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AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

725TTT037

ALAN

Ortopedik Protez ve Ortez

DAL/MESLEK

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Alt Ekstremite Alçısı

MODÜLÜN TANIMI

Alt ekstremite tespiti ve tespiti için gerekli tanımların
verildiği öğrenim materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOġUL

9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf modullerinin tamamını almıĢ
olmak.

YETERLĠK

Alt ekstremite alçısı yapacaksınız.
Genel Amaç

MODÜLÜN AMACI

Kırıklar, kırık ya tespitinde kullanılan alçı teknikleri ve alçı
tespiti yaparken kullanılan malzemeleri tanıyacak, hekim
eĢliğinde alt ekstremite alçısı yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Diz altı alçı uygulamaları
2. Diz üstü alçı uygulamaları

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

Donanım: Bilgisayar, Röntgen okuma aparatı, hasta kayıt
ve takip formu
Ortam: Alçı uygulama odası
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
ÇeĢitli nedenlerden dolayı özellikle ekstremite kemiklerinde kırıklar meydana
gelmektedir. Bu kırıkların iyileĢmesi sürecinde kırık yerlerinin hareket etmemesi
gerekmektedir. Bu nedenle kırığın hareketinin engellenmesi gerekir, bu da kırık bölgesinin
alçıya alınmasıyla sağlanır.
Son yıllarda sentetik malzemenin alçı tekniğine girmesiyle beraber, alçı tespitlerinde
inanılmaz geliĢmeler olmuĢ ve bu geliĢmeler günden güne artarak devam etmektedir. GeliĢen
teknoloji ile birlikte artan kozmetik, görünüm ve konforu yanında maliyetlerinde artmasına
sebep olmaktadır.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile hekim eĢliğinde alt ekstremite
alçısını yapma ve alt ekstremite alçısını uzaklaĢtırma tekniklerini öğreneceksiniz.
Alt ekstremite alçıları, gerekli düzeltme ve destekleri yapmanın yanında hastanın
anatomik ve kozmetik yapısına uygun Ģekillendirilmelidir. Uyum sağlamaz ise istenilen
verim alınamaz.
Tespit amaçlı alçı alma iĢlemi hekim eĢliğinde yapılan, ortopedik protez ve ortez
teknisyeninin bir görevi olmasından dolayı bu alanda bilgi ve beceri kazanmanız
gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Alt ekstremite, diz altı kırıkları ve kırıklar hakkında genel bilgi ve diz altı alçı tespiti
yapma becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA


Alt ekstremite, diz altı kırıkları ve kırık çeĢitlerini çevrenizdeki hastanelerde
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.



Alt ekstremite, diz altı alçı tespit yapma tekniklerini çevrenizdeki hastanelerde
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.

1. DĠZ ALTI ALÇI UYGULAMALARI
Ġlk yardım dersinin 720S00045 Kod nolu Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda Ġlk Yardım
modülünde; kırık, çıkık ve burkulmaları ayırt ederek baĢ ve omurga, üst taraf kemikleri,
kalça ve alt taraf kemikleri kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım uygulama ile ilgili
bilgi ve beceriler anlatılmıĢtır.
Hareket, sağlıklı bir vücut ve sağlıklı bir yaĢam için Ģarttır, ama her zaman bir kaza
tehlikesiyle de karĢı karĢıyayız. Spor yaparken olduğu kadar normal günlük yaĢamımızda da
kazalar, bazen kemik kırılma ve çatlamalarına neden olabilir.
Ġskelet, vücuda destek olmak üzere özelleĢmiĢ yapı bloğudur, vücuda destek olmanın
dıĢında doku ve organları korur. Hareket etmeyi sağlar. Bazı hayati organlarımız için
koruyucu bir zırhtır.

1.1. Günlük YaĢantıda KarĢılaĢılabilecek Tehlikeler





Ġncinme (gerilme)
Burkulma
Çıkık
Kırık

Günlük yaĢantı da karĢılaĢılabilecek tehlikeleri daha detaylı bir Ģekilde inleyecek
olursak.
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Ġncinmeler (gerilme):

Ġncinmeler, kaslarda ve/veya kasları kemiklere bağlayan tendonlarda (kiriĢ) meydana
gelen aĢırı gerilmelerdir. Ġncinen bölüm ağrı sınırları içerisinde kullanılabilir.


Burkulmalar

Burkulmalar, eklem bölgelerinde kemikleri birbirine bağlayan bağlarda meydana
gelen yaralanmalardır ve basit bir aĢırı esnetmeden tam kopmaya kadar değiĢen türde
olabilir. Burkulmalar gerektiği gibi tedavi edilmezse sık sık tekrar edebilir.


Çıkıklar

Çıkık, kemik ucunun eklemde normalde olması gerektiği pozisyon dıĢında olacak
Ģekilde yer değiĢtirmesidir. Eklem „‟yanlıĢ‟‟ pozisyonda görülür. Çıkıklar eklemlerdeki
destekleyici yapılara zarar verirler. Kan damarları ve sinirler hasar görebilir.


Kırıklar

Kırık, aĢırı gelirim ya da darbe nedeniyle kemik doku bütünlüğünün bozulmasıdır,
genelde röntgenle belirlenir. Bazı hallerde tedavi, ameliyat bile gerektirebilir. Genellikle
geçici bir durumdur; bazı durumlarda kalıcı arazlar bırakabilir.
Kırıklar ağrının yanı sıra, ekstremitede hareket ve fonksiyon kaybı, ĢiĢme, dolaĢım
bozukluğu, kan damarlarının ve sinirlerin hasarlanması, kanama, enfeksiyona ve venöz
emboliye yol açabilir. Enfeksiyon, açık kırıklarda ciddi bir potansiyel tehlikedir.
Genelde büyük, uzun kemiklerde kırıklar (femur, pelvis gibi) hayati risk içeren kan
kaybını da beraberinde getirir.

1.1.1. En Sık KarĢılaĢılan Kırık ÇeĢitleri
En sık karĢılaĢılan kırık çeĢitleri aĢağıda sıralanmıĢtır;


Bel Kemiği (Gövde) Kırıkları



Ekstremite Kırıkları





Alt ekstremite kırıkları
Üst ekstremite kırıkları

Kafatası Kırıkları



Yüzeysel kırıklar
Çöküntülü kırıklar
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Kalça Kırıkları

Yukarıdaki kırıklardan ortopedi teknisyenini daha çok ilgilendiren gövde, alt ve üst
ekstremite kırıklarında alçı uygulama yapıldığından bu kırıklardaki alçı uygulamaları modül
olarak daha detaylı ele alınmıĢtır.


Bel Kemiği Kırıkları

Bel kemiğindeki bu kırıklarda kalıcı ve ciddi arazlar söz konusudur. Tedavinin amacı
omurilikte sinirleri korumaktır (Resim 1.1).

Resim 1.1: Belkemiği kırığı ve omurilik zedelenmesi



Ekstremite kırıkları, daha ziyade hareket sistemini etkileyen kırıklardır. Alt ve
Üst Ekstremitelerine Alçı Uygulama modüllerinde daha detaylı incelenmiĢtir.



Kafatası Kırıkları

Kafatası beynin bir zırhı gibidir. Kafatası kemiklerinde oluĢacak bir kırık beyinde
zedelenme yapması açısından önem taĢır. Kafatası travması geçirmiĢ bir hastanın konuĢma
ve hareket yetenekleri değiĢebilir. Kafatası kırıkları iki türlüdür.


Yüzeysel Kafatası Kırıkları

Bu kırıklar, yüzeysel olabilir bu takdirde kırık kafatasında bir çizgi halinde görülür.
Kafatasında çizgi halindeki yüzeysel bir kırık muhtemelen ciddi bir durum değildir.
Ama yine de beyne etkisi olup olmadığı araĢtırılmalıdır. Çünkü böyle bir tehlikenin
varlığı ilk anda önemli bir belirti göstermeyebilir (Resim 1.2).


Çöküntülü Kafatası Kırıkları

Çöküntülü kırıklarda kemiğin beyni zedelemiĢ olması ihtimali daha kuvvetlidir.
Çöküntülü bir kırık genellikle tehlikeli bir durumun ilk iĢaretidir. Kemik eğer beyne bir zarar
verdiyse konuĢma ve hareketlerde aksaklıklar görülebilir (Resim 1.3).
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Resim 1.2: Kafatası çatlağı



Resim 1.3: Kafatası kırığı ve çöküntü

Kalça Kırıkları

Kalça kırıkları, genellikle yaĢlılarda sık rastlanan bir kırık çeĢididir. Bu tür kırıkların
çoğu sabah erken saatlerde yaĢlılar yataktan kalktıktan hemen sonra olur. Uyku sersemliği,
görme bozuklukları ve alaca karanlık bu kazaların baĢta sayılabilecek nedenleridir.
AĢırı zorlanma nedeniyle oluĢan kırıklar, dıĢ darbeyle oluĢan kırıkların aksine uzun
süre devam eden ufak darbelerin sonucudur. AĢırı ve yorucu idman yapan bir uzun mesafe
koĢucusu fazla zorlanmadan ötürü böyle bir kırıkla karĢılaĢabilir. Tenis, kayak, yüzme gibi
sporlarda da benzeri kırıklara rastlanır.
Kırıkların çoğunun bir kaza sonucu olduğu düĢünülürse bunlara karĢı önlem almanın
güçlüğü ortadadır. Ama dikkatli ve sürekli idman ve egzersizlerle kemikleri güçlendirmek
mümkündür. Dengeli ve sağlıklı bir beslenmenin de kemikler için önemini göz ardı
etmemeliyiz.

1.1.2. Kırık ve Çıkık ĠliĢkisi
Kırık ve çıkıklar aynı anda gerçekleĢebilir.


Kırığın Değerlendirilmesi:




Ġnsanlar simetrik yaratılmıĢtır yani vücudun bir tarafı diğerinin aynısıdır.
Yaralanmanın olduğu tarafı normal olanıyla karĢılaĢtırmak deformasyonu
belirlemeye yardımcı olur.
Kazanın oluĢ Ģekli de yaranın boyutunu ve yerini tespit etmeye yardımcı
olur.
Belirgin olmayan kırıklar için BSH (Bak, Sor, Hisset) yöntemi kullanılır.

1.2. Kırık Tanımı
DıĢtan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluĢan ayrılmaya veya bu
sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına, “kırık” denir.
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Kemikteki kırılma etki eden kuvvetlerin derecesine ve kemiğin Ģoku abzorbe edebilme
yeteneğine göre ufak bir çatlaktan (Fissür), bir veya birçok kemiğin kırılmasına, hatta komĢu
eklemlerde çıkık eĢlik etmesine (Kırıklı-çıkık) kadar değiĢiklik gösterebilir.
Kırığı oluĢturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp beraberinde kemiğin etrafındaki deri,
kaslar, tendonlar, ligamentler, damarlar, sinirler ve komĢuluğundaki organları da
yaralayabilir.
Kırıkları doğru teĢhis edebilmek için yaralının; hızlı, dikkatli ve sistematik olarak
anamnezini almak, soruĢturma yapmak, belirti ve bulguları ortaya koymak, bunun için de
sistemik ve lokal fizik muayenesini yapmak ve radyolojik bulgu ve belirtileri değerlendirmek
gerekir.
Bilinci yerinde olanların kendisinden veya
çevresindekilerden, bazı sorulara cevap aranmalıdır:







bilinci

yerinde

olmayanların

Ne Ģikâyetin var? (Ağrı, hareket kısıtlılığı, ĢiĢlik, morarma vb)
Ne oldu? (DüĢme, yüksekten düĢme, kaza vb)
Nasıl oldu? (Nereden düĢtü?, ne kazası?, nasıl yaralandı? , neyle yaralandı?)
Ne zaman olduğu? (Yaralanmadan sonra geçen zaman!)
Nerede oldu? (Yolda, evde, iĢte vb)
Ne yapıldı? (Bilinçsizce yapılmıĢ bir müdahale var mı?)

Kırıkla beraber etrafındaki kas ve tendonlarla, onu örten fasya ve cilt de yaralandığı
için belirtilerin bir bölümü kırığa spesifik olmayıp bu belirtiler aynı tür travmaların kırık
oluĢturmaksızın meydana getirdikleri yumuĢak doku lezyonlarında da görülür. Kırık olduğu
zaman ise bazı belirti ve bulgular sadece kırığa özgüdür.


Bu Sebeplerle Kırıklarda Görülebilecek Tüm Belirtiler;



Travmaya ait genel belirtiler
Kırığa özgü belirti ve bulgular

diye iki aĢamada değerlendirilir.

1.2.1. Travmaya Ait Genel Belirti ve Bulgular
Travmaya ait genel belirti ve bulgular Ģu Ģekilde incelenir.


Ağrı ve Duyarlılık

Ağrı bütün travmalar da olur; fakat kırıklarda daha çok olur. Spontan ağrı (hastanın
travma bölgesinde var olduğunu ifade ettiği ağrı), direkt ağrı (travma bölgesine basınç
uygulandığında ortaya çıkan veya artan ağrı) veya indirekt ağrı (uzaktan zorlama
uygulandığında travma bölgesinde ortaya çıkan veya artan ağrı) müsbet olabilir. Spontan,
direkt ve indirekt ağrının aynı lokalizasyonda saptanması kırık lehine bir bulgudur.
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Spontan
Palpasyonla
Ġndirek uyandırılan ağrı

Hematom

Kırığı oluĢturan darbenin damarları yaralaması veya kırık uçların damarları yaralaması
ve kırıktan kaynaklanan hematom nedeniyle görülür. Hematom hızla artarsa ve büyürse
büyük damar yaralanmaları akla gelmelidir.


Ekimoz

Ekimoz, doku arasına ve cilt altına yayılan kanın verdiği morumsu görünümdür.
Erkenden travma bölgesinde görülmesi büyük kanama ve kırık habercisi olabilir. Rengi
zaman geçtikçe fıstıki yeĢil ve sarıya dönüĢür. Tam kaybolması 3 haftayı bulur. Ekimoz, yer
çekiminin etkisiyle yer değiĢtirir. Humerus ve dirsek iç kısmında görülmesi humerus üst uç,
uyluk arkasında görülmesi femur üst uç kırıklarını akla getirir.


Fonksiyon Bozukluğu

Hareket sistemi elemanları yaralandığı zaman ağrıya engel olmak için hareketlerin
sınırlandırıldığı saptanır. Kırıkta ise aynı zamanda kaldıraç kolu bozulduğu için hareketler
yapılamaz.

1.2.2. Kırığa Özgü Belirti ve Bulgular
Hastanın duruĢu bazı kırıklar için tipiktir. Örneğin yaĢlı bir hastada düĢme sonucu alt
ekstremitelerde bir tarafta eğer adduksiyon, dıĢ rotasyon ve kısalık görülüyorsa, kollum
femoris kırığı veya trokanterik kırık akla gelmelidir.


Femur Kırığına Özgü Belirtiler (Resim 1.4).

Resim 1.4: Femur kırığına özgü belirtiler
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Klavikula Kırığına Özgü Belirtiler (Resim 1.5).

Resim 1.5: Klavikula kırığına özgü belirtiler



Parmak Kırığında Özgü Belirtiler

El yumruk yapıldığında bütün parmaklar skafoid kemiğe yönelmelidir (Resim 1.6).

Resim 1.6: Parmak kırığında özgü belirtiler



Deformite

Deformite, kırık uçlarının yer değiĢtirmesi ile olur.







Deplasman: kırık uçlarının birbirinden ayrılmasına,
Overriding: kırık uçlarının birbirleri üzerine binmesine,
Distraksiyon: fragmanların birbirinden uzaklaĢmasına,
Angulasyon: kırık uçlarının öne, arkaya veya yan düzeyde açılanmasına,
Rotasyon: kırık uçlarının kendi ekseni etrafında dönmesine denir.

Krepitasyon

Kırık uçlarının birbirine sürtünmesi sonucu palpasyonda hissedilen kıtırtı hissine
krepitasyon denir. Tesadüfen tespit edildiğinde kesin kırık olduğunu gösterir; ancak olup
olmadığını araĢtırmak nörovasküler yaralanmalara yol açabileceğinden yapılmamalıdır.


Anormal Hareket

Anormal hareket, kemikte anatomi ve fizyolojiye aykırı olarak gözlenen harekettir.
Çok değerli ve kırık olduğunu gösteren bir bulgudur. Krepitasyonda olduğu gibi aynı
gerekçelerle olup olmadığını aramak tıbbi bir hatadır.
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Palpasyon Belirtileri ve Kısalık

Kırık Ģüphesi bulunan bir kemik palpasyonla çok dikkatli incelenmelidir. Kemikler
cilde en yakın kısımlarından palpe edilir. Patella ve olekranon kırıklarında, kırık uçlar
arasında aralık hissedilebilir. KomĢu eklemler de dikkatlice muayene edilir. Kemikte kısalık
olup olmadığına bakılır ve sağlam tarafla ölçüm sonuçları karĢılaĢtırılır. Kırıktan Ģüphe
edilen ekstremitedeki tüm periferik sinirler ve arterlerin de yaralanıp yaralanmadığına
bakılması gerekir.


Radyolojik Ġnceleme

Konvansiyonel radyolojinin önemi ve tanı koymada değeri çok fazladır. Kırık
derecesi, sayısı, uçların durumu, kırığın yeri, çıkık ve yabancı cisim bulunuĢu, kırığa
uygulanan redüksiyon ve stabilizasyonun baĢarısı ve takipte kaynayıp, kaynamadığı ancak
iyi bir radyolojik inceleme ile anlaĢılabilir.
Göze çarpan bir kırık yoksa fizik muayenede direkt ve indirekt ağrının olduğu bölge
çok kapsamlı olarak tetkik edilmelidir. HerĢeye rağmen kırık saptanamayan, ancak klinik
olarak kırık olabileceği düĢünülen vakalarda atelle tespit ve 10 gün sonra tekrar radyolojik
inceleme önerilir.
Eklem içi kırıklarda, (asetabulum, glenoid, tibia kondil, vb) pelvis kırıklarında,
vertebra kırıklarında, patolojik kırıklarda ve Ģüpheli durumlarda istenilecek bilgisayarlı
tomografi tetkiki daha ayrıntılı ve kesin bir inceleme olanağı sunar.
Manyetik rezonans görüntüleme tekniği de iyi sonuç verir. Eklem içi kırıklar ve eklem
içi patolojilerde, nörolojik defisit bulunan vertebra kırıklarında, patolojik kırıklarda ve yine
Ģüpheli durumlarda kesin karar vermek için kullanılır.

1.2.3. Kırık Belirtileri
Belli baĢlı kırık belirtileri Ģunlardır:










Belirgin Ģekil bozukluğu,
Hassasiyet,
Hareket ile artan dayanılmaz ağrı,
Deride soğukluk hissi ve solukluk,
Hareket kısıtlılığı, ( kaybı)
Krepitasyon, (kırık uçların çıkardığı sürtünme sesi)
Kanamaya bağlı kızarıklık ve morarma,
ġiĢme ve renk değiĢikliği,
Bozuk DHH, (DolaĢım, His, Hareket)
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1.3. Kırıkları OluĢturan Sebepler ve Kırık OluĢ Mekanizması
Kırıklar; kemik ve kemiğe yakın kas, eklem, bağlar gibi yumuĢak dokularda vurma,
çarpma ve düĢme gibi kazalar sonucunda meydana gelebilir. Ayrıca yaĢlılık döneminde
kendiliğinden de kırıklar oluĢabilir (Resim 1.7).

Resim 1.7: Kırık ġekilleri



Çocuk Kırıkları

Çocuk kırıklarının birçoğu alçıyla tedavi edilir.


Çocuk Kırıklarının Özellikleri
o

o

o

o
o
o

Daha çabuk iyi olurlar: Çocuklarda periost kalın ve beslenmesi
daha zengindir. Femur cisim kırığı; yeni doğanda 2-3 haftada,
gençlerde 12-16 haftada, yaĢlılarda ise 16-20 haftada kaynar. YaĢ
büyüdükce iyileĢme süreci uzar.
Kemik uzunluğu artar. ĠyileĢme sürecindeki hiperemi nedeni ile
epifiz etkilenir ve uzunlamasına büyüme hızlanır. Kırık çizgisi
epifiz büyüme plağına ne kadar yakın ise uzunlamasına büyüme o
oranda artar.
Açılanma düzelir. Wolf kanunu sebebiyle açılanma olan kırıkta,
konkav tarafta; kortikal kemiğin kompresyonu burada enlemesine
büyümeyi artırarak çukurluğun dolmasına yani düzelmesine,
konveks taraftaki gerilme ise buradaki fazlalığın rezorpsiyonunu
sağlayarak kabarıklığın düzelmesine yardım eder. Çoçuk nekadar
küçük ve kırık epifize ne kadar yakın ise deformitenin
kendiliğinden düzelme Ģansı o kadar çoktur. Hareket açısı
yönündeki deformiteler daha iyi tolere edilir.
Psödoartroz görülmez.
Rotasyonu tolere edemez.
Epifiz büyüme plağı bozularak deformitelere neden olabilir.

1.4. Kırık Tipleri
Kırığın tedavisine baĢlanmadan önce kırığın nasıl olduğu, hangi zorlamanın bunu
yaptığı, kırılan kemiğin yapısı, kırığın Ģekli ve karakterinin bilinmesi önemlidir.
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Kırık tipleri ise Ģu Ģekildedir;


Kırık Yapan Zorlamaya Göre






Direkt mekanizma ile olan kırıklar
Ġndirekt mekanizma ile olan kırıklar
Direkt ve indirekt mekanizma kombinasyonu ile olan kırıklar

Kemik Doku Sağlamlığına Göre:

Kırıkları, kemik doku sağlamlığına göre üç grupta toplayabiliriz.





Normal kemikte (Travmatik) kırık.
Hastalıklı kemikte (Patolojik) kırık.
Stress (Yorgunluk) kırığı.
Normal kemikte (Travmatik) kırık.

Örneğin: kayak kayan bir sporcunun iniĢ sırasında ters bir Ģekilde düĢmesi halinde
kemiğin aĢırı gerilim ya da darbe sonucu kırılmasıdır.
Travmatik yolla oluĢan kırıklarda görülen baĢlıca sebepler:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Resim 1.8: Trafik
kaza kırığı

Trafik kazaları (araç içi veya araç dıĢı) (Resim 1.8),
DüĢme, çarpma, yüksekten düĢme (Resim 1.9),
Darpa maruz kalma ve dövülme (Resim 1.10),
Üzerine bir Ģey düĢme (Resim 1.11),
Ev içi kazalar ve düĢmeler,
ĠĢ kazaları, ateĢli silah yaralanmaları,
Spor kazaları ve yaralanmaları,
Göçük altında kalma (deprem, maden kazaları vb),
Kesici delici alet yaralanmalar,
Yenidoğanlarda görülen doğum travmalarıdır.

Resim 1.9:
Yüksek
düĢmede kırığı

Resim 1.10: Direk
darbeye bağlı kırık
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Resim 1.11: Üzerine bir
Ģey düĢmeye bağlı kırık



Hastalıklı Kemikte (Patolojik) Kırık

Herhangi bir dıĢ etken olmadan, kemikte bir hastalık mevcuttur ve kırık, çoğu zaman
basit travmalarla veya bazen travma olmaksızın kendiliğinden meydana gelir. Genellikle
yaĢlılarda ve kadınlarda rastlanılan osteoporoz nedeniyle zayıflayan kemiklerin kırılması
patolojik kırıklardır.
Patolojik kırıklarda görülen hastalıklar;
o
o
o
o
o


Ġyi huylu tümör,
Kötü huylu tümör,
Osteoporoz,
Osteomalazi,
Enfeksiyon vb olabilir.

Stress (Yorgunluk) kırığı

Stress kırıklarında ise sürekli tekrarlayan zorlamalar, ufak darbelerin hep aynı noktaya
olması ve yorgunluk sonucunda bariz bir travma olmadan strese bağlı (yorgunluk) fissür ya
da tam kırık geliĢebilir. Eğitimi yeterli olmayan askerlerde, uzun yürüyüĢler sonucunda
metatars yorgunluk kırıkları gibi.
Normal anatomi ve fizyolojiye sahip bir kemikte dıĢtan etki eden kuvvetler ve vücut
ağırlığının taĢınması ile kas ve ligamentlerin çekmesi gibi vücudun içinden etki eden
kuvvetlerin Ģiddeti, doğrultusu, hızı ve etkileme süresine göre kırıklar meydana gelir (Resim
1.12).

Gerilme (Tension)

SıkıĢma (Kompresyon)

Bükülme (Bending)

Makaslama (Shear)

Burkulma (Torsiyon)

Kombine Kompresyon ve
Torsiyon Yüklenmesi

Normal

Resim 1.12: Kemiğe gelen iç ve dıĢ kuvvetlerle oluĢan kırıklar
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Kırık Çizgisine Göre








Kırık Sayısına Göre





Transvers kırık.
Eğrilemesine (oblik) kırık.
Spiral kırık.
Kopma (avulsion) kırığı.
Parçalı (comminuted) kırık.

Tek kırık çizgisi.
Multiple, (birden fazla) kırık çizgisi.

Kırık Derecesine Göre




Tam ayrılmıĢ (deplase) kırıklar.
o
Transvers kırık.
o
Oblik kırık.
o
Spiral kırık.
o
Kopma kırığı.
o
Parçalı kırık.
Tam AyrılmamıĢ (non-deplase) Kırıklar
o
Çatlak, (fissür, linear kırık)
o
YeĢil yaĢ ağaç, (greenstick) kırığı (Resim 1.13).
o
DiĢlenmiĢ, (impakte, angrane) kırıklar (Resim 1.14).
o
Çökme, (renforcekment, depresse) kırığı
o
Kompresyon, (sıkıĢma) kırıkları
o
Epifiz ayrılması (epifizyoliz, femubaĢı epifiz kayması) (Resim
1.15).
o
Kopma kırığı (Resim 1.16).

Resim 1.13: YeĢil Ağaç (Green
Stick) Kırığı

Resim 1.14:
DiĢlenmiĢ
(impakte,
angrane) kırık
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Resim 1.15:
Epifiz ayrılması

Resim 1.16:
Tüberkulum
Majör’de
kopma kırığı





Kırığın Kemikteki Anatomik Lokalizasyonuna (bölgesine) Göre


Proksimal Bölge Kırıkları (Proksimal epifizer ve metafizer bölge)
o
Femur trokanterik,
o
Femur boynu,
o
Tibia kondil,
o
Humerus cerrahi boyun vb.



Cisim (shaft) Kırıkları (Diafiz bölgesi)
o
1/3 üst,
o
1/3 orta,
o
1/3 alt bölge.



Distal Bölge Kırıkları (Distal epifizer ve metafizer bölge)
o
Suprakondiler, (humerus),
o
Malleoler, (tibia ve fibula),
o
Pilon, (tibia),
o
Colles, (radius)vb.




Epifiz Bölgesi Kırıkları
Kırıklı - Çıkıklar

Kemiğin histolojik yapısına göre





Spongiöz (kansellöz) bölge kırıkları
Kortikal bölge kırıkları

Cilt ve Mukozanın Yaralanmasına Göre,

Kırık hattının, kemiği çevreleyen deri ya da mukoza yoluyla, dıĢ ortamla iliĢkide
olup, olmamasına göre:



Kapalı kırıklar
Açık kırıklar

olmak üzere iki Ģekilde incelenir.


Kapalı kırıklar, bütünlüğü bozulmamıĢ, kaslar ve deri ile örtülmüĢtür
Kemik bütünlüğünün bozulup deri bütünlüğü bozulmadan meydana gelen
kırıklara, kapalı kırık denir. Açık kırıklara göre; kapalı kırıklara daha
fazla rastlanır.
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o

Alt ekstremitee kapalı kırık (Resim 1.17).

Resim 1.17: Alt ekstremitee kapalı kırık

o

Üst ekstremite kapalı kırık (Resim 1.18).

Resim 1.18: Üst ekstremitede kapalı kırık



Açık kırıklarda ise deri bütünlüğü de bozulmuĢtur Cilt ve/veya mukozayı
zedeleyerek kemik deriden dıĢarı çıkmıĢtır. Deri bütünlüğünün bozularak
deri altındaki yumuĢak dokuların veya kırık kemik uçlarının görülmesine,
açık kırık denir. Açık kırıklarda kapalı kırıklara göre kan kaybı daha
fazla olur. Ayrıca açık kırıklar, kemiğin ciltteki ve dıĢ ortamdaki
bakteriler ile kirlenerek enfeksiyon oluĢmasına neden olabilir. Daha çok
alt ekstremitede görülür. Tibia kırıklarının % 20 si açık kırıklardır.
o

Alt ekstremite açık kırık (Resim 1.19).

Resim 1.19: Alt ekstremitede açık kırık

o

Üst ekstremitee açık kırık (Resim 1.20).

Resim 1.20: Üst ekstremitede açık kırık
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1.5. AO (Ogden and Salter-Harris ) Sınıflaması
Çocuklarada görülen büyüme plağını ilgilendiren kırıkların sınıflamasını yapan kiĢiler
Ogden and Salter-Harris olduğundan sınıflandırmalarda baĢ harflerinin kısatlamaları
kullanılmaktadır.
AO Grubunun yapmıĢ olduğu sınıflama ile uzun kemikler numaralandırılır. Buna
göre;





Humerus 1 numara,
Önkol 2 numara,
Femur 3 numara,
Tibia 4 numara ile kodlandırılır (Resim.1.21).

1. Humerus
2.Önkol Radius/Ulna
3. Femur
4. Tibia/Fibula

Resim 1.19: Uzun kemikler numaralandırılması

Kemik kırıkları kendi içinde de;




Proksimal bölge kırıkları 1 numara,
Cisim kırıkları 2 numara,
Distal bölge kırıkları 3 numara ile kodlandırılır.
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1 Proksimal
2 Diaphyseal
3 Distal
4 Malleollar

1

2

3

Humerus

Radius/Ulna

Femur

4
Tibia/Fibula

Resim 1.21: Kırıkların kendi içinde sınıflandırılması

Her bölgedeki kırıklar kendi aralarında kategorize edilir ve bunlar da kendi aralarında
alt gruplara ayrılır.


Kırıkların kategorize ve alt grupları


A kategorizesi
o
o
o



B kategorizesi
o
o
o



A1 alt grup
A2 alt grup
A3 alt grup

B1 alt grup
B2 alt grup
B3 alt grup

C kategorizesi
o
C1 alt grup
o
C2 alt grup
o
C3 alt grup

olarak alt gruplara ayrılır (Resim 1.22).
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A

A1

A2

A3

B

B1

B2

B3

C

C1

C2

C3

Resim 1.22: Kırıkların kategorize ve alt grupları

Ayrıca her alt grup tekrar 1-2-3 eklenerek en alt gruplara ayrılır. Buna göre örneğin
cisim kırıkları Ģöyle tarif edilir:


A: Basit kırıklar (Resim 1.23).




Spiral (1-2-3)
Oblik (1-2-3)
Transvers (1-2-3)

A Basit kırıklar

A1 Spiral

A2 Oblik

Resim 1.23: Basit kırıklar
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A3 Transvers



B: Kamalı kırıklar (Resim 1.24).

Spiral kamalı (1-2-3)

Bükülmeli kamalı (1-2-3)

Parçalı kamalı (1-2-3)

B Kamalı kırıklar

B1 Spiral kamalı

B2 Bükülmeli kamalı

B3 Parçalı kamalı

Resim 1.24: Kamalı kırıklar



C: Kompleks kırıklar (Resim 1.25).

Spiral (1-2-3)

Segmentli (1-2-3)

Çok parçalı, irregüler (1-2-3)

C Kompleks kırıklar

C1 Spiral

C2 Segmentli

C3 Çok parçalı,
irregüler

Resim 1.25: Kompleks kırıklar

Bu sınıflamaya göre;


Femur distal bölge (3.3) kırıklarının topluca bir tablo halinde gösterilmesi
(Resim 1.26):
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A Basit kırıklar

A1 Spiral

A2 Oblik

A3 Transvers

B Kamalı kırıklar

B1 Spiral kamalı

B2 Bükülmeli kamalı

B3 Parçalı kamalı

C Kompleks kırıklar

C1 Spiral

C2 Segmentli

C3 Çok parçalı, irregüler



Çocuklarda büyüme plağını ilgilendiren kırıkların Ogden and SalterHarris sınıflandırması tablosu
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Resim 1.26: Çocuklarda femur distal bölge kırıklarının tablo halinde gösterimi



A: Ekstra-artiküler (eklem dıĢı)kırıklardır.

Basit ekstra artiküler (1-2-3)

Metafizeal kamalı ekstra artiküler (1-2-3)

Metafizeal kompleks ekstra artiküler (1-2-3)



B: Parsiyel eklem içi artiküler kırıklardır.

Lateral kondil kırığı, sagittal (1-2-3)

Medial kondil kırığı, sagittal (1-2-3)

Kondil kırığı, frontal (1-2-3)
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C: Komplet eklem içi artiküler kırıklardır.

Her iki kondil ve metafizde basit kırık (1-2-3)

Her iki kondilde basit, metafizde çok parçalı kırık

Eklem içi ve metafizde çok parçalı kırık (1-2-3)

(1-2-3)

AO sınıflaması tüm kırıkların kapsamlı bir Ģekilde dökümante edildiği faydalı bir
sınıflamadır.

1.6. Kırıklarda Tedavi Ġlkeleri


Kırıklarda tedavi ilkeleri Ģu Ģekilde sıralanır.







Ġlk yardım
Geçici tespit
Transportasyon (hastanın nakli)
Alçı-atel-sargı-bandaj uygulamaları

Ġlk yardım

Kırık olma ihtimali olan hastalarda ilk yapılacak Ģey, hastayı çok hızlı bir Ģekilde
değerlendirmek olmalı ve komplike Ģekilde yaralanmıĢ bir hastaysa öncelik, hastayı
yaĢatmak için gerekenlerin yapılmasıdır. Daha sonra ağrılı yerler tespit edilmedir.


Geçici tespit

Kaza yerinde veya hasta ilk görüldüğünde, mevcut olan imkanlar uygulanır. Servikal
vertebra travması ihtimali varsa boyun, iki yanına ince yastık veya kum torbaları ile
desteklenir veya daha iyisi servikal boyunluk varsa bu dikkatlice takılır. Torakolumbar
travma ihtimali varsa lumbar lordoz ince yastıklarla desteklenir ve gövdenin dönmesine
engel olunacak Ģekilde tespit edilir (Resim 1.27) .

Resim 1.27: Geçici tespit ile hasta nakli

Üst ekstremitede kırıklarda ve çıkıklarda üçgen bandaj, omuz slingi geçici tespit
sağlayabilir. Kırıklar sert mukavva gibi cisimlerle de tutturularak sarılabilir. Hiçbir Ģey
bulunamıyorsa kol gövdeye yaklaĢtırılarak sargı bezi ile en rahat pozisyonda sabitlenebilir.
Alt ekstremitede kırık olan kemik yine geçici atellerle muhafaza edilebilir. Uygun bir Ģey
bulunamadığında ise kırık bacağı sağlam bacağa sargı ile tutturmak geçici bir çözümdür
(Resim 1.28).
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Resim 1.28: Alt ekstremitede kırıkda geçici atelleme



Transportasyon (Hastanın Nakli)

TaĢıma hastaya zarar vermeden yapılmalıdır. Yeterli kiĢi, araç ve gereç olmadan
baĢlanmamalıdır. (Yangın, patlama tehlikesi vb acil durumlar hariç) Hasta, sedyeye alınarak
ve ambulansla ilgili sağlık kuruluĢuna giderken acil tedavisine devam edilir ve telefonla
hastanın durumu hakkında bilgi verilerek gereken hazırlıkların yapılması sağlanır.


Alçı-Atel-Sargı-Bandaj Uygulamaları

Ġlk Yardım dersinin 720S00045 Kod nolu Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilk yardım
modülünde kırık, çıkık ve burkulmaları ayırt ederek baĢ ve omurga, üst taraf kemikleri, kalça
ve alt taraf kemikleri kırık, çıkık ve burkulmalarında ilk yardım uygulama ile ilgili bilgi ve
beceriler anlatılmıĢtır. Bazı kırıkların kaynamasına kadarki dönemde geçici olarak tespiti ve
tedavisi aĢağıda anlatıldığı gibi yapılır.

1.7. Tespit Amaçlı Alçı Sargı Uygulamaları
Ortezlerde 3 nokta prensibi ile düzeltmede olduğu gibi, yine kırıklarda da tespit etmek
için 3 nokta prensibinden faydalanılır. 3 nokta prensibinin düzeltme ve tespitteki önemi ve
bu tespitin yanında parmak hareketliliği örnek resimde olduğu gibidir (Resim 1.29).

Resim 1.29: Alçı tespitte 3 nokta prensibi
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Ortopedik alçı kullanım alan ve nedenleri;






Kırık, çıkıkları hareketsiz kılmak,
Zarar görmüĢ doku ve organları tespit etmek,
Ortopedik ve cerrahi düzeltmelerin immobilizasyonunda
YumuĢak doku enfeksiyonlarında,
Kemik ve eklem hastalıkları tedavisinde,
Atel kullanmayı gerektiren durumlarda kullanılır.

Tespit amaçlı alçı sargı uygulamaları;


Tam Sirküler (total) Alçı Ġki ġekilde Olabilir;

Tek parça bir bütün haldedir

Ġki parçadan oluĢup ekstremiteyi tam sirküler sarar, iki parça bandajla
sarılarak birleĢtirilir.

Tam sirküler alçı, kırık ve kırık bölgesinin özellik ve önemine göre yapılır. Ġki parça
her defasında uygun olmayabilir. Tek parça, iki parçaya göre daha pratiktir ve daha sık
uygulanır.


Yarım ALÇı (atel ve atellemeler) Ġki ġekilde Olabilir

Doğrudan longet alçı hazırlanarak yarım alçı (atel) Ģeklinde yapılır

Sirküler alçı yapıldıktan sonra tamamlanan bu tam alçı kesilerek yarım
alçı haline getirilir.

Tam sirküler alçı, ekstremiteyi tamamen çevreler, bu sistemde dolaĢım sistem
bozukluğu daha fazla gözlenir. Çünkü alçıya alınan kısımda iç kanama, ödem gibi
nedenlerden dolayı uzuv alçı içerisinde ĢiĢer ve alçı içerisinde sıkıĢabilir. Ġki parça, tam
sirküler ve yarım (atel/slab) alçı ekstremitenin sadece bir bölümünü örttüğünden acil
durumlarda daha çabuk çıkartılabilme, kontrol edilebilme imkanı verir.
Kırığın tespitinde uygulanacak tam ve yarım alçı/atelde, kırığın alabileceği pozisyon
ve kırığın oynayıp Ģekil değiĢtirebileceğini unutmamak ve ona göre alçı tespiti yapmak
gerekir (Resim 1.30).

Resim 1.30: Kırığın tam ve yarım alçıda alabileceği Ģekiller

Alçı sarmaya baĢlamadan önce tam ya da yarım hangi alçının yapılacağına karar
verilmeli ve ona göre alçı sarımına baĢlanılmalıdır.
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Alt ekstremite alçı tespitleri;




Kısa bacak alçı tespiti, diz altı ve ayağı içine alan tespit alçılarıdır (Resim
1.31).
Silindir diz alçı tespiti, kalça, ayak ve ayak bilek eklemi serbest olup
sadece diz eklemini tespit eder (Resim 1.32).
Uzun bacak alçı tespiti,ayak, ayak bilek ve diz eklemi tespit eder. (Resim
1.33).

Resim 1.31: Kısa bacak
alçı tespiti



Resim 1.32: Silindir uzun
bacak alçı tespiti

Resim 1.33: Uzun bacak alçı
tespiti

Kalça ve alt ekstremite alçı tespiti; DeğiĢik Ģekillerde bel, kalça ve bacağı
tamamen veya kısmen içine alan, tek ya da çift taraflı alçı tespit alçılarıdır.




Unilateral (tek taraflı) bel, kalça alçı tespiti; bel, tek taraflı, kalça ve uzun
bacak tespit edilmiĢtir (Resim 1.34).
Tek tam ve bir taraf yarım bacak, bel, kalça alçı tespiti; bel, çift taraflı,
kalça, tek taraf tam uzun bacak, diğer taraf diz üstü tespit edilmiĢtir
(Resim 1.35).
Bilateral (çift taraflı) bel kalça alçı tespiti; bel, çift taraflı kalça ve çift
taraflı uzun bacak tespit edilmiĢtir (Resim 1.36).

Resim 1.34: Unilateral
(tek taraflı) bel kalça alçı
tespiti

Resim 1.35: Tek ve bir
taraf yarım bacak bel
kalça alçı tespiti

Unilateral Hip Spica Cast

One and ona-half Hip Hip
Spica Cast
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Resim 1.36: Bilateral (çift
taraflı) bel kalça alçı tespiti
Bilateral Long-leg Hip Spica
Cast



Doğumsal kalça çıkıklarında (DKÇ) alçı tespitleri; doğum sonrası tespit edilen
çıkıklarda çift taraflı kalçayı pozisyonlandırmak için değiĢik Ģekillerde alçı
tespit yapılır; hafif vakalarda pavlik bandajı gibi ortezler kullanılır (Resim
1.37).

Kalça alçı tespiti

Abduction Boots

Spica cast

Short Leg Hip Spica Cast
Resim 1.37: DKÇ alçı tespitleri



DeğiĢik kalça eklem tespitleri

Çocukları uzun süre sabit tutmak mümkün olmadığından operasyon sonrası ya da
normalde anastesi verilerek ekip halinde kalça alçı tespiti uygulanır (Resim 1.38).

Resim 1.38: Ekip halinde kalça tespiti

o

Kalça alçı tespiti yapılmıĢ çocuğun oturması (Resim 1.39).

Resim 1.39: Kalça alçılı çocuğun oturması
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o

Kalça alçı tespiti yapılmıĢ çocukların taĢınmasında, renkli Ģallar ile
alçı kamufle edilirse, taĢıma iĢelemi daha renkli ve eğlenceli hale
gelir (Resim 1.40).

Resim 1.40: Kalça alçılı çocuğun taĢınması

1.7.1. Atel ve Atellemeler
Ekstremitenin tespit edilmesi iĢlemine “atelleme” denir. Tespit için kullanılan her tür
malzeme de “atel” diye adlandırılır (Resim 1.41).

Resim 1.41: Ateller

Atel genellikle geçici bir tespit malzemesidir. Avantajı ise hiçbir dolaĢım kusuru
oluĢturmamasıdır. Ġlk müdahalenin yapılamadığı, hastanın uzun bir süre transfer edilecek
olduğu, aĢırı bir ĢiĢlik ve alçı yapmanın sakıncalı olduğu, kırığa 1-2 gün sonra müdahale
edilmesi gerektiği durumlarda, ĢiĢliğin inmesinin beklendiği durumlarda alçı yerine atel
tercih edilir.
Alçıdan farkı, kırık olan yüzeyin sadece bir kısmını kapsamasıdır. Kırığın alt ve üst
kısmını atel ile geçildiğinden kırığın kıpırdama Ģansı yoktur. Genelde kırığın alt kısmı alçı
atel diğer üst kısmı ise sargı bezi ya da elastik bez ile sarılarak yarı tespit yapılır.
Ateller;




Tespit atelleri; tahta, Ģemsiye, yastık, sert mukavva, atel ateller, hazır ateller
Havalı ateller kaymamıĢ kırıklarda kullanılır.
Traksiyon atelleri kapalı femur cisim kırıklarında kullanılır.
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Ateller alt ve üst ekstremite ateli olmak üzere ikiye ayrılır;


Üst ekstremite atelleri

Volar atel,

Ulnar atel,

BaĢparmak ateli,

Uzun kol ateli,

ġeker maĢası ateli.



Alt Ekstremite Atelleri

Posterior bacak ateli

Üzengili posterior bacak ateli

Alt ekstremite ateli uygulandıktan sonra;






Artan ağrı,
ġiĢme,
Soğukluk,
Ekstremite distalinde morarma,
Renk değiĢikliği olur ise hasta hemen hastane acile gitmelidir.

1.7.2. Tam Sirküler (Total) Alçı
Hastaya alçı uygulamaya baĢlama ve uygulama sonrası dikkat edilecek hususlar Ģu
Ģekildedir.


Hastanın Hazırlığı


Alçı sargı uygulanmadan önce doktorun ekstremiteye vermek istediği
rahat bir pozisyon belirlenir.
o
Yaralanan alana göre, hasta sandalyeye oturtulur,
o
Alçı masasına yatırılır,
o
Gerekirse alçı destek köprüsü yerleĢtirilir.




Alçı uygulanmadan önce hastaya, yapılacak iĢlem açıklanır.
Alçı öncesi genellikle kırık manipülasyonla yerine oturtulur. (Gerekirse
anestezi uygulanır.)
Dirsek üstü, diz üstü ve silindir alçı uygulamaları için bütün ekstremite
açıkta bırakılır.
Yaralanan bölgedeki bütün takılar çıkartılır ve alçı sargı kullanıldığı
sürece yeniden takılmaz.
Alçı uygulanırken hastanın giysileri plastik bir örtüyle korunur, ağır
travmalı hastalarda tüm uzvu görmek için kesilip çıkarılır.
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Pamuklu tübüler bandaj veya ortopedik yün sargı uygulanmasından önce
herhangi bir laserasyon veya abrasyon varsa temizlenmeli ve akıntılı
bölgeler not edilmelidir.
Bir teknisyen ya da yardımcı kiĢi tarafından ayak/kol doğru açıda iĢlem
sonuna kadar tutulur.
Kol veya diz üzerine uygulanan alçılarda, eklem kontraktürünü önlemek
için dikkatli olunmalıdır.

Triko Çorap Uygulaması

Uygulanacak alçı çeĢidi, malzeme türü ve ihtiyaç durumuna göre gerekirse triko çorap
giydirilir. (Parmaklardan dize kadar triko çorap giydirilir.) Alçı uygulamalarında genellikle
triko kullanılmadığından direk pamuk üzerine alçı sarımına geçilir.


Alçı Pamuğu Uygulaması;
o
o
o

Alçı pamuklarI, gevĢek olarak ekstremite etrafına düzgün bir
Ģekilde, kırıĢıklık oluĢturmadan ve katlanmadan sarılır. Bu sargı,
vücut Ģeklini ve kemik yapılarını rahatlatmak için önemlidir.
Çok ödemli alanlar ve kemik yapılar ve gerekirse parmak araları 23 kat alçı pamuğu ile ekstradan tamponlanır.
Parmaklardan dize kadar pamuklu tübüler bandaj uygulanır.

Sentetik alçılarda ise alçı pamuğu kullanılmadığndan triko çorap kullanılır ve üzerine
sentetik alçı sarımına geçilir.


Alçı Sargı Uygulaması;

Bu safhada yapılacak alçı tespitinin tam mı yoksa yarım alçı olarak mı yapılacağı
önemlidir. DeğiĢik Ģekillerde alçı sarma imkanları vardır. Biz örneğimizde önce total alçı
tespiti yapıldıktan sonra yarım alçı haline getirilmesini inceleyeceğiz.


Yanma riskinden dolayı asla sıcak su kullanılmaz. Ilık suyun alçının
kurumasını çabuklaĢtırdığı göz önüne alınmalıdır. Bir elle alçı bandajın
ucu, diğer elle alçı rulo tutulur. Hava köpükleri sonlanana kadar suda
bırakılır.

Tam alçı uygulamasında;


Tam alçı uygulaması yapılırken alçı rulo sudan çıkarılır, hafifçe sıkılır.
Her seferinde bir önceki geniĢliğin 2/3′ünü kapatacak Ģekilde alçı sarılır.
o
Birinci (1.) alçı rulo parmak bitiminden bileğe kadar sarılır. Ġkinci
(2.) bir alçı rulo ile bu iĢlem tekrarlanır.
o
Üçüncü (3.) alçı sargı spiral olarak bileklerden dize kadar sarılır.
ĠĢlem, dördüncü (4.) alçı rulo ile tekrarlanır.
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o
o
o
o
o
o

o

Alçı rulo yedi (7.) kez katlanarak slab (plaka) yapılır. Son slab,
ayak uzunluğunda olur ve alçı bandajın sekizinci (8.) katını
oluĢturur.
Alçı slab, ılık suyla ıslatılıp sıkılır; katların bir arada olmasına
dikkat edilir.
Alçı slab, ayak parmak bitiminden topuğa kadar uygulanır ve
düzleĢtirilir.
KırıĢıklıklar düzeltilir.
Alçı üzerindeki alçı pamuğu ve triko çorap fazlası geriye çevrilir;
ayak parmaklarının serbest olmasına ve dizin hareket etmesine
dikkat edilir.
Son alçı rulo, ayak parmaklarından dizin 5 cm aĢağısına kadar
spiral Ģekilde sarılarak sağlamlaĢtırılır. Bu alçı pamuğu ve triko
çorap ve ayak slebinin gevĢemesini engellemek için alçı, son bir
alçı sargı ile parmaklardan dizin 5 cm aĢağısına kadar spiral
Ģekilde sarılarak sağlamlaĢtırılır.
Vücut girintileri ve kemik çıkıntıları düzeltilir. Bunu
gerçekleĢtirmek için katlantı yapmak gerekebilir.

Buraya kadar tam alçı yapımı tamamlanmıĢtır.



Alçı avuç içi ile Ģekillendirilir, alçı sargının katları arasında hava
kalmamasına dikkat edilir.
Alçı, eĢit kalınlıkta olmalıdır. EĢit olmayan kalınlık, son sargının
kırılmasına neden olur.

Tek parça sirküler alçı uygulamalarında yara takip ve bakımları için uygun yerler
kesilerek kapak Ģeklinde pençereler açılabileceği gibi, alçı uygulama iĢlemi sırasında uygun
yerlere pencereler açılabilir. (Resim 1.42)

Resim 1.42: Yara takip ve bakım penceresi
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Ġki parça tam sirküler ya da yarım alçı (atel) uygulamasında;
Buraya kadar tam sirküler alçı uygulaması yapılmıĢ olduğundan iĢlem burada
tamamlanabileceği gibi, tamamlanan bu total alçı uygulamadan hemen sonra alçı bıçağı
kullanarak uzunlamasına (içteki yün sargıya kadar) kesilerek ya iki parça tam sirküler ya da
bir parçası alınarak yarım alçı olarak bırakılır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu yarım ya da
iki parça alçı ödemin azalması ve açık yara varsa gözleme Ģansı verir.



Alçı uygulamasından sonra, hasta derisinde kalan alçı parçaları
temizlenir.

Alçının Çıkartılması









Hastaya iĢlem açıklanır, alçı kesme motorunun gürültülü çalıĢtığı ve
tehlikeli göründüğü, derisi ve alçı sargı arasında alçı pamuğu olduğu
anlatılır.
Elektrikli motor kullanırken eller kuru olmalıdır. (Elektrik Ģokundan
korunmak için)
Alçının üzerine, alçı motor bıçağın ucu bastırılır.
o
Bütün alçı boyunca ilerletilir, uçlara dikkat edilir.
o
Alet, aynı alana birkaç saniyeden fazla uygulanmaz, çünkü ısı
oluĢturur.
o
Hareket yönü yukarı ve aĢağı doğru olup yanlara doğru değildir.
Alçı makasını kullanırken alt ucu alçıya paralel olarak tutulur ve üst ucu
yukarı aĢağı doğru hareket ettirilir.
Alçı makasının üstü, yukarı uca doğru dikkatle itilir. (Bıçağı kapamadan
önce organa değmemesine dikkat edilir) Eklem etrafında daha dikkatli
olunur.
Kemik çıkıntıları ve kavislerde kesik olmamasına özen gösterilir.
Kesim iĢlemi;
o
o



Alt ekstremite alçıları, kolay çıkması için her iki taraftan
kesilebilir.
Üst ekstremite alçıları genellikle uzunluğu boyunca kesildikten
sonra daha kolay çıkartılır.

Alçı açıldıktan sonra altındaki ortopedik yün makasla kesilir ve alçı
çıkartılır.
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Alçıdan çıkarıldıktan sonra ilk 24 saat içerisinde dikkat edilmesi gereken Ģeyler

Alçı uygulandığında, komplikasyonları önlemek için etkilenmiĢ olan uzvun düzenli bir
Ģekilde dolaĢımın devam edip etmediğinin hastanın kendisi tarafından kontrol edilmesi
önemlidir. (Bu durum, uzun kol ve uzun bacak alçılarında önemsenir.) Ġlk olarak, saat baĢı
renk, hassasiyet ve hareket kontrol edilir. Parmak hareketleri çok kolay yapabilmeli el ve
ayak parmaklarında renk pembe ve cilt ılık olmalıdır. Parmaklarda bir uyuĢma, morarma ya
da diğer ekstremiteye göre renk değiĢmesi, kırıktan bağımsız olarak ağrının ortaya çıkması
bölgeye giden kanın azalmasının iĢareti olabilir.
ġiĢme varsa alçılı bölge yükseltilir ve gerekirse alçı yarılır. Ağrıda Ģiddetlenme
görüldüğünde, yine ĢiĢme sebebiyle olmuĢ olabileceği gibi, kas içinde kanama da olabilir.
Hareketlerde zorluk var ise bu da sinir harabiyetinin iĢaretidir.
Ayak bileğinde kırık varken parmaklarda ağrı hissetme, dizde kırık varken
parmakların ağrıması, alçıdan kaynaklanan dolaĢım bozukluğunun ve sıktığının
göstergesidir. Bu durumda hastaların tekrar doktorlarına baĢ vurmaları gerekir.
Uygun ve tekniğine uygun bir alçılama ile kırıkların tedavi edilebilirliğini resimde
görmek mümkündür. (Resim 1.43)

Resim 1.43: Alçı ile kırığın tedavi edilebilirliliği

Alçıdan sonra geliĢebilecek önemli komplikasyonlar vardır. Basınç yaraları bunlardan
biridir. Ayak bileğine yakın bulunan kemik çıkıntıları, çene eklemleri ve topuk gibi
bölgelerde çok sık geliĢebilir ve 2-3 saatte oluĢabilen bir durumdur. Bölgede ağrı ve yanma
belirtileridir. Ayrıca alçı içine kaĢıma amaçlı sokulan yabancı cisimler de alçıda bozulmaya
sebep vererek yara oluĢumuna katkıda bulunur. Bu tür bir eyleme girilmiĢ ise alçı 24 saat
geçmeden kontrol edilerek gerekirse değiĢtirilmelidir.

1.8. DeğiĢik Kısa Bacak Yarım Alçı (Atel) Alçı Tespit Uygulamaları
1.8.1. Posterior Destekli Kısa Bacak Yarım Atel, (Arka Bacak Ateli)


Endikasyonlar

Distal tibia/fibula frx.

Ciddi ayak bileği burkulmaları.
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Tarsal/metatarsal frx.
Ayak bileği ve ayak kırıkları.

En az 12-15 tabaka alçı kullanılır.
Özellikle unstable frx ve burkulmalarda yararlıdır.
Ġnversiyon/eversiyon engellemek için “stirrup”. (üzengi) atel
Metatars baĢlarından fibula baĢına kadar uzanır.
Ayak bileği 90º olmalıdır.
Fibula baĢı atelle dahil olmamalıdır.

Resim 1.44: Posterior destekli kısa bacak yarım atel

1.8.2. Üzengili Kısa Bacak Yarım Atel (Üzengili Arka Bacak Ateli)


Üzengili Kısa Bacak Yarım Atel





Posterior atele benzer.
Daha az inversiyon/eversiyon ve plantar fleksiyonda tutar.
Ciddi ayak bileği burkulmalarında tercih edilir.
Yapımında en az 12-15 tabaka alçı kullanılır.

Resim 1.45: Üzengili kısa bacak yarım atel

1.9. DeğiĢik Ayak Alçı Tespitleri
Kırık yerine göre parmaktan bileğe doğru bölgesel alçı tespiti yapılır.
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1.9.1. Ayak BaĢparmak Tespiti







Ayak baĢparmağı kırıklarında,
Ayak baĢparmağı ile dislokasyonlarda,
Distal ilk kırıkları metatarslarda,
Halluks valgus,
Splint olarak,
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere aĢağıdaki gibi yapılır. (Resim 1.46)








Sentetik alçı sarılır, (A)
Sentetik alçıya form verilir ,(B)
Kesilecek yer çizilir, (C)
Sentetik alçı kesilir, (D)
Elastik bandaj ile sarılır, (E)
BitmiĢ hali, (F)

A

B

C

D

E

F

Resim 1.46: Ayak baĢparmak tespiti

1.9.2. Ayak Parmak ve Metatars Tespiti
Ayak parmak ve metatars tespiti;





Ön ayak ve metatars ayak bölgesinde kırıklar,
Diyabetik kaynaklı ön ayak kangreni,
Splint olarak,
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere aĢağıdaki gibi yapılır. (Resim 1.47)
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Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçıya form verilir, (C)
Sentetik alçı kesilir, (D)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, (E)
Elastik bandaj ile sarılır. (F)

A

B

C

D

E

F

Resim 1.47: Ayak parmak ve metatars tespiti

1.9.3. Ayak Bilek Tespiti
Ayak bilek tespiti;






Fibula bağ yırtığı
Ayak bileği ligament esnemesi
Ayak bileğinin Burkulması
Splint olarak
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere, aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 1.48).








Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçı kesilir, (C)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, ön görünüĢ (D)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, arka görünüĢ (E)
Elastik bandaj ile sarılır (F)
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A

B

C

D

E

F

Resim 1.48: Ayak bilek tespiti

1.9.4. Tibia Tespiti
Tibia tespiti tespiti;






Tibia diafiz kırığı
Fibula diafiz kırığı
Diz altı (tibia ve fibula) diafiz kırığı
Splint oalar
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere, aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 1.49).







Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, (C)
Sentetik alçı kesilir, (D)
Elastik bandaj ile sarılır. (E)
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A

B

D

E
Resim 1.49: Tibia tespiti

1.10. DeğiĢik Kısa Bacak Alçı Tespitleri
1.10.1. Diz Altı Sentetik Bandaj Sargı
Kısa bacak alçı uygulamaları (endikasyonlar) çoğunlukla;











Ayak kemiklerindeki kırıklarda
Tarsal kemik kırıklarında
Orta ayak kırıklarında
Tibia/Fibula kırığında
Bilek etrafındaki kırıklarında
Bilek burkulmalarında
Tendon - bağ yaralanmalarında
Doku yaralanmalarında
Splint olarak
Fizik tedavi amaçlı uygulanır.

Bu uygulama aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 1.50).







C

Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçı kesilir, (C)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, (D)
Bandaj iĢlemleri yapılır, (E)
Elastik bandaj ile sarılır. (F)
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Resim 1.50: Diz altı tespiti

1.10.2. Diz Altı Sentetik Bandaj Sargı (CAST) Uygulaması


Kırıklarda öncelikle röntgen filmi incelenir, (Resim 1.51)

Resim 1.51: Ayak kırığı



Tespitte kullanılacak malzemeler hazırlanır, (Resim 1.52)

Resim 1.52: Kullanılacak malzemeler
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Eldiven ile uygulanır,
Alçı uygulama hekim tarafından yapıldığından teknisyen ya da bir teknik
yardımcıdan yardım alınır. (Resim 1.53)

Resim 1.53: Yardım alma



Alçı çorabı giydirilir. Ayak bileğinde çorap pot yapmaması için fazlalık
kesilir.(Resim 1.54)

Resim 1.54: Triko çorap



Sentetik alçı kullanımında genelde alçı pamuğu kullanılmaz, gerek görülen
durumlarda ise alçı pamuğu sarılır. (Resim 1.55)

Resim 1.55: Alçı pamuğu
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Alçı, oda sıcaklığındaki suda ıslatılır ve hafifçe sıkılır. (Resim 1.56)

Resim 1.56: Malzeme hazır hale getirilir



Her kat bir öncekinin üçte birini kaplayacak Ģekilde sıkmadan parmak ucundan
proksimal üst sınıra kadar sarılır. (Resim 1.57)

Resim 1.57: Malzeme sarımı



Parmak kısmı açılır. (Resim 1.58)

Resim 1.58: Parmak bölgesinin hazırlanması
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Yüzeydeki pürüzler giderilerek hekim tarafından pozisyon verilir. (Resim 1.59)

Resim 1.59: Pozisyonlandırma



Tespit iĢleminin tamamlanması ile hastaya dikkat etmesi gereken hususlar
anlatılarak X-ray çekimine ya da eve gönderilir. (Resim 1.60)

Resim 1.60: TamamlanmıĢ alçı uygulaması

1.10.3. Hazır Stakinet Çorap (Sentetik Alçı) Uygulaması
Stakinet çorap gibi rulo Ģeklinde kullanıma hazır olan sentetik alçılar, çorap gibi
ekstremiteye giydirilerek uygulanırlar. (Resim 1.61).

Resim 1.61: Stakinet Ģeklinde sentetik alçı

Sentetik alçılar yıkanma, su ve denize girmeye engel olmadığı gibi suya dayanıklıdır.
(Resim 1.62).
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Resim 1.62: Suya dayanıklı

1.10.4. Diz Altı Hazır Stakinet Çorap (Sentetik Alçı) UygulanıĢı


Rulo Ģeklindeki alçı çorap, ayak parmak ucundan baĢlayarak giydirilir. (Resim
1.63)

Resim 1.63: Alçı çorabın parmak ucundan geçirilmesi



Alçı çorabı tüm bacağa geçirilerek proksimal kısım fazla tutulur. (Resim 1.64)

Resim 1.64: Alçı çorabın geçirilmesi



Malzeme poĢetinin ağzı kesilerek kullanım kulavuzuna uygun bir Ģekilde (20 ºC
suda 3 dk) bekletilir; birkaç kez salınarak fazla suyun sırkması sağlanır. (Resim
1.65)
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Resim 1.65: Malzemenin hazırlanması



Malzeme rulo Ģeklinden parmak ucundan geçirilerek giydirilir. (Resim 1.66)

Resim 1.66: Malzemenin parmak ucundan geçirilmesi



Malzeme, çorapta olduğu gibi döndürülerek proksimale doğru yuvarlanarak
kaydırılır. (Resim 1.67)

Resim 1.67: Malzemenin kaydırılması



Proksimal uçta sonlandırılan malzeme üzerine, alttaki çorap çevrilerek sentetik
alçı üzerine döndürülür (Resim 1.68).

Resim 1.68: Malzemeyi sonlandırma
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Görevini tamamlayan alçı sargı kesilerek uzaklaĢtırılır. (Resim 1.69)

Resim 1.69: Alçının kesimi

1.10.5. Longet Alçi/ Hazir Atel (One-Step Splint) Uygulaması
Alt ekstremitede longet alçi/ hazir ateller hızlı temiz ve kolay uygulanma ve kolay
Ģekil alma özelliğine saliptir. (Resim 1.70)

Resim 1.70: Üst Ekstremitede Longet Alçi/ Hazir Atel

Hazır atel (one-step splint) uygulamasının kullanıcıya sağladığı faydalar;





Eldivensiz uygulama,
Mükemmel uyum ve Ģekil verme kolaylığı,
3-4 dakikada sertleĢme,
20 dakika sonra ağırlık taĢıyabilir hale gelme.

Hazır atel (one-step splint) uygulamasının hastaya sağladığı rahatlık;






Önceden pedlenmiĢtir.
Hafif fakat güçlü ve sağlamdır.
Deriyi tahriĢ etmez.
Deriyi tüm yüzeyi ile sarar.
Hızlı uygulanır.
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1.10.6. Hazır Atel (One-Step Splint) Uygulaması


Kullanılacak malzemeler hazırlanır. (Resim 1.71)

Resim 1.71: Kullanılacak malzemeler



Hazır atel (one-step splint) uygulamasında normal Ģartlarda eldiven kullanmak
gerekmeyebilir, ama yine de kullanılacak malzemenin kullanım kılavuzunda
belirtilmiĢ ise eldiven giyilir. (Resim 1.72)

Resim 1.72: Eldiven



Hazır atel (one-step splint) malzemesi kullanım kılavuzunda belirtildiği Ģekilde
malzeme (suda ıslatılarak) kullanıma hazır hale getirilir. ġu iĢlem süresi
yaklaĢık olarak 30 saniyedir ve paketten çıkartılan malzeme soğuk suya
batırılarak 3-4 defa sıkılır. Bu, 3-4 dakika uygulama zamanı tanır. (Resim 1.73)

Resim 1.73: Malzemenin hazırlanması
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Malzeme, havluya sarılarak fazla su havluya emdirilir, bu arada geçen süre
yaklaĢık olarak 60 saniye gibidir. (Resim 1.74)

Resim 1.74: Malzemenin kurulanması



Alçı çorabı kullanılacak ise çorap giydirilir. Malzeme, alt ekstremitenin
uygulanacak kısmına (örneğimiz ayakta olduğu gibi) yerleĢtirilir. Form alması
sağlanır. (Resim 1.75)

Resim 1.75: Malzemenin yüzey üzerine uygulanması



ġekil alan malzeme, olduğu yerde bırakılarak üzerinde çalıĢmaya devam
edilebileceği gibi bu parça çıkarılıp Ģekillendirilerek de adeta bir ortez formuna
getirilir. (Resim 1.76)

Resim 1.76: Malzemenin Ģekillendirilmesi
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Sentetik sargı bandaj kullanım kılavuzunda belirtildiği gibi (oda sıcaklığındaki
suda) ıslatılır ve hafifçe sıkılarak fazlalık su uzaklaĢtırılır. (Resim 1.77)

Resim 1.77: Sentetik sargı bandajın hazırlanması



Daha önceden hazırlanan ortez parça tekrar yerine konularak, üzerinden sentetik
sargı bandaj ile her kat bir öncekinin 1/3‟ünü kaplayacak Ģekilde ekstremite
sıkmadan sarılır. Malzemeye, hekim tarafından form verilerek sertleĢmenin
tamamlanması beklenir. (Resim 1.78)

Resim 1.78: Sentetik sargı bandajın (hazırlanan ortez parça) üzerine sarılması

1.10.7. Kısa Bacak (Diz Altı) Alçı Tespiti


Alçı tespit yapılacak ayak, kolay çalıĢabilmek için diz altına yumuĢak bir
yükseklik ile yükseltilir. (Resim 1.79)

Resim 1.79: Ayağın yükseltilmesi

50



Uygun geniĢlikte ve alçı sarılacak yerden daha uzun miktarda triko çorap
giydirilir. (Resim 1.80)

Resim 1.80: Triko çorap



Alçı pamuğu sarılır. (Resim 1.81)

Resim 1.81: Alçı pamuğu



Distal, parmak ucundan, proksimal dize doğru alçı sarılır, hekim tarafından
pozisyon verilir ve bu pozisyon korunur. (Resim 1.82)

Resim 1.82: Alçı sarma
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Parmak ucu açık ya da kapalı olması durumuna göre alçı Ģekillendirilir. (Resim
1.83)

Resim 1.83: Alçı Ģekillendirme

1.10.8. PTB Stakinet Sentetik Alçı Uygulaması


Stakinet sentetik alçı malzeme ayağa giydirilir ve proksimal uçtaki çorap
döndürülür, yüzeye masaj yaparak yüzey pürüzleri giderilir. (Resim 1.84)

Resim 1.84: Stakinet sentetik alçının giydirilmesi



Patella altında diz altı protezinde olduğu gibi patella yataklanarak reaksiyonun
tamamlanması.(yaklaĢık 5 dk) beklenir.(Resim 1.85)

Resim 1.85: Patella altının yataklanması
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1.11. Tespit Alçısının Kesilip Çıkarılması
Tespit alçısının kesilerek çıkartılmasında gerek alçı gerekse sentetik alçı olsun her
ikisinin de çıkarılma yöntemi aynıdır.
Öncelikle vibrasyonlu alçı motoru ile sert alçı kesilir. Alçı motorunun özelliğinden
dolayı alçı gibi sert kısımları keserken pamuk gibi kas gibi yumuĢak kısımları kesmez.
(Resim 1.86)

Resim 1.86: Alçı motoru ve bıçağı

Dikkat edilmesi gereken konu, motor bıçağının malleol gibi sert kemik çıkıntılarına
denk gelmemesidir. En önemli ve dikkatle yapılaması gereken nokta motor bıçağının sert
kısımdan pamuğa geçtiği anı yakalamaktır. Fazla baskı uygulanması halinde motorun
pamuğa geçtiği hissedilmez ise iĢte o zaman zarar verebilecek hale gelir. Bu nedenle zarar
vermemek için alçı pamuğu ile ten arasına 2-3 mm kalınlığında bir plastik çubuk geçirilerek
motorun tene geçmesine engel olmak gerekir.
Sentetik alçıları keserken motor daha fazla ve çabuk ısınır. Cilt temasının olmamasına
özellikle özen gösterilmelidir.
Alçının kolaylıkla çıkarılması için medial ve lateral iki taraftan kesilerek alçı, iki
parçaya ayrıldıktan sonra çıkarılması en kolay yoldur. Alçının kesilip çıkarılmasında alt ve
üst ekstremite olsun her alçının çıkarılma yöntemi aynıdır. Alçının kesilip çıkarılmasında
kısa bacak alçısını örnek olarak ele alacağız.
Tedavi süresi tamamlanan diz altı alçısı çıkarılacak hastaya, önce alçı motorunun
çıkaracağı ses ve alçı motorunun çalıĢma prinsibi hakkında bilgi verilir ve aĢağıdaki yollar
izlenir.


Alçı motorunun eli kesmeyeceği hakkında bilgi verilir .(Resim 1.87)

Resim 1.87: Alçı motoru
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Medial taraftan plastik çubuk tene zarar vermeden pamuk ile ten arasına
geçirilerek yerleĢtirilir.(Resim 1.88)

Resim 1.88: Plastik çubuğun yerleĢtirilmesi



Alçı motoru ile tene zarar vermeyecek Ģekilde kesime baĢlanır. Burada dikkat
edilmesi gereken konu bacağı hareket etmeyecek Ģekilde sıkıca tutulması ve bir
diğer konu da alçı motorunu tutan elin boĢta kalan iĢaret parmağıyla alçı
üzerinden destek alınmasıdır. (Resim 1.89)

Resim 1.89: Alçı kesmeye baĢlama



Baldır medial yüzünün ucundan kesime baĢlanır. Plastik çubuk kısa gelir ise
çubuk ileriye doğru kaydırılır, bu Ģekilde malleollara kadar kesilir. (Resim 1.90)

Resim 1.90: Medial baldır kısmın kesimi



Kesim iĢlemi malleolere ulaĢınca plastik çubuk çıkarılır. Plastik çubuğun ucu
ayak dorsalinden sokularak medial yana doğru kaydırılır. Baldırdaki kesim
ucuna kadar itmeye devam edilir. (Resim 1.91)
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Resim 1.91: Plastik çubuğun ayak medialine yerleĢtirilmesi



Baldır kesiminin altından baĢlanarak, tene zarar veremeyecek Ģekilde, parmak
ucuna kadar kesime devam edilir. (Resim 1.92)

Resim 1.92: Ayak medial yan yüzünün kesilmesi

Aynı iĢlemler lateral kısımda da uygulanır.


Lateral baldır proksimalinden plastik çubuk geçirilerek kesime baĢlanır. (Resim
1.93)

Resim 1.93: Lateral baldır kısmın kesimi



Plastik çubuk ayak dorsalinden geçirilerek, ayak lateraline doğru kaydırılır ve
malleollarden parmak ucuna doğru kesime devam edilir. (Resim 1.94)

Resim 1.94: Plastik çubuğun ayak lateraline yerleĢtirilmesi ve kesilmesi
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Alçı, ayırıcı pense yardımıyla medial taraftan alçı ayrılır. (Resim 1.95)

Resim
1.95: Alçının medial kısımdan ayrılması



Lateral taraftan alçı ayrılır. (Resim 1.96)

Resim 1.96: Alçının lateral kısımdan ayrılması



Pamuk makası ile proksimal, parmak ucu (distal) ve kesilemeyerek kalan
yerlerden pamuk kesilir. (Resim 1.97)

Resim 1.97: Alçı pamuğunun kesimi



Ayrılan alçı kısımlardan alçı açılarak çıkarılır. (Resim 1.98)

Resim 1.98: Alçının çıkarılması
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Açığa çıkan bacak temizlenir. (Resim 1.99)

Resim 1.99: Açığa çıkan ayağın temizlenmesi



Temizlenen bacak, ilgili hekimin alçı sonrası talimatları doğrultusunda hareket
edilir.

1.12. DeğiĢik ġekillerde Kırık Tespiti


Havalı ateller ile geçici kırık tespiti (Resim 1.100)

Resim 1.100: Havalı ateller



Aircast ortezi ile kırık tespiti (Resim 1.101)

Resim 1.101: Aircast
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Cilt traksiyon kiti ile kırık tespiti (Resim 1.102)

Resim 1.102: Cilt traksiyon kiti



Ortopedik ortezler ile diz altı tespiti

Diz altı spor yaralanma ve kırıklarında alçı yerine diz altı tespitinde ortez olarak
kullanılabilir. (Resim 1.103)

Tiba ve fibula kırıkları

Tiba ve fibula kırıkları

Resim 1.103: Ortopedik ortezler ile diz altı tespiti



DeğiĢik kısa bacak alçı ve Ortez tasarımları (Resim 1.104).

Resim 1.104: DeğiĢik Ortez ve alçı tasarımları

58

1.13. Alçı Koruyucu PoĢetler
Alçı suya değdiği zaman özelliğini kaybettiği bilinmektedir. Sudan etkilenmeme ya da
hastanın su ile arasını açmamak için ya alçı koruyucu poĢetler kullanılmalı ya da su dostu
sentetik alçı kullanılmalıdır. (Resim 1.105)

Resim 1.105: Su dostu sentetik alçı

DeğiĢik Ģekil ve özelliklerde bulunan alçı koruyucu poĢetler ile alçının sudan zarar
görmesi engellenebilir. (Resim 1.106)

Resim 1.106: Alçı koruyucu poĢetler

PoĢet uygulanmıĢ alçılar ile duĢ alma, yüzme gibi günlük aktivitelere devam edilebilir.
(Resim 1.107)

Resim 1.107: PoĢetlenmiĢ alçı ile suya girme
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1.14. OluĢabilecek Komplikasyonlar
Alçı gereğinden fazla sıkıldığında, ya da alçı içinde kanama ve su toplama devam
ederse bu durum, dolaĢım bozukluğuna neden olur. Kan toplanmaya baĢlar ve his
bozukluğu, ĢiĢme ve en sonunda da kangren oluĢur. Çok ağır sakatlıklara sebep verebilir. 24
saat içinde geri dönülemez duruma gelebildiğinden alçı uygulamasından sonraki ilk 24 saat
hasta önemle kontrol edilmelidir. Ağrı ve uyuĢukluk, dolaĢımda basınç olduğunun
göstergesidir. Kan pompalanması ile ilgili sorunlarda emboli geliĢmesi riski vardır (Resim
1.108.).

Resim 1.108: Alçı Komplikasyonları

Baldır kemiği için yapılan alçılamalarda hata ya da komplikasyon oluĢtuğu ve bu
bölgedeki peroneal sinirin hasar alması neticesinde, düĢük ayak adı verilen sinir rahatsızlığı
görülebilir. DüĢük ayak durumunda kiĢi, ayağının bilekten aĢağısını yürüme esnasında
dorsifleksiyona getiremez; ayağın uç kısmı, yürüme esnasında yere sürünmesin diye o
bacağını daha yükseğe kaldırarak yürür.
Kırık, omurgada gerçekleĢmiĢse gövde alçılaması nedeni ile mide ve bağırsaklara
baskı neticesinde kusmalar olabilir. Ayrıca bağırsak tıkanmaları da görülebilir; ancak
bunların büyük çoğunluğu geçicidir.
Çok sıkı uygulanmıĢ alçılar sinirlere baskı yaparsa uyuĢma ve his kayıpları oluĢabilir.
Bir ekstremitenin alçı ya da atelle sabitlenmesi, sabitlenen ekstremiteye bağlı
eklemlerin iĢlevlerini gerçekleĢtirememesine neden olabilir.
Hareket edemeyen ya da hareketleri sınırlanan kiĢilerin yaĢam biçimi değiĢiklikleri ve
sosyal hayatının sekteye uğraması, depresyon tarzı sinir bozukluklarına sebep verebilir.

1.15. Alçı Uygulanan Hastaya Öneriler



Parmaklarda morarma, ĢiĢme, aĢın ağrı, soğuma, sertlik, kırmızılık veya sızlama
olursa hemen hastaneye tekrar gidilmelidir.
Alçı sargının kuruması 48 saati bulabilir, bu sürede hasta ağırlığını alçıya
vermemelidir. Alçılı bölgenin üzerine kırığın tipine göre basmak ya da
basmamak gibi doğru bilginin alınması gerekmektedir. Bazı kırıklarda
üzerlerine basıldıklarında yük verildiğinde ayrıĢabilir ve kırığın iyileĢmesinde
ciddi bir Ģekilde etkileyebilir.
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Alçıya alınan ekstremite kururken bir yastık veya askı ile yüksekte tutulur. Ġlk
birkaç gün alçı uygulanmıĢ kısmın kalp seviyesinden yüksekte tutulması
ĢiĢmeyi engelleyen en basit yöntemdir. Ödemi önlemek için alçılı ekstremiteyi
sık sık yukarı kaldırması
Alçı ayaktaysa, yatarken ya da otururken ayak bel hizasından yüksekte tutulur.
Alçının kuruması için saç kurutma makinesi veya doğrudan ısı uygulanmaz, alçı
kırılabilir.
Pamuklu alçılar kesinlikle suyla temas etmemelidirler. Çok ciddi bir koku
yapacak ve alçının cilde çarpmasına müsaade ettiği için cildi yaralamasına
neden olabilir bu nedenle alçı kuru tutulur.
Alçının altına herhangi birĢey konulmamalıdır.
Alçının altındaki deriyi kaĢımaktan kaçınmalıdır.
Alçının düzensiz olan kenarlarına koruyucu ped yerleĢtirmesi
Alçıda kırık, çatlak oluĢur ya da gevĢerse hastaneye tekrar gidilmelidir.



Egzersizler







Ekstremitenin alçılı olmayan bölümlerine doktor önerisine göre egzersiz uygulanır.
Hastaya; Olabildiğince hareket etmesi ancak ekstremiteyi aĢırı kullanmaktan, ıslak ve
kaygan zeminde ve kaldırımda yürümekten kaçınması, egzersizleri planlandığı biçimde
düzenli olarak yapılmalıdır.

1.16. Üst Ekstremite Egzersizleri







Parmaklar gergin olarak uzatılır, sonra yumruk yapılır.
Parmaklar gergin olarak birbirinden ayrılır, sonra kapatılır.
BaĢparmak küçük parmağa dokundurulur. Daha sonra baĢparmak, küçük
parmağın alt ucuna doğru kaydırılır.
Kol askıdan çıkartılarak dirsek ve omuz egzersizleri yapılır, eller baĢın
arkasında birleĢtirilir, daha sonra belin arkasında üst üste getirilir.
Alçı kuruduğunda, kol doktor önerilerine göre olabildiğince normal bir Ģekilde
kullanılır.
Alt ekstremite egzersizleri;





Ayak parmakları hareket ettirilir.
Ayak doğru açıda tutulur ve uyluk ön kasları kasılır.
Ayak 5 saniye kadar yükseltilir sonra yavaĢça bırakılır.
Ayak bileğine saat yönünde ve ters yönde rotasyon yaptırılır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kırığın yeri, Ģekli ve kullanılan malzemeye göre değiĢik Ģekillerde alçı almak
mümkündür. Biz sadece bir tanesi olan alçı uygulamayı örneklendireceğiz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Bacağı yükseltiniz.

 Diz altına yumuĢak bir yükselti
ya da geliĢtirilmiĢ özel aparatlar
koyunuz.

 Triko çorap giydiriniz.

 Triko, atelin her iki ucundan uzun
olmalıdır.
 KırıĢık ve katlantılı olmamalıdır.

 Uygun geniĢlikte alçı pamuğu
kullanınız.
 GevĢek, % 25-50 üst üste gelecek
Ģekilde ve 2-3 tabaka olacak
Ģekilde sarınız.
 Çok ĢiĢme olacağı düĢünülüyor
ise ekstra pamuk katmanı ilave
ediniz.
 Kemikli bölgeler ve gerekirse
parmak
araları
pamukla
tamponlayınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.

 Alçı pamuğu sarınız.
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 Alçı bez hazırlayınız.

 Alçı bandajı suda ıslatınız.

 Uç kısmında fazlaca triko
bırakınız.
Yardımcı
olacak
kiĢinin bu çorap fazlalığından
bacağı tutmasını sağlayanız.
 Alçı sarmaya parmak ucundan
baĢlayınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.
 Yüzeyi masajlayarak pürüzsüz
hale getiriniz.
 Hekimin
vermiĢ
olduğu
pozisyonu koruyunuz.

 Alçı bez sarını.

 Hastayı bilgilendiriniz ve yönlendiriniz.
 Dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda hastayı bilgilendiriniz.
 Tekrar
kontrolün
önemini
anlatınız.
 Tekrar kontrol edilmek üzere eve
ya da kontrol x-ray çekimine
gönderiniz.
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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. Diz altına triko giydirdiniz mi?
2. Diz altına alçı pamuğu sardınız mı?
3. Alçı sarmaya parmaklardan baĢladınız mı?
4. Dize doğru alçı sarmaya devam ettiniz mi?
5. Alçı uç seviyelerini belirlediniz mi?
6. Hastayı bilgilendirerek yönlendirdiniz mi?
DEĞERLENDĠRME
Yapılan 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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, günlük yaĢantıda karĢılaĢılabilecek tehlikelerden değildir?
A) Ġncinme
B) Uyuma
C) Burkulma
D) Çıkık
E) Kırık

2.

AĢağıdakilerden hangisi, en sık karĢılaĢılan ortopedik kırık çeĢidi değildir?
A) Alt ekstremite kırıkları.
B) Üst ekstremite kırıkları.
C) Kafatası kırıkları.
D) Tırnak kırıkları.
E) Yüzeysel kırıklar.

3.

Bilinci yerinde, fakat yaralı hastalara müdahale edilirken aĢağıdakilerden hangisi
sorulmaz?
A) Ne olduğu?
B) Nasıl olduğu?
C) Ne zaman olduğu?
D) Kimin yaptığı?
E) Ne yapıldığı?

4.

AĢağıdakilerden hangisi, taravmaya ait genel belirtilerden değildir?
A) Ağrı ve duyarlılık.
B) Hematom.
C) Göz kanlanması.
D) Ekimoz.
E) Fonksiyon bozukluğu.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kırık uçlarının yer değiĢtirmesi ile olmaz?
A) Fleksiyon
B) Overriding
C) Distraksiyon
D) Angulasyon
E) Rotasyon

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

AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2

Alt ekstremite, diz üstü ve kalça kırıkları hakkında genel bilgi ve diz üstü ve kalça
tespitini yapma becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA



Diz üstü ve kalça kırık çeĢitlerini çevrenizdeki hastanelerde araĢtırarak
arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.
Diz üstü ve kalça tespiti yapma tekniklerini çevrenizdeki hastanelerde
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.

2. DĠZ ÜSTÜ ALÇI UYGULAMALARI
Diz üstü alçı uygulamaları dizide içine alan ve kalçaya kadar uzanan alçı tespitleridir.

2.1. Alçı Uygulamada Kullanılan Yardımcı Alet ve Malzemeler
Ortopedik protez ve ortez alçı ölçümünde kullanılan bir çok malzeme alçı sarmada da
kullanılır.


Alçı Çorabı

Vücut ile alçı sargı ya da pamuğun direk temasını önlemek amacıyla kullanılır. Alçı
pamuğu altına kullanıldığı gibi genellikle sentetik alçı öncesi kullanılır. (Resim 2.1)

Resim 2.1: Alçı çorabı
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Alçı Çorap Giydirme Aparatı:

Bu aparat, alçı çorabını giydirmeye yarayan, değiĢik geniĢlikte çorapların rahatlıkla
giydirilmesi için geliĢtirilmiĢtir. (Resim 2.2)

Resim 2.2: Alçı çorap giydirme aparatı



Alçı Destek Köprüsü

Dize pozisyon vermek ve hasta rahatını sağlamak için değiĢik Ģekil ve malzemelerde
kullanılan yükseltidir (Resim 2.3).

Resim 2.3: Alçı destek köprüsü



Alçı TiĢörtü

Alçı çorabı yerine özel olarak hazırlanmıĢ alçı tiĢörtleri kullanılabilir. Bu tiĢörtlerin en
belirsin özelliği iz yapmaması için dikiĢsiz olmasıdır. (Resim 2.4)

Resim 2.4: Alçı tiĢörtü
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Pansuman Çorabı

Pansuman çorabı, alçı uygulama önce veya sonrasında, gerek alçı çorabı gibi ya da
pansuman parçalarının düĢmemesi için kullanılır (Resim 2.5).

Resim 2.5: Pansuman Çorabı



Alçı Pamuğu

Alçı pamuğu, alçı sargının direk ten ile temasına engel olmak amacıyla gevĢek olarak,
fazla kalın olmayacak ve kat ve pot yapmayacak 2-3 tabaka üst üste gelecek Ģekilde sarılır.
Bazı özel durumlarda kemikli bölgeler ve parmak aralarına ekstra tamponlama yapmak
gerekebilir. (Resim 2.6)

Resim 2.6: Alçı pamuğu



Polster (Poliüretan Köpük)

Ortez içinde yumuĢak bir temas yüzeyi oluĢturmak için kullanılan plastizot, evazot
gibi yumuĢak malzemeler, alçının vücut ile temas edeceği yerlerde de yine aynı amaçla
yumuĢak temas yüzeyi oluĢturmak için kullanılabilir. ĠĢlem esnasında kaymaması için bir
yüzeyinin yapıĢkanlı olması tercih edilir.
Son derece ince, (0.8 mm) gözenekli, yumuĢak dayanıklı ve cilt korumaya yönelik
olan bu malzemeler, yara ve hassas yüzey üzerlerine, bandaj ve bant ve band yardımıyla da
tutturulabilir. (Resim 2.7)
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Resim 2.7: Polster malzeme



Eldiven

Gerek alçı gerekse sentetik alçı uygulamalarında tenin etkilenmemesi için latex
muayene eldiveni kullanılır. (Resim 2.8)

Resim 2.8: Eldiven



Alçı Topuğu

Alt ekstremite kırıklarında, ayağın yere bastırılacağı durumlarda hafif, kaymaz ve Ģok
emici tek ya da çift parçalı kağuçuk malzemelerden imal edilmiĢ alçı topuklar kullanılır.
Alçının dağılmaması için yeterli sert ve kalınlık sağlanmalı ve alçı katı arasın
yerleĢtirilmelidir. (Resim 2.9)

Tekli

Çiftli

UygulanıĢı

Resim 2.9: Alçı topuğu



Alçı Bıçakları

Alçı kesme, ayırma iĢlemlerinde kullanılan, değiĢik Ģekil ve büyüklüklerde paslanmaz
özellikte alçı bıçakları kullanılır. (Resim 2.10)
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Resim 2.10: Alçı bıçakları



Alçı makasları

Alçı kesme iĢlemlerinde kullanılan, değiĢik Ģekil ve büyüklüklerde (26-37 cm)
paslanmaz özellikte alçı makasları kullanılır. En büyük özellikleri kalın alçıları kesebilmek
için uzun kollu olmaları ve vücuda zarar vermemeleri için küt burunlu olmalarıdır. (Resim
2.11)

Resim 2.11: Alçı makasları



Alçı ayırıcıları

Kesilen kalın alçının ayrılmasında pense tarzı, fakat uzun kollu, sapları sıkılınca sıkma
yerine ayrılma iĢlemi yapan, paslanmaz malzemelerden yapılmıĢ değiĢik Ģekil ve
büyüklüklerde, paslanmaz özellikte alçı ayırıcıları kullanılır. (Resim 2.12)

Resim 2.12: Alçı ayırıcıları
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Alçı kesici motoru

Protez ortez imalatında kullanılan vibrasyonlu alçı motoru, tespit amaçlı alçıların
kesiminde de kullanılır. (Resim 2.13)

Resim 2.13: Alçı motoru



Toz vakum makinesi

Vibrasyonlu alçı motoru ile alçı kesimi sırasında uçuĢan tozları çekerek ortamın
tozsuz kalmasını sağlar. (Resim 2.14)

Resim 2.14: Toz vakum makinesı



Alçı Terliği

Alt ekstremite alçı tespitlerinde ayağın yere bastırılacağı ve alçı topuğu uygulanmayan
alçılarda, direk yerle temas olmaması için alçı üzerine giyilen terliktir. Önemli olan alçıyı iyi
kavraması ve kaymamasıdır. (Resim 2.15)

Resim 2.15: Alçı terliği

71



Alçı Ayakkabısı

Alçı terliğinde olduğu gibi alt ekstremite alçı tespitlerinin yere bastırılmak
istendiğinde terlik yerine alçı üzerine giyilen ayakkabıdır. Önemli olan alçıyı iyi kavraması
ve kaymamasıdır. (Resim 2.16)

Resim 2.16: Alçı ayakkabısı

2.1. Alçı Sargı çeĢitleri
Alçı sargı çeĢitleri;



Malzeme cinsine,
ġekillerine göre iki Ģekilde incelenir

.

2.1.1. Malzeme Cinsine Göre Alçı Sargı ÇeĢitleri
Ortopedik protez ve ortez tekniğinde alçı ölçü almada kullanılan alçı sargı bandajlar
tespit amaçlı olarak kullanılır. Kullanılan alçı çeĢitleri malzemelerine göre;



Tıbbi ortopedik alçılı sargı bezi, (1850 li yıllar)
Tıbbi ortopedik sentetik sargı bezi,

Sert sentetik (harl) alçı (1908 li yıllar)

YumuĢak sentetik (Soft) alçı (1989 lu yıllar)

One-Step-Splint Ģeklinde bulunur.



Tıbbi ortopedik alçılı sargı bezi (klasik alçı)

Bunlar, klasik olarak çok uzun yıllardan beri kullanılan ve beyaz alçı olarak
adlandırılan, ölçü alımında da kullandığımız bilinen alçı ve alçı bandajlardır. Alçı pamuğu
ile birlikte kullanılırlar. Çok ciddi ve ĢiĢtiği zaman sorun çıkarabilecek bölgelerde çocuk
dirsek kırığı, çok ciddi uzun süre geçirilmiĢ hastaneye gelmekte çok geç kalmıĢ olan ayak
bileği ve ön kol kırıklarında kullanılır.
Klasik alçı, beyazlatılmıĢ pamuk ipliğinden yapılmıĢ dokuma bezinin her yerine eĢit
miktarda alçı emdirilmiĢtir. Leno dokuma, alçılı sargı bezinin dayanıklılığını arttırmaktadır.
Suya daldırıldığında, çok hızlı bir sürede, hiç kuru yer kalmaksızın ıslanır. YaklaĢık ilk 30
dk. içerisinde nispeten üzerine yük verilebilecek, 24 saat sonra ise tamamen sertleĢerek
dayanıklı ve güvenilebilir bir hale gelir. Her alçılı sargı bezi, su ve nem geçirmeyen
ambalajlarda tek tek sarılarak paketlenir.
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Alçılı sargı bezlerin en büyük dezavantajı, hastanın yıkanması ya da baĢka bir Ģekilde
alçıya su değmesi ile alçının bozulma ve deforme olmasıdır.
Alçı sargı bezleri, suya daldırılacak Ģekilde kullanıma hazır 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm‟lik
değiĢik en ve uzunluklar halinde bulunur. Alçı sargı bezleri için dikkat edilecek en önemli
konu, ambalajlarının rutubet almaması ve yine rutubet almayan kuru bir ortamda
saklanmasıdır. (Resim 2.17)

Resim 2.17: Alçı sargı bezi



Sentetik (fiber) alçı bandajlar

Son yıllarda fiber alçılar adı verilen sudan etkilenmeyen sentetik (fiber) alçılar
kullanılmaktadır. Fiber alçıların en büyük avantajı ise suya veya havuza girildiğinde,
bozulmaması ve iĢi biten sentetik alçıların toprağa gömmeye gerek kalmadan yakılarakta
imha edilebilir olmasıdır.


Sentetik (fiber) alçının alçının özellik ve avantajları

Özellikleri

Avantajları

Her yöne esner
Hızlı donar
Suya dayanıklıdır
Hafiftir
Ekonomiktir
Kolay ve temiz uygulanır
X ıĢınlarını geçirir

Kolay ve düzgün uygulanır
Zaman kazandırır
Hasta banyo yapabilir
Hasta rahat eder
Az materyal kullanılır
Uygulayan için kolaylık
Röntgen çekilebilir

Ortopedik sentetik alçı bandajlar



Sert
YumuĢak (soft) fiber alçılar olamk üzere ikiye ayrılır



Sert fiber alçılar,

Tüm kırıklarda ve pamuk eĢliğinde uygulanır reaksiyonun tamamlanmasından 1-2 dk
sonra alçısıyla beraber çok rahatlamıĢ Ģekilde günlük yaĢantısına devam edebiliyorlar. Çok
fonksiyonel, çok kolay kullanılır.
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YumuĢak (soft) fiber alçılar,

YumuĢak fiber alçılarda ise pamuk kullanılmayıp hastanın su ile iletiĢimini
kolaylaĢtırır. Ayak ve el bilek burkulmalarında kullanılabilir. YumuĢak fiber alçı
uygulamalarında hasta banyo ve temizlik iĢlerini çok rahatlıkla kendisi giderebilir.
GeliĢen teknoloji ile alçı malzemesinin yerine sentetik reçilener kullanılmaya
baĢlamıĢtır. Ġmalatında her ne kadar alçı kullanılmıyor ise de adı alçı olarak kalmıĢ ve
sentetik alçı, Amerikan alçısı gibi değiĢik isimlerde tanınmıĢtır.
Her imalatçı firmanın kullandığı sentetik malzeme farklı olduğundan kullanım Ģekli de
değiĢmektedir. Bu nedenle iĢleme baĢlamadan önce kullanım talimatlarını okumak gerekir.
Sentetik alçıların reaksiyon süresi, son sarımı yaptıktan sonra 1-2 dakika içinde
gerçekleĢir; kısa bir süre sonra tamamen sertleĢerek yük verilebilir ve güvenilir hale gelir.
(Resim 2.18)

Resim 2.18: YumuĢak (soft) fiber alçı esnekliği
YumuĢak (soft) fiber alçının özellik ve avantajları








Alçı pamuğu kullanmaya gerek yoktur,
Kan dolaĢımı devam eder,
Minimal düzeyde harekete izin verir,
Kaslarda atrofi olmaz,
Hastada daha az ödem olur,
ĠyileĢme süresi daha kısadır,
Tedavi boyunca tek bir alçı yapılır.

Her alçı özel ambalajlarda tek tek sarılı, 6, 8, 10, 12, 15, 20 cm lik değiĢik boy ve
renktedir. (Resim 2.19)
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Resim 2.19: Alçı renkleri

Alçı sargılar; konforu, Ģık görünümü ve sağladığı avantajlar nedeniyle yerini sentetik
alçıya bırakmaktadır. Alçı ve sentetik alçı sargının kıyaslaması ise Ģu Ģekildedir (Tablo 2.1)
Alçı Sentetik Sargı

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sentetik Sargı

1. DeğiĢik reklerde bulunur.
2. Kol kırıklarında yaklaĢık ağırlık 250 gr
dır.
3. Bacak kırıklarında yaklaĢık 350 gr dır.
4. Havuza, denize girmek, duĢ almak
mümkündür.
5. Uygulandıktan 30 dk. sonra nispeten
üzerine yük verilebilir, 24 saat sonra
ise dayanıklı ve güvenilebilir bir hale
gelir.
6. X-Ray geçirgenliği ile daha net bir
görüntü alınır.
7. Kesimi daha kolaydır ve az toz çıkarır.
8. Ġstenirse
tekrar
birleĢtirilerek
kullanılabilir.
9. Pahalıdır.
10. Günlük
aktiviteler
kesintisiz
sürdürebilir.
11. Hasta psikolojisini olumlu yönde
etkiler.
12. Hareket kolaylığı ile özgür ve konforlu
bir tedavi sağlar.
13. Nefes alabilir. (hava geçirgendir.)

Genelde beyaz renklidir.
Alçı ağırlığı yaklaĢık 3-4 kg dır.
Suyla teması istenmez.
Yük verebilmek için takılmasından
sonra 24 saat beklemek gerekir.
X-Ray geçirgenliği sentetiklere göre
daha azdır.
Kesimi zor ve çok miktarda toz
çıkarır.
Tekrar birleĢtirilmesi estetik olmaz.
Ucuz.

Tablo 2.1: Alçı ve sentetik sargının kıyaslanması



Sentetik alçının donma süresi imalatçı firmanın özelliklerine göre değiĢir ve
kullanım kılavuzunda yazar. Genellikle donma süreleri malzemenin sıkılma
sayısına göre değiĢmekle beraber yaklaĢık olarak donma süreleri Ģu Ģekildedir;



3 defa sıkılırsa yaklaĢık 3 dk‟da donar,
2 defa sıkılırsa yaklaĢık 6 dk‟da donar,
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Sentetik alçının saklama koĢulları, imalatçı firmanın özelliklerine göre değiĢir
ve kullanım kılavuzunda yazmakla beraber saklama koĢulları Ģu Ģekildedir.






1 defa sıkılırsa yaklaĢık 9 dk‟da donar,
10-15 dk‟da tamamiyle sertleĢir.

Oda sıcaklığında muhafaza edilmeli,
Yüksek ve düĢük ısılara maruz kaldığında kullanmadan önce oda
sıcaklığına gelmesi beklenmeli,
TaĢınma esnasında ruloların ezilmemesine dikkat edilmelidir.

Alçı ile sentetik alçı arasındaki görünüm farkları. (Resim 2.20)
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Ayak
baĢparmak
tespiti

Metatarsal
tespit

Ayak bilek
tespiti

Ayak bilek
ve Metatarsal
tespit

Kesimi

Resim 2.20: Alçı ve sentetik alçı arasındaki fark
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2.1.2. ġekillerine Göre Alçı Sargı ÇeĢitleri
Kullanılan alçı sargılar Ģekillerine göre bandaj sargı, stakinet ve longet Ģeklinde
bulunur. (Tablo 2.2)

Alçı

Sentetik

Bandaj

Stakinet

Longet

Tablo 2.2: ġekillerine göre alçı sargı çeĢitleri



Bandaj sargı

Bandaj sargılar, rulo Ģeklin de ve suya daldırılır veya kullanma talimatında olduğu
gibi ekstremiteye sarılarak kullanılır (Resim 2.21).

Resim 2.21: Bandaj Ģeklinde alçı ve sentetik sargı

ġematik olarak bandaj sargının uygulanması


Alçıya alınacak yerin uygulamaya hazırlanıĢı;
o
Alçı çorabı geçirilir,(Resim 2.22)
o
Alçı pamuğu sarılır, (Resim 2.23)
o
Eldiven giyilir.(Resim 2.24)
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Resim 2.22: Alçı çorabı



Resim 2.24: Eldiven
giyme

Malzemenin uygulanıĢı;
o
Paket açılır ,(Resim 2.25)
o
Malzeme kullanım talimatında olduğu gibi iĢleme tabi tutulur, (su
içerisinde tutulur) (Resim 2.26)
o
Yüzey üzerine uygulanır, (Resim 2.27)
o
Pozisyonlandırma
yapılarak
reaksiyonun
tamamlanması
beklenir.(Resim 2.28)

Resim 2.25: Paket
açımı



Resim 2.23: Alçı pamuğu

Resim 2.26:
Malzemeyi
hazırlama

Resim 2.27:
Malzemeyi sarma

Resim 2.28: Pozisyon
verme

Stakinet (çorap) Ģeklinde

Çorap gibi ekstremiteye geçirilerek giydirilir ve uygulaması son derece kolaydır.
(Resim 2.29)

Resim 2.29: Satakinet (çorap) Ģeklinde sargı



Longet Ģeklinde

Bandaj sargılar rulo Ģeklinde ve suya daldırılır veya kullanma talimatında olduğu gibi
ekstremiteye sarılarak kullanılır. (Resim 2.30)
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Resim 2.30: Alçı ve sentetik longet

Rulo Ģeklindeki stakinet (çorap) sargı açılarak ve istenilen kalınlıkta üst üste getirilip
düz hale getirilerek kullanılabileceği gibi, 10, 12, 15, 20, 40, 60, 80 cm enlerde hazır olarak
da bulunur.
Longet alçı gövde, kalça ve bacaklar gibi geniĢ bir yüzeye sahip olduklarından, longet
kullanılması alçı uygulama zamanını ve malzeme sarfiyatını azaltır. (Resim 2.31)

Resim 2.31: Longet uygulama

ġematik olarak longet alçının uygulanması


Malzemenin uygulamaya hazırlanıĢı
o
Longet malzeme kutusundan yeterli miktarda çekerek kesilir,
(Resim 2.32)
o
Kesilen yerden reaksiyona girmemesi için ağzı kapatılır, (Resim
2.33)
o
Ambalajı yırtılarak malzeme çıkartılır, (Resim 2.34)

Resim 2.32: Malzeme kesimi

Resim 2.33: Malzeme
ağzını kapatma
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Resim 2.34: Ambalajdan
çıkarma



Malzemenin uygulanıĢı
o
Malzeme, kullanım talimatında olduğu gibi iĢleme tabi tutulur. (su
içerisinde tutulur) (Resim 2.35)
o
Malzeme, havlu içerisine sarılarak fazla miktardaki su alınır,
(Resim 2.36)
o
Malzeme, yüzey üzerine konularak üzeri elastik bandaj ya da yine
sentetik alçı ile sarılır (Resim 2.37).

Resim 2.35: Malzemeyi
hazırlama

Resim 2.36: Fazla suyu
alma

Resim 2.37: Pozisyonlama

2.2. Kırık Bakımında Öncelik Sırası
Her kırık alçıya alınır mı; bunu anlayabilmek için öncelikle kırıkların oluĢum
mekanizması ve oluĢtukları yere göre tedavilerini değerlendirmek gerekir.
Alçıya alınacak kırıklar genelde eklem dıĢında olan kırıklardır. Oynama yüzeyi
olmayan kemiğin bütünlüğü bozulmamıĢ olan, bütünlüğünün devam ettiği deplasman
denilen kırılan parçanın uzaklaĢmadığı kırıklarda alçı uygulanabilir.
Ortopedik yaralanmalar nadiren de olsa akut Ģartlarda hayatı tehdit edebilir. Bundan
dolayıdır ki öncelik diğer acil sorunlara verilmelidir. Kırık bakımında öncelik sırası ise




Omurga kırıkları, servikal öncelikli
Kafa, göğüs kafesi ve pelvis kırıkları
Ektremite kırıkları

Alt ekstremiteler üste göre öncelikli

Femur

Eklem çevresi kırıkları

Diğer uzun kemikler Ģekildedir.

Kırıklar, 4-6 hafta içinde iyileĢir. Sigara kullanımı iyileĢtirmeyi en geciktirici
faktördür. ĠyileĢtirme döneminde sigara içilmemesi veya azaltılması iyileĢmeyi kolaylaĢtırır.
Kırığı tespit kurallarına doğru bir Ģekilde riayet etmek, yapılan alçıyı çok fazla hareket
ettirmemek suretiyle bu süre 2-3 hafta olabilir ve dıĢardan herhangi bir desteğe ihtiyaç
duyulmaz. Çocuklarda çok daha çabuk iyileĢme görülmektedir (Resim 2.38).
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Femur kırıklarında kırık yerine göre femurun Ģekil pozisyonu

Anterior görünüĢ

Sagital görünüĢ

Resim 2.38: Kırık yerine göre femurun Ģekil pozisyonu

2.3. Alt Ekstremite Kırık ve Film Görüntüleri
Alt ekstremite kırıklarına örnek olarak gösterilebilecek bazı film görüntüleri Ģu
Ģekildedir.


Asetabulum + pelvis kırığı film örneği. (Resim 2.39)

Resim 2.39: Pelvis ön arka grafisi
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Travmatik Kalça çıkığı + Asetabulum arka dudak kırığı film örneği.(Resim
2.40)

Resim 2.40: Kalça ön arka grafisi



Femur boyun kırığı film örneği. (Resim 2.41)

Kalça ön arka grafisi

Kalça ön arka grafisi

Resim 2.41: Femur boyun kırığı



Femur boynunda yorgunluk kırığı film örneği. (Resim 2.42)

Röntgen filmi

MR görüntüsü

Resim 2.42: Femur boynunda yorgunluk kırığı film örneği



Ġntertrokanterik, femur parçalı kırık film örneği. (Resim 2.43)

Resim 2.43: Kalça ön arka grafisi
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Subtrokanterik, femur kırığı film örneği. (Resim 2.44)

Resim 2.44: Kalça ön arka grafisi



Femur cisim kırığı film örneği. (Resim 2.45)

Resim 2.45: Femur ön arka grafisi



Femur distal epifiz kırığı,(Epifizyolizis) film örneği.(Resim 2.46)

Resim 2.46: Diz yan grafisi



Suprakondiler Resim Femur parçalı kırığı film örneği.(Resim 2.47)

Diz ön arka grafisi

Diz yan grafisi

Resim 2.47: Suprakondiler Resim Femur parçalı kırığı

84



Tibia plato parçalı kırığı film örneği. (Resim 2.48)

Resim 2.48: Diz ön arka grafisi



Bimalleoler kırığı film örneği. (Resim 2.49)

Resim 2.49: Ayak bileği ön arka grafisi



Tibia fibula Pilon kırığı film örneği. (Resim 2.50)

Resim 2.50: Ayak bileği ön arka grafisi



Tibia fibula Pilon kırığı film örneği. (Resim 2.51)

Resim 2.51: Ayak bileği yan grafisi
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Kalkaneus kırığı film örneği. (Resim 2.52)

Resim 2.52: Ayak bileği yan grafisi



Jones kırığı film örneği. (Resim 2.53)

Resim 2.53: Ayak oblik grafisi

2.4. Uzun Bacak Alçı Tespit Tasarımları
DeğiĢik Ģekillerde uzun bacak alçı tespitleri yapılır. Bunlardan bazıları;

2.4.1. Diz Üstü (Sentetik Çorap ) Alçı Cast UygulanıĢı


Alçı çorabı, ayak parmak ucundan baĢlayarak, proksimal uca kadar
yuvarlanarak giydirilir ve çorap boyu alçı ucunu geçecek Ģekilde biraz daha
fazla uzun bırakılır (Resim 2.54).

Resim 2.54: Alçı çorabı
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Sentetik çorap poĢetinin ağzı kesilerek kullanım kılavuzuna uygun bir Ģekilde
(yaklaĢık 20 ºC suda 3 dk.) bekletilir; birkaç kez salınarak fazla suyun sırkması
sağlanır. (Resim 2.55)

Resim 2.55: Malzemenin hazırlanması



Sentetik çorap rulosu parmak ucundan geçirilir. Proksimal üst seviyeye kadar
yuvarlanır. (Resim 2.56)

Resim 2.56: Sentetik çorap rulosunun uygulanması



Proksimal uç kısımda, alttaki alçı çorabı alçı üzerine döndürülerek
sonlandırılır.(Resim 2.57)

Resim 2.57: Proksimal ucun sonlandırılması
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Ekstremiteye pozisyon verilerek reaksiyonun tamamlanması (yaklaĢık 5 dk.)
beklenir. (Resim 2.58)

Resim 2.58: Pozisyon verme



Görevini tamamlayan alçı sargı kesilerek uzaklaĢtırılır (Resim 2.59).

Resim 2.59: Sentetik alçının kesilip çıkarılması

2.4.2. Diz Üstü Tespiti
Diz üstü tespiti için;







Medial ve proksimal diz altı bacak kırıkları,
Distal femoral kırıkları,
Tendon, bağ yaralanmaları,
Doku yaralanmaları,
Splint olarak,
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 2.60).








Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçıya form verilir, (C)
Sentetik alçı kesilir, (D)
Bandaj iĢlemleri yapılır, (E)
Elastik bandaj ile sarılır, (F)
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A

B

C

D

E

F

Resim 2.60: Diz üstü tespiti

2.4.3. Diz Üstü (Sentetik Bandaj) Alçı Yapımı


Önce diz altı kısmına daha sonra ilkinin üzerini aĢacak Ģekilde ikinci bir alçı
çorabı geçirilir. (Resim 2.61)

Resim 2.61: Alçı çorabı



Ayak ve alçı çorap arası açılarak, bu açıklığa ayak destek aparatı geçirilir;
bilekteki alçı çorap katlanması gözlenir. (Resim 2.62)

Resim 2.62: Ayak koyma aparatı
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Bilekte oluĢan potluk, makasla kesilerek çorap uçları birbiri üzerine atlatılır.
(Resim 2.63)

Resim 2.63: Potun kesilmesi



Ayak bileğine alçı pamuğu sarılır. (Resim 2.64)

Resim 2.64: Bileğin alçı pamuğu ile sarılması



Baldır kısmına alçı pamuğu sarılır. (Resim 2.65)

Resim 2.65: Baldırın alçı pamuğu ile sarılması



Sentetik/Alçı bandajın paketi açılır ve uygulamaya hazır hale getirilir. (Resim
2.66).

Resim 2.66: Sentetik/Alçı bandaj paketin açılması
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Sentetik/Alçı bandajı ayak bileğine sarılır. (Resim 2.67)

Resim 2.67: Ayak bileğinin sentetik/alçı bandaj ile sarılması



Baldır, patella altına kadar alçı sarılır. (Resim 2.68)

Resim 2.68: Baldırın sentetik/alçı bandaj ile sarılması



Parmak ucu açılır, triko ters çevrilir. (Resim 2.69)

Resim 2.69: Parmak ucunun açılması



Ġkinci bir sargı ile baldır ve ayak bileği desteklenir .(Resim 2.70)

Resim 270: Alçı bandajın desteklenmesi
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Sargı üzeri düzeltilir ve yüzey Ģekillendirilir, reaksiyonun tamamlanması
beklenir. (Resim 2.71)

Resim 2.71: Yüzeyin düzeltilmesi



Reaksiyonun tamamlanması ile ikinci bir kiĢi yardımıyla bacak havaya
kaldırılarak diz üstü kısmın çorabı gerdirilir ve katlanmalar düzeltilir. (Resim
2.72)

Resim 2.72: Çorap katının düzeltilmesi



Fibula baĢı, diz kapağı alçı pamuğu ile 1-2 kat sarılır. (Resim 2.73)

Resim 2.73: Dizin alçı pamuğu ile sarılması
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Diz kapağı üzerine fazladan iki parça pamuk konulur. (Resim 2.74)

Resim 2.74: Diz kapak ükerinin pamuk ile desteklenmesi



Alçı üzerine çıkmadan, distalden proksimale kadar diz üstü kısmı alçı pamuğu
ile sarılır. (Resim 2.75)

Resim 2.75: Diz üstünün alçı pamuk ile sarılması



Diz üstü kısmı sentetik/alçı bandaj ile sarılır. (Resim 2.76)

Resim 2.76: Diz üstünün alçı bandajı ile sarılması
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Proksimal uçta çorap ters çevrilerek alçı uç kenarı düzenlenir. (Resim 2.77)

Resim 2.77: Çorabın ters çevrilmesi



Ġkinci kat alçı sargı sarılarak bacak desteklenir. (Resim 2.78)

Resim 2.78: Ġkinci kat alçı ile destek



Diz bölgesi kuvetlendirilir. (Resim 2.79)

Resim 2.79: Diz bölgesinin kuvvetlendirilmesi
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Diz fleksiyon açısına dikkat edilerek proksimalden distale doğru destek sargısı
yapılır.(Resim 2.80)

Resim 2.80: Proksimalden distale doğru alçı sınırı



Proksimalin alçı sargı ile sarılır. (Resim 2.81)

Resim 2.81: Proksimalde alçı sarma



Diz bölgesi alçı sargı ile bir kez daha kuvvetlendirilir. (Resim 2.82).

Resim 2.82: Diz bölgesinde alçı sarma



Distal (Ayak ucunda) alçı sarılır. (Resim 2.83)

Resim 2.83: Ayak ucunda alçı sarma
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Reaksiyonun tamamlanmasına kadar dize pozisyon vererek beklenir. (Resim
2.84)

Resim 2.84: Diz üstü alçısının pozisyonlandırılması



Diz ve fibula baĢı kontrol edilir. (Resim 2.85)

Resim 2.85: Fibula baĢı ve dizin kontrolü



Alçı sarma iĢlemi tamamlanması. (Resim 2.86)

Resim 2.86: TamamlanmıĢ diz üstü bacak alçısı
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2.4.4. Diz Tespiti
Diz tespiti için;







Diz bölgesi kırıkları,
Diz bağ esnekliği,
Doku yaralanmaları,
Tendon ve bağ yaralanmaları,
Splint olarak,
Fizik tedavi amaçlı olmak üzere aĢağıdaki gibi yapılır (Resim 2.87).








Triko çorap geçirilir, (A)
Sentetik alçı sarılır, (B)
Sentetik alçı kesilir, (C)
Sentetik alçı Ģekillendirilir, (D)
Bandaj iĢlemleri yapılır, (E)
Elastik bandaj ile sarılır, (F)

A

B

C

D

E

F

Resim 2.87: Diz tespiti
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2.5. Ortopedik Ortezler ile Tespiti


Ortezlerle Kalça Tespiti

Kalça spor yaralanma ve kırıklarında alçı yerine bel, kalça ve diz üstü tespitinde ortez
olarak kullanılabilir. (Resim 2.88)

Resim 2.88: Ortopedik ortezler ile kalça tespiti



Ortezler ile DĠz ve Uzun Bacak Tespiti

Diz üstü spor yaralanma ve kırıklarında alçı yerine diz ve diz üstü tespitinde ortez
olarak kullanılabilir. (Resim 2.89)

Diz kapağı kırıkları

Femur, tibia, fibula,
diz kapağı kırıkları

Femur, tibia, fibula,
diz kapağı kırıkları

Tibia ve diz kapağı
kırıkları

Resim 2.89: Ortopedik ortezler ile diz üstü tespiti

2.6. Hayvanlarda Alçı Uygulaması
Hayvanlarda da insanlarda olduğu gibi alçı uygulaması yapılır. (Resim 2.90)

Resim 2.90: Hayvanlarda alçı uygulaması
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2.7. Alçı Uygulama Ġle Ġlgili Yeni Tanım ve Kelimeler








































Abrasyon: Sıyrılma
Anabolik steroid: Bir çeĢit hormon
AO sınıflaması: Travma konusunda faaliyet gösteren yabancı bilimsel bir
cemiyetin yaptığı kırık sınıfklaması
Bending: Eğme kuvveti ile bükülme
Bone morphogenetic protein (BMP): Kemik iyileĢmesini hızlandıran bir madde
Demineralize: Mineralize olmamıĢ
Ekimoz: Morluk
Endeosteal: Kemik iç tabakasında
Enkondral kemikleĢme: Bir kırık iyileĢmesi mekanizması
Fibroblastlar: Fibrin üzerten hücreler
Fissür: Çatlak
Fizis: Çocuk kemiklerindeki büyüme hattı
Fragmanlar: Parçalar
Green stick (YaĢ ağaç kırığı): Çocukların kemikleri eriĢkinlerden farklı olarak
sert bir Ģekilde kırılmaktan ziyade yaĢ ağaçlar gibi eğrilerek ayrıĢmadan kırılır.
Greft: Vücudun bir yerinden çıkarılan veya yapay olarak hazırlanıp ve vücudun
diğer yerine nakledilen parça
Havers kanallarının: Kemik içerisindeki, içinden damar ve sinirler geçen
kanallar
Hematom: Kırık sonrası kanama ile oluĢan kan göllenmesi
Hücre proliferasyonu: Hücre büyümesi
Ġmpakte (DiĢlenmiĢ kırıklar): Uçları zigzag olmuĢ iç içe geçmiĢ kırık tipi
Ġnflamatuvar: Ġltihap sonucu geliĢen
Ġnterpozisyon (Araya yumuĢak dokuların girmesi)
Ġntramembranöz: Zar içi
Ġrregüler: Düzensiz
Kallus: Kırık iyileĢme dokusu
Kalsitonin: Kalsiyumu kandan kemiğe geçiren hormon
Kemik matriksi: Kemik hücresinin içinde bir yapı
Komplikasyon: Bir ameliyat veya herhangi müdahale sonrası oluĢan karmaĢık
ve olumsuz durum
Kompresyon: SıkıĢma
Kondroblastlar: Kıkırdak üreten hücreler
Konkav/ Konkavite: Çukur
Konveks/ Konveksite Tümsek
Kortikal: Kemik dıĢ kabuğu
Kortikal: Kemik dıĢ katmanında
Krepitasyon (Kırık uçların çıkardığı sürtünme sesi.)
Laserasyon veya abrasyon Kesilme veya sıyrılma
laserasyon: Kesilme
Lenfositler: Lenf hücreleri
Lokalizasyon: Yer
Makrofaj: Bir çeĢit alyuvar
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Mediatörler: Hücreler arası iletiĢim sağlayan maddeler
Membran: Zar
Osteoblastlar: Kemik üreten hücreler
Osteoid doku: Kemik doku
Osteosite: Kemik hücre
Parathormon: Kemikten kalsiyumu kana katan hormon
Periost, endeost: Kemik zarları
Permeabilite: Geçirgenlik
Pilon: Tibia alt uç kırıkları
Pli yapmak: Sarkıt yapmak
Polimorf: Çekirdekli lökositler, Bir çeĢit alyuvar
Proliferasyonu: Büyüme, çoğalma
Prostoglandinler Hücresel bir ürün
Remodelizasyon: Yeniden Ģekillenme
Rezorbe/Rezorbsiyon: Yok olma
Segmentli: Parçalı
Shear: Makaslama, çapraz yönden gelen
Slab Longet haline gelmiĢ alçı Plaka, kat atel
Sleb: Kat, plaka
Spongiöz: Süngerimsi
Subperiosteal: Kemik zarı altı
ġirurjikum: Cerrahi
Tension: Gerilme
Torsiyon: Burkulma
Wolff kanunları: Kemik iyileĢmesinde geçerli bir fizik kanunu
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Kırığın yeri, Ģekli ve kullanılan malzemeye göre değiĢik Ģekillerde alçı tespiti yapmak
mümkündür. Biz sadece bir tanesi olan diz üstünde sentetik alçı uygulamayı
örneklendireceğiz.

ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Diz altına triko giydiriniz.

 Uygun geniĢlikte triko kullanınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.

 Diz üstüne triko giydiriniz.
 Uygun geniĢlikte triko kullanınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.
 Diz altı ve diz üstü triko geçiĢlerinde pot
yaptırmayınız.

 Ayak bilek potunu kesiniz.
 Trikoda, ayak bileğindeki pot yapan yeri
kesiniz
 Pot ve kat yapmayacak Ģekilde geçiĢ
sağlayınız.
 Üzerini alçı pamuğu ile sarınız.
 Diz altına alçı pamuğu sarınız.

 Uygun
geniĢlikte
alçı
pamuğu
kullanınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.
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 Alçı/sentetik alçıyı sarınız.
 Alçı/sentetik alçı sarmaya parmak ucu
ve ayak bileğinden baĢlayınız.
 Uç kısmında fazlaca triko bırakınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.

 Uç kısmını yuvarlayınız.
 Uç kısımda bırakılan trikoyu geri
çeviriniz.
 Çevrilen triko katı üzerine tekrar alçı
sargı geçirilerek yuvarlak bir uç elde
ediniz.
 Dize doğru sarmaya devam ediniz.
 Diz ve üzerine doğru alçı/sentetik alçı
sarmaya devam ediniz.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.
 Yüzeydeki pürüzleri düzeltiniz.

 Yüzeyi masajlayınız.

 Yüzeyin pürüzsüz
sağlayınız.

hale

gelmesini

 Diz üstüne alçı pamuğu sarınız.
 Uygun
geniĢlikte
alçı
pamuğu
kullanınız.
 Diz kapağı kısmına ekstradan pamuk
sarınız.
 Pot ve kat yapmamasına dikkat ediniz.
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 Yüzeyi masajlayınız.

 Yüzeyin pürüzsüz
sağlayınız.

hale

gelmesini

 Diz üstüne alçı sarmaya devam ediniz.
 Ġstenilen kalınlığa ulaĢılıncaya kadar
sarınız.
 Pürüzsüz yüzey elde edene kadar masaj
yapınız.

 Uç kısmını yuvarlayınız.

 Uç kısımda bırakılan trikoyu geri
çeviriniz.
 Çevrilen triko katı üzerine tekrar sargı
geçirilerek yuvarlak bir uç elde ediniz.
 Yeterli kalınlığa ulaĢıncaya ve tekrar
parmak ucuna ulaĢıncaya kadar sarmaya
devam ediniz.

 Dize pozisyon veriniz.

 Reaksiyon tamamlanıncaya kadar dize
pozisyon vererek bekleyiniz.

 Hasta bilgilendirilir ve yönlendirilir.
 Dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda hasta bilgilendiriniz.
 Kontrolün önemi anlatınız.
 Tekrar kontrol edilmek üzere eve ya da
kontrol x-ray çekimine gönderiniz.
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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. Diz altı ve diz üstüne triko giydirdiniz mi?
2. Diz altına alçı pamuğu sardınız mı?
3. Alçı/sentetik alçı sarmaya parmaklardan bileğe doğru baĢladınız mı?
4. Alçı/sentetik alçı parmak kısmını yuvarladınız mı?
5. Diz üstüne alçı pamuğu sardınız mı?
6. Diz üstüne doğru alçı/sentetik alçı sarmaya devam ettiniz mi?
7. Alçı proksimal uç seviyelerini belirlediniz mi?
8. Alçıyı pozisyonlandırdınız mı?
9. Hastayı bilgilendirip yönlendirdiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Yapılan 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 soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, alçı uygulamasında kullanılmaz değildir?
A) Alçı çorabı.
B) Alçı pamuğu.
C) Varis çorabı.
D) Alçı tiĢörtü.
E) Alçı bıçağı.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, kullanım esnasında toz çıkarır?
A) Eldiven.
B) Alçı makası.
C) Pansuman makası.
D) Alçı bıçağı.
E) Alçı motoru.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, aciliyet sıralamasında en sona gelir?
A) Burkulma.
B) Omurga kırığı.
C) Femur kırığı.
D) Tibia kırığı.
E) Radius kırığı.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, sentetik alçının avantajlarından değildir?

A) Kolay ve düzgün uygulanması.
B) Ağır olması.
C) Zaman kazandırması.
D) Hastanın banyo yapabilmesi.
E) Hastanın rahat etmesi.
5.

AĢağıdakilerden hangisi, sentetik soft alçının avantajlarından değildir?
A) Kan dolaĢımı devam eder.
B) Minimal düzeyde harekete izin verir.
C) Kaslarda atrofi olmaz.
D) Ucuzdur.
E) Hastada daha az ödem olur.

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 Modül Değerlendirme‟ ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü
yazınız.
1.

Kaslarda ve/veya kasları kemiklere bağlayan tendonlarda meydana gelen aĢırı
gerilmeye, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir.

2.

AĢırı gelirim ya da darbe nedeniyle kemik doku bütünlüğünün bozulmasına, . . . . . . . .
. . . . . . denir.

3.

Kırığın kemiğe dıĢarıdan uygulanan çivi, vida yardımıyla birbirine bağlanıp tespit
yapılması yöntemine, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiksasyon denilir.

4.

Kırılan kemiğin içerden uygulanan çivi, vida yardımıyla birbirine bağlanıp tespit
yapılması yöntemine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fiksasyon denilmektedir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

( ) Kırıklar, eklem bölgelerinde kemikleri birbirine bağlayan bağlarda meydana
gelen yaralanmalardır.

6.

( ) Çıkık, kemik ucunun eklemde normalde olması gerektiği pozisyon dıĢında yer
değiĢtirmesidir.

7.

(

) Alçı iyi bir tespit aracı değildir.

8.

(

) KaymamıĢ, pozisyonu bozulmamıĢ kırıklar, doğrudan alçıya alınabilir.

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
9.

AĢağıdakilerden hangisi, travmatik yolla oluĢan kırıkların sebeplerinden değildir?
A) Bıçak kesmesi.
B) Trafik kazaları.
C) DüĢme, çarpma, yüksekten düĢme.
D) Darpa maruz kalma ve dövülme .
E) Üzerine bir Ģey düĢmesi.

10.

AĢağıdakilerden hangisi, tespit amaçlı kullanılır?
A) Sirküler alçı.
B) Oluklu alçı yada alçı atel
C) Sargı bezi yardımı (hazır bandajlar)
D) Cerrahi yolla
E) Hepsi

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAPANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

B
D
D
C
A

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

C
E
A
B
D

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