezde
uygulanır.
El/bilek ortezlerinin (Wrist Hand Orthoses WHO) üretiminde, elin anatomik ve
biyomekanik özellikleri dikkate alınır. Elin hassas noktaları, longitudinal ve transvers ark
yapısı korunur (ġekil 2.1). Elin transvers ve longitudinal arkları, fonksiyonel hareketinde
önemli temel oluĢturur. Proksimal transvers arkın destek noktası skafoid ve psiform
kemikler, tepe noktası kapitatum üzerindedir. Distal transvers ark metakarpal kemiklerin
baĢları üzerinden geçer. Longitudinal arkın distal parçasını parmaklar, proksimal parçasını
metakarpal ve karpal kemikler oluĢturur.

ġekil 2.1: Elin hassas noktaları ve arkları
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El ortezlerinde (Hand Orthoses HO) dikkat edilmesi gereken bir baĢka husus, elin
radial kenarının ulnar kenarından daha yüksek olduğu ve parmakların fleksiyonunda distal
falanksların skafoid kemiğe doğru olan yönlenmeleri el bilek ortezlerinde kullanılan dinamik
parçaların da buna uygun yerleĢtirilmesidir. Ayrıca el ortezlerinde, parmakları ilgilendiren
deformitelerde MCP eklemlerin yapısı ve kollateral ligamentlerin anatomik ve mekanik
özellikleri dikkate alınarak ligamentlerin gergin pozisyonu olan fleksiyon pozisyonu tercih
edilir.

Resim 2.1: Tutma ve kavrama pozisyonları

2.1. Üst Ekstremite Hareketleri
Üst ekstremite hareketleri; el bileği hareketleri, baĢparmağın hareketleri, el
parmaklarının hareketleri, dirsek bölgesi hareketleri, omuz bölgesi hareketleri ve kolun
aksiyon rotasyonudur.

2.1.1. El Bileği Hareketleri
El bileği eklemlerinde fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketleri
ile sınırlı olarak da sirkumdüksiyon hareketi yapılabilir.
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Elin hareketlerine her iki eklemde (art. radiocarpalis ve art. mediocarpalis) katılır. Bu
iki eklemin müĢterek çalıĢmasıyla elimiz transvers eksen etrafında ortalama 70° ekstansiyon
hareketi yapar (ġekil 2.2).

Fleksiyon

Nötral

Ekstansiyon

ġekil 2.2: El bileği hareketi

Ekstansör kaslar; m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis,
m. extensor carpi ulnaristir. Elimiz transvers eksen etrafında ortalama 80° fleksiyon hareketi
yapar (ġekil 2.2).
Fleksor kaslar; m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris ve m. palmaris
longusdur.
Elimiz normal pozisyonda 10- 12° kadar radial tarafa meyillidir. Bu pozisyondan
baĢlanarak elimiz sagital eksen etrafında içe doğru adduksiyon (ulnar adduksiyon) dıĢ tarafa
doğru abduksiyon (radial abduksiyon) hareketi yapar.
Elimiz sagital eksen etrafında içe doğru 40° ulnar adduksiyon hareketini gerçekleĢtirir
(ġekil 2.3). Ulnanın proc. styloideusu daha kısa olması nedeniyle iç tarafa olan hareket daha
fazladır.
Adduktor kaslar, flexor carpi ulnaris, m. extensor carpi ulnarisdir. Ulnar adduksiyon
hareketinin büyük bir bölümü art. radiocarpalisde gerçekleĢir.

Radial abduksiyon

Nötral
ġekil 2.3: El bileği hareketi
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Ulnar adduksiyon

Elimiz sagital eksen etrafında dıĢ tarafa doğru 20°lik radial abduksiyon hareketi yapar
(ġekil 2.3).
Abduktor kaslar m. fleksor carpi radialis, m. extensor carpi radialis longus, m.
extensor carpi radialis brevistir. Radialis abduksiyon hareketlerinin büyük bir bölümü art.
mediocarpaliste yapılmaktadır.
Bu dört ana hareketten baĢka, bu hareketlerin bir karıĢımı olarak ortaya çıkan
sirkumdüksiyon hareketi de yapılabilir. Eklem yüzünün elliopsoid olması nedeniyle yapılan
sirkumdüksiyon hareketi de tam bir daire Ģeklinde olmayıp uzun çapı transvers yönde bir
elipstir (ġekil 2.4).

ġekil 2.4: El bileğinin sirkumdüksiyon hareketi

2.1.2. BaĢparmağın Hareketleri
Elin istirahat pozisyonunda baĢparmak palmar yüzeyi diğer parmakların yüzeyine
diktir. Dinlenmede avuç çukurdur. Parmaklar fleksiyondadır. Küçük parmak en fazla, iĢaret
parmağı en az fleksiyondadır. BaĢparmak hafifçe diğerlerine karĢı bakar. Bilek eklemi
hafifçe ekstansiyondadır.
BaĢparmağın eklemi (art. carpometacarpalis pollicis) art. sellaris grubu bir eklem
olması nedeniyle iki ana ekseni ve birçok da tali ekseni vardır. Transvers eksen os
trapeziumdan geçer, dıĢ ucu biraz öne, iç ucu ise arkaya gelecek Ģekilde, diğer normal
eksenlerden farklı yönde seyreder. Bu nedenle bu eksen etrafında yapılan fleksiyon ve
ekstansiyon hareketleri de diğer parmaklar fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinden
farklıdır.
BaĢparmağın küçük parmağın ucuna yaklaĢması hareketine fleksiyon, uzaklaĢması
hareketine de ekstansiyon denilir. Fakat bu hareketlerin normal fleksiyon ve ekstansiyondan
farklı olması nedeniyle fleksiyona oppozisyon, ekstansiyona repozisyon denilmektedir.
Hareketler art. interphalangeale ve art. metacarpophalangealede oluĢur. Art.
metacarpophalangealede ekstansiyon 0°; fleksiyon 50°dir (ġekil 2.5).
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ġekil 2.5: BaĢparmak fleksiyon ve ekstansiyonu

Art. interphalangealede ekstansiyon 20°; fleksiyon 90°dir. Sagital eksen 1. metakarpal
kemiğin proksimal ucundan ön/arka yönde geçer. Bu tam ön/arka yönde olmayıp ön ucu
biraz iç, arka ucu ise dıĢ tarafta bulunur, oblik transvers ekseni ile 90°lik bir açı yapar. Bu açı
etrafında abduksiyon, orta parmağın ortasından geçen aksiyal çizgiden uzaklaĢma
hareketidir. BaĢparmak abduksiyonda iken el ayasından uzaklaĢır ve öne bakar.
Adduksiyonda orta parmağın ortasından geçen aksiyal çizgiye yaklaĢılır. BaĢparmak
iĢaret parmağına yaklaĢır. BaĢparmak abduksiyon ve adduksiyonu art. carpometacarpaliada
olur. Pasif adduksiyon 0°; abduksiyon ise 70°dir (ġekil 2.6).

ġekil 2.6: BaĢparmağın adduksiyon ve abduksiyon hareketi

El baĢparmağı bu hareketlerden baĢka tali eksenleri de kullanmak suretiyle
baĢparmağın ucu bir elips çizerek sirkumdüksiyon hareketi yapar.

2.1.3. El Parmaklarının Hareketleri
El parmakları transvers eksen etrafında metacarpophalangeal eklemlerde parmağımız
fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve sirkumdüksiyon hareketi yapabilir.
Parmakların fleksiyon ve ekstansiyon artt. interphalangeales oluĢur. Birinci eklemde
(proksimal) ekstansiyon 0°; fleksiyon 100°dir. Ġkinci eklemde (distal) ekstansiyon 10°;
fleksiyon 90°dir. Metacarpophalangeal eklemde ekstansiyon 30°; fleksiyon 90°dir (ġekil
2.7).

ġekil 2.7: El parmaklarının hareketleri
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Parmakların hepsi ritmik fleksiyon ve ekstansiyon yaptıkları durumda antagonist
kaslar gevĢer. Tek parmak ritmik fleksiyon ve ekstansiyon yaparsa diğer parmakları tespit
için antagonistler çalıĢır. Bir yardımcı ile diğer parmakları hareketsiz hâle getirince tek
parmağı çalıĢtırırsak antagonistler gevĢek kalır. Diğer parmaklar ekstansiyonda iken sadece
yüzük parmağı ve küçük parmağı çalıĢtırırsak fleksiyon ve ekstansiyon her ikisinde de
ekstansiyon aktiftir.
Parmakların birbirine yaklaĢmasına adduksiyon, uzaklaĢmasına da abduksiyon denir.
Sınırlı olarak yapılabilen bu hareket ekstansiyon durumunda en fazladır, fleksiyon yaptıkça
azalır ve tam fleksiyon pozisyonda ise hiç yapılamaz. Normal abduksiyon 20° kadardır
(ġekil 2.8).

ġekil 2.8: El parmaklarının hareketleri

2.1.4. Dirsek Bölgesi Hareketleri
Art. humero-ulnarisin konveks eklem yüzünü trochlea humeri oluĢturur. Makarayı
içten sınırlayan kenar dıĢtakine oranla 6 mm daha aĢağıdadır. Bu nedenle eklemin transvers
ekseni dıĢtan içe ve biraz da yukarıdan aĢağıya doğru oblik olarak seyreder. Üst ekstremite
anatomik pozisyonda iken (yani dirsek tam ekstansiyonda, ön kol supinasyonda ve avuç
içleri öne bakar durumda iken) humerus ekseni ile ön kol kemikleri eksenleri arasında dıĢ
tarafta bir açı vardır. YaklaĢık 163° olan bu açı, ön kolu humerusa abduksiyonda tespit
etmiĢtir. Kalça bölgesinin geniĢliğine bağlı olarak bu açı kadınlarda daha küçüktür. Buna
taĢıma açısı denir (ġekil 2.9).

ġekil 2.9: TaĢıma açısı
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Trochlea humeriye tamamen uyan konkav eklem yüzü önden proc. coronoideus,
arkadan ise olecranon ile sınırlanmıĢtır. Bu çıkıntılar, fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini
sınırlamada önemli rol oynar.
M. brachialis, m. biceps brachii, m. brachioradis, m. pronator teres dirsek ekleminin
fleksiyon hareketi için asıl hareket ettirici kaslardır. M. triceps brachii, m. anconeus dirsek
ekleminin ekstansiyon hareketi için asıl hareket ettirici kaslardır.
Dirsek ekleminde normalde fleksiyon 150° kadardır. Bu pozisyonda olecranon, fossa
olecraniye girerek hareketi sınırlar. Ön tarafta ön kol fleksiyon yaparak kola 40°ye kadar
yaklaĢabilir. Bu pozisyonda m. triceps brachii ile eklem kapsülünün arka kısmı gerilmiĢ ve
ön tarafta da proc. coronoideus fossa coronoideaya, caput radii de fossa radialise dayanarak
hareketi sınırlar (ġekil 2.10).
Ayrıca kolun ön tarafındaki kaslar da kalınlıkları nedeniyle ön kolun daha fazla kola
yaklaĢmasına engel olur.

ġekil 2.10: Dirsek bölgesi hareketleri

Ekstansiyon hareketi için m. triceps brachii, m. anconeus asıl hareket ettirici kaslardır.
Normalde ekstansiyon 0-5° kadardır. Ön tarafta bulunan fleksor kaslar ve eklem kapsülünün
ön bölümü gerilerek ekstansiyonu sınırlar.
Ön kolun fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine art. humeroradialis de katılır. Bu
eklem, eklem yüzü Ģekline göre art. spheroidea olmasına rağmen hareket Ģekline göre art.
plana grubuna benzemektedir. Konkav eklem yüzü capitulum humeriyi içine alacak kadar
derin değildir. Lig. anulare konkav eklem yüzünü biraz büyülterek çukurlaĢtırmıĢtır. Fakat
bu bağ, radius baĢını ulnaya yarı hareketler yapamayacak Ģekilde bağlanmıĢtır. Bu nedenle,
art. humeroradialiste fleksiyon/ekstansiyon ve supinasyon/pronasyon yapılabilmesine
rağmen abduksiyon/adduksiyon yapılamaz. Ayrıca radius ulnaya çok sağlam olan membrana
interossea antebrachii ile bağlanmıĢtır. Ulna ile humerus arasındaki eklemin Ģekli, ulnanın
yan hareketlerine müsait değildir. Yan hareketler yapmak isteyen radiusa da membrana
interossea antebrachii ve yapıĢık olduğu ulna engel olacaktır. Art. humeroradialis eklem
yüzü itibarıyla her türlü harekete müsait olmasına rağmen abduksiyon/adduksiyon
hareketlerini yapamaz.
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ġekil 2.11: Dirsek bölgesi hareketleri

Art. radio-ulnaris proximalis ve distalis birlikte hareket eder. Her iki eklemin müĢterek
vertikal ekseni caput radii ve caput ulnadan geçer. Bu eksen etrafında pronasyonda radius
ulnanın ön yüzünü çaprazlar. Supinasyonda iki kemik birbirine paralel pozisyona gelir.
Supinasyon pronasyondan çok daha kuvvetlidir.
Pronasyon/supinasyon hareketi ancak dirsek vücuda yapıĢık durumda ve 90°
bükülmüĢ hâlde iken tam olarak incelenebilir.
Orta pozisyonda (nötr pozisyon) baĢparmak yukarıya doğru durur ve el ayası mediali
gösterir durumdayken elde edilir. Bu pozisyonda ne pronasyon ne de supinasyon vardır.
Aynı zamanda ölçüm için esas alınan pozisyondur (ġekil 2.12).

ġekil 2.12: Elin nötr pozisyonu

Supinasyon pozisyonda, el ayası yukarıyı gösterir ve baĢparmak lateral durumda iken
eriĢilir (ġekil 2.13).

ġekil 2.13: Elin supinasyon pozisyonu
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Pronasyon pozisyonda el ayası aĢağıya dönük ve baĢparmak medial durumda iken
eriĢilir (ġekil 2.14).

ġekil 2.14: Elin pronasyon pozisyonu

Supinasyon 90°; pronasyon 90°; pronasyon ve supinasyon toplam amplitüdü 180°dir.
Ön kol supinasyon ve pronasyonu ele pozisyon vermek için yapar. Hareketler radius
baĢının incisura radialis ve lig. anulareden oluĢmuĢ dairenin içinde, içe (pronasyon) ve dıĢa
(supinasyon) dönmesiyle gerçekleĢir. Dönen kemik yalnızca radiustur. Ulna dönme hareketi
yapmaz. Bu eklemin dik ekseni etrafında radius 120-130° dönebilir. Omuz eklemi 90°
rotasyon yapabilir. Buna scapulanın hareketleri 140° olarak katılır. Radiusun alt ucuna bağlı
olan el (130 + 90 + 140) = 360° rotasyon hareketi yapabilir. Supinasyon hareketini m. biceps
brachii, m. supinator kasları yaptırır. Pronasyon hareketini m. pronator teras, m. pronator
quadratus, m. brachioradialis kasları yaptırır.

2.1.5. Omuz Bölgesi Hareketleri
Cavitas glenoidalisin anatomik pozisyonuna uygun olarak humerusta normal anatomik
pozisyonunda biraz iç rotasyon yapmıĢ durumdadır. Transvers eksenin 30°lik meylinden
dolayı kol tam sagital planda öne/arkaya hareket edemeyip öne/içe ve arkaya/dıĢa doğru
salınım hareketi yapar. Omuz eklemi sagital bir hareket düzleminde her iki omuz ekleminin
merkezinden geçen horizontal veya yatay eksen etrafında hareket eder. Hareket öne
fleksiyon (ventral fleksiyon) arkaya ekstansiyon (dorsal fleksiyon) Ģeklindedir. Ekstansiyon
amplitüdü: 50°; fleksiyon amplitüdü 180°dir (ġekil 2.15).

ġekil 2.15: Omuz bölgesi hareketleri (ekstansiyon, fleksiyon)
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Abduksiyon hareketi frontal bir hareket düzleminde oluĢur. Abduksiyonda kol
gövdeden yanlara doğru uzaklaĢır. Omuz ekleminin kendi abduksiyon hareketi 100-120°dir.
Scapulanın öne doğru dönmesi ile fazladan 55-65°lik bir abduksiyon olanağı daha ortaya
çıkar ve kol baĢ üstünde yukarıya vertikal olarak kaldırılır. Art. humerinin her 15°lik
kaldırılmasına scapula 50°lik bir hareket ile katılır. 100-120°lik abduksiyondan sonra yapılan
aĢırı abduksiyonda, scapula humerusla birlikte dönmeseydi, zaten zayıf olan eklem
kapsülünün alt kısmında, desteksiz kalan humerus baĢı kayar ve çıkık oluĢabilirdi. Bu
nedenle scapula da humerusla birlikte döner (ġekil 2.16).

ġekil 2.16: Omuz bölgesi hareketleri (abduksiyon)

Adduksiyon hareketi, gövde tarafından sınırlanır ve adduksiyonun tam bir frontal
düzlemde de yapılması mekanik açıdan imkânsızdır.
Kol gövdeyi kurtaracak kadar öne alındığında 30-45° bir adduksiyon yapabilir. Aynı
Ģekilde kol arka tarafa alındığında ancak 15°lik sınırlı bir adduksiyon yapabilir (ġekil 2.17).

ġekil 2.17: Omuz bölgesi hareketleri (adduksiyon)

Cavitas glenoidalisin öne bakması nedeniyle arka tarafa olan hareket daha sınırlı
olmaktadır.
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Vertikal eksen etrafında kolumuz iç ve dıĢ rotasyon yapabilir. Omuz ekleminde kol
sarkık durumda ancak 90°lik bir rotasyon yapabilir. Fakat bu hareketi ön kol kemikler devam
ettirir. Radius ile ulna arasında oluĢan art. radioulnaris proximalis ve distalis ortak vertikal
eksenleri etrafında 120°yi bulan iç rotasyon (pronasyon) ve dıĢ rotasyon (supinasyon)
yapabilirler (ġekil 2.18).

ġekil 2.18: Omuz bölgesi hareketleri (pronasyon, supinasyon)

Supinasyon esnasında scapula, kaburgalar üzerinde kayarak omurgaya yaklaĢır;
pronasyon esnasında uzaklaĢır. Omuz ekleminde yapılan hareketlerin birbiri ardına ve
karıĢımı Ģeklinde yapılan elin daire çizme hareketine sirkumdüksiyon denir. Kol ortalama
60° öne ve dıĢa kaldırıldıktan sonra, en geniĢ sirkumdüksiyon hareketi yapılır (ġekil 2.19).

ġekil 2.19: Sirkumdüksiyon
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2.1.6. Kolun Aksiyon Rotasyonları
Bu hareketler humerusu uzunlamasına kesen bir eksen etrafında gerçekleĢir. Rotasyon
çıkıĢlarının ölçülebilmesi için dirsek 90°lik bir açıda tutulur. Böylece ön kol horizontal
düzlemde hareket eder (ġekil 2.20).

ġekil 2.20: Kolun nötral konumu

Omuzun dıĢa rotasyonu 80°yi aĢmaz (ġekil 2.21).

ġekil 2.21: DıĢ rotasyon

Ön kol sırtın arkasından tutulurken içe rotasyon 95°ye ulaĢabilir. Bu hareket ancak
belirli bir ekstansiyon hareketinden sonra gerçekleĢtirilebilir (ġekil 2.22).

ġekil 2.22: Ġç rotasyon

Horizontal düzlemde gerçekleĢen diğer bir hareket, omuz ekleminden geçen bir
vertikal eksen etrafında yapılır. Bu hareketin yapılması için scapula humeral eklem ve
scapulathorakal eklem birlikte hareket eder.
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Kol frontal düzlemde tutularak harekete baĢlanır. Horizontal düzlemde fleksiyon, 140°
(öne doğru yapılan adduksiyon hareketinden sonra) yapılabilir (ġekil 2.23).

ġekil 2.23: Fleksiyon

Horizontal düzlemde ekstansiyon, 30° (arkaya doğru yapılan adduksiyon hareketinden
sonra) yapılır (Resim 2.24).

ġekil 2.24: Ekstansiyon

2.2. Üst Ekstremite Ortez Provası Yapmak
Hastadan alınan alçı, ölçü üzerine yapılan üst ekstremite ortezinin, hasta üzerinde
provası yapılır ve acı veren bölgelerdeki baskılar ortadan kaldırılır. Eklem hareketleri ve
uyumluluğu kontrol edilir.
Provası yapılan ortezin bağlantı kayıĢları hazırlanır. YumuĢak ped ile içi kaplanır ve
hastaya teslim edilir.

2.2.1. Üst Ekstremite Ortezi Prova Analizi
Hastanın herhangi bir yerinde ağrı ve rahatsızlık verici baskı olmamalıdır.



Eğer var ise rahatsız eden baskı veya acı veren baskı arasındaki fark tespit
edilir. Acı veren baskı hemen ortadan kaldırılmalıdır.
Eğer yok ise bunu takiben ortez kontrol edilir.
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Fazla yükü alınmıĢ yerlerde yeterli boĢluk olmalıdır.
Eklemli ortezde, anatomik eklem ile mekanik eklem merkezleri uyumlu
olmalıdır.
Eklem hareket serbestlikleri reçetede öngörüldüğü gibi ayarlanmalıdır.
Ortezin takılıp çıkartılması kolay ve rahat olmalıdır.
Parmaklar serbest bırakılmıĢ bir ortezde, parmak hareketlerinin durumu kontrol
edilir (Rahat fleksiyon hareketi yapabilmelidir. Resim2.2).

Resim 2.2: Parmakların serbest bırakılması



Açı ayarlı ortezlerde eklem açıları, reçetede öngörülen açı değerlerine getirilir
(Resim 2.3).

Resim 2.3: Açı ayarlı ortez

2.2.2. Velkrolu Kemer KayıĢ Yapmak
30 mm bir oval metal halkaya, 30 mm’lik 15 cm velkro bant yapıĢtırıcıya (çift taraflı)
ve 30 mm’lik 30 ve 8 cm 2 kolon banda ihtiyaç vardır.
Metal halka, 8 cm’lik kolon içinden geçirilir ve sıkıca dikilir. Delikli perçin için ortada
4 mm bir delik açılır (ġekil 2.25).

ġekil 2.25: Velkro kemer tokası

Velkro bantlar, sert velkro önde olacak Ģekilde kolon üzerine yerleĢtirilip dikilir (ġekil
2.26).

ġekil 2.26: Velkro kemer kayıĢı
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Kolonun toka içinden rahat geçmesi için ucunun yuvarlatılmasında fayda vardır (ġekil
2.27).

ġekil 2.27: Velkro kemer tokasi ve kayıĢı

Ortezin özelliğine göre kendinden yapıĢkanlı hazır velkrolar da (silikonlu velkro)
kullanılabilir. Bu tür velkrolar daha çok düĢük ısılı termoplastik ortezlerde, bağlama
kemerine fazla yük/basınç gelmeyen ortezlerde tercih edilmektedir.

2.2.3. Deri Kemer KayıĢ ve Toka Yapmak
Deri kemer kayıĢı ve toka daha çok kol abduksiyon ortezi, kontraktür düzeltme ortezi
gibi kuvvet uygulandığı ve tam bir sabitlemenin istenildiği oluĢumlarda uygulanır.
Üst ekstremite ortezinin bağlantı kemer kayıĢı ve tokaları, ortez üzerinden alınan
ölçüye göre hazırlanır.


Kemer Köprüsünün Yapımı



Bir parça vaketa deri, 5 mm geniĢlikte ve takriben 50 mm uzunlukta ucu
ucuna dikilir ve kayıĢta kontrol edilir (ġekil 2.28).
Dikkat edilmesi gerekli hususlar Ģunlardır:
o
o
o

Derinin temiz tarafının yukarıya doğru olması
Halka dikiĢinin derinin içinde bulunması
Tokanın sıkı ve sabit olması

ġekil 2.28: Kemer köprüsü



Tokaların Yapımı




20 mm’lik tek dilli toka gereklidir.
Vaketa deriden 20 mm geniĢlikte kayıĢ kesilir. Bunlar derinin çekme
yönüne karĢı (su yönünde) kesilmelidir.
20 mm geniĢlikteki kayıĢ, 70 mm uzunlukta kesilir. Ortasından zımba
demiri ile 6 mm’lik büyük bir delik zımbalanır. Eğer toka uymazsa, daha
büyük bir delik zımbalanır.
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Toka deriden geçirilir ve bir arada sıkıca tutulur. 30 mm’lik uç
keskinleĢtirilir. Sonra perdahlama takozu ile deri perdahlanır.
Araya yapıĢtırıcı sürülür ve birbirine yapıĢtırılır (ġekil 2.29).

ġekil 2.29: Kemer tokası



Kemer KayıĢı Yapmak

20 mm geniĢliğinde, ortezden alınan ölçü uzunluğunda 2 adet deri, ucu sivri Ģekilde
kesilir ve delik delme zımbası ile delinir (ġekil 2.30).

ġekil 2.30: Kemer kayıĢı

2.2.4. Kemer ve Tokaların Orteze Tutturulması
Bağlantı kemerleri ve tokaları orteze karĢılıklı gelecek Ģekilde ve belirlenen aralıklar
ile rivet yardımıyla tutturulur (Resim 2.4).

Resim 2.4: Kemer ve tokaların orteze tutturulması

2.2.5. OrtezinTamamlanması
Hasta provası yapılan ve bağlantı kayıĢları takılan ortezin içi yumuĢak malzeme ile
kaplanır. Kenar kısımların kontrolü ve temizliği tamamlanır.



Ortezin içi yumuĢak malzeme ile kaplanır.
Plastik kenarları, pürüzsüz ve düz zımparalanıp keçeye tutulur. Cildi
yaralayabilecek olan keskin kenarlar bulunmamalıdır (Resim 2.5).
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Plastiğin toplam üst yüzeyi, parlatma levhası, keçe temizleyici veya kauçuk
merdane ile düzlenir,

Resim 2.5: Ortez kenarlarının keçede parlatılması




Bunu takiben plastik ve bağlantı kısımları birbirine sıkıca bağlanır, perçinlenir
(örneğin, eklemler veya metal barlar).
Ayrıca, bütün perçin bağlantılarının pürüzsüz ve düz olmasına dikkat edilir.
Hiçbir Ģekilde gereksiz bir çıkıntı ve pürüz olmamalı veya bir yaralama riski
teĢkil etmemelidir.

2.2.6. Ortezin Hastaya Teslim Edilmesi
Her endikasyona göre ortezin taĢıma süresi doktor tarafından belirlenir. Belirli
dönemlerde hasta, ortezin kontrolü için çağrılır ve ortezin etkisi ile genel durumu kontrol
edilir.
Ameliyattan sonra 24 saat taĢınması gereken postoperatif ortezlerin yıkanmak ve duĢ
alabilmek için su geçirmez bir Ģekilde yapılmıĢ olması gereklidir.
Ortezin bütün bölümleri, en sonunda bir kez daha gözden geçirilir. Bütün kenarları,
köĢeleri, kilitleri, fonksiyon ve amaca uygunluk bakımından kontrol edilir.
Ortezin tedavideki etkisi için dikkate alınması gereken husus, hastanın yeterince
yardım görmesi, ortezin tedavideki rolü konusunda ikna edilmiĢ olması ve ortezin etkileme
tarzını anlamıĢ olmasıdır.
Tedavi ekibi, fonksiyonuna, kalıbına ve kabul edilmesine göre ortezi bitirirken
değerlendirmelidir. Eğer bütün ilgililer tarafından orteze memnuniyet verici değer
verilebilirse ortez, hastaya takılır ve kontrol için yeni randevu tarihi verilerek hasta
gönderilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Hasta üzerinde, polietilen (PE) üst ekstremite ortezi provası yapınız ve ortezi hastaya
teslim ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Ortezi hastaya giydiriniz.
 Ortezi üstten aralayarak hastaya
giydiriniz.
 Koli bandı vb. ile ortezi sabitleyiniz.

 Parmakların kontrolünü yapınız.
 Parmak
hareketlerinin
serbestlik
kontrolünü yapınız.
 Parmaklar serbest ortezlerde, parmaklar
rahat fleksiyona gelebilmelidir.
 Avuç içi formunun kontrolünü yapınız.

 BaĢparmağı kontrol ediniz.
 BaĢparmağın
serbestlik
kontrolünü
yapınız.
 BaĢparmak serbest ortezlerde, baĢparmak
sirkumdiksiyon
hareketini
rahat
yapabilmelidir.

 Hassas bölgeleri kontrol ediniz.
 Kemik çıkıntıları kontrol ediniz.
 Varsa yara veya ameliyat bölgelerini
gözlemleyiniz.
 Acı
veren
rahatsızlıkları
hemen
gideriniz.
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 Ortez bağlantı kemerlerini ve tokaları
yapınız.
 Ortez üzerinden aldığınız ölçülere göre
bağlantı
kemerlerini
ve
tokaları
hazırlayınız.
 DikiĢ makinesinde velkroları kolon
üzerine dikiniz.

 Bağlantı kemerlerini ve tokaları orteze
çakınız.
 Bağlantı kemer ve toka yerlerini ortez
üzerinde iĢaretleyiniz.
 Matkap ile iĢaretli yerleri deliniz.
 Rivet ile kemer ve tokaları orteze
çakınız.

 Ortezin içini yumuĢak malzeme ile
kaplayınız ve hastaya teslim ediniz.
 YumuĢak plastazote vb. ped kullanınız.
 Son kontrolleri yaparak ortezi hastaya
teslim edecek hâle getiriniz.
 Hastaya kontrol için yeni randevu tarihi
veriniz ve ortezi teslim ediniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

El bileği yaklaĢık kaç derece ekstansyon yapar?
A) 20°
B) 40°
C) 80°
D) 70°
E) 120°

2.

El bileği yaklaĢık kaç derece fleksiyon yapar?
A) 20°
B) 80°
C) 50°
D) 90°
E) 70°

3.

Metacarpophalangeal eklemler kaç derece fleksiyon yapar?
A) 90°
B) 60°
C) 30°
D) 70°
E) 120°

4.

Dirsek ekleminde taĢıma açısı adı verilen açı kaç derecedir?
A) 63°
B) 170°
C) 60°
D) 163°
E) Hiçbiri

5.

Horizontal düzlemde omuz eklemi kaç derece arkaya doğru adduksiyon yapar?
A) 20°
B) 10°
C) 30°
D) 60°
E) 120°

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine/ Modül Değerlendirme’ye
geçiniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Ortezi, hastaya giydirebildiniz mi?
2. Parmakların kontrolünü yapabildiniz mi?
3. Hassas bölgelerin kontrolünü yapabildiniz mi?
4. Oturma kontrolü yapabildiniz mi?
5. Ortez bağlantı kemerlerini ve tokalarını yapabildiniz mi?
6. Bağlantı kemerlerini ve tokaları orteze çakabildiniz mi?
7. Ortezin içini yumuĢak malzemeyle kaplayabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru kelimeleri yazınız.
1.

Deformite, kas güçsüzlüğü veya artmıĢ kas tonusunu kompanse ederek iĢleve yardımcı
olan ortezlere …………………………………. ortez denir.

2.

Fonksiyonel ortezlerde askı uygulamada, çekme açısı 90°den az olduğunda
………………….. ; büyük olduğunda …………………… yapar.

3.

Tenisçi dirsek bandajı ……………………………. hastalığının tedavisinde kullanılır.

4.

Eklem kontraktürlerini ve eklem ya da tendon subluksasyonlarını düzelterek eklemde
deformitesi oluĢumunu engelleyen ortezlere ………………………………..ortezi
denir.

5.

DüĢük ısılı termoplastiklerin çalıĢma ısısı yaklaĢık ………………… °C’dir.

6.

El

ayasının

yukarıyı

gösterir

ve

baĢparmak

lateral

durumda

iken

el

……………………. pozisyonunda dır.
7.

El ayası aĢağıya dönük ve baĢparmak medial durumda iken el ………………………..
pozisyonundadır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

8.

AĢağıdakilerden hangisi, elin tutma ve kavrama pozisyonlarından değildir?
A) Parmak ucu tutuĢ
B) Lateral tutma
C) Silindirik tutma
D) Çengel kavrama
E) Çift el tutma

9.

Parmakların birbirinden uzaklaĢması (abduksiyon) kaç derecedir?
A) 20°
B) 80°
C) 50°
D) 90°
E) 70°

10.

Omuz eklemi kaç dereceye kadar dıĢ rotasyon yapar?
A) 10°
B) 60°
C) 30°
D) 80°

E) 120°

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine/ Modül Değerlendirme’ye
geçiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
D
E
C
B

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
A
D
C

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

fonksiyonel
baskı, germe
tenisçi dirseği
kontraktür düzeltme
80 °C
supinasyon
pronasyon
E
A
D
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