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GĠRĠġ 

 
Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile ortopedi tekniği alanında 

potezlerin bir parçası olan alt ekstremite dezartikülasyon protezlerinden kalça ve diz 
dezartikülasyon protezini tanıyacak ve imalatını öğreneceksiniz.  

 
Bu modülü aldığınızda alt ekstremite dezartikülasyon protezlerinden kalça ve diz 

dezartikülasyon protezinin birleĢtirilme tekniklerini ve protezin provasını öğreneceksiniz. 
 
Dezartikülasyon protezleri, biyomekanik kurallar doğrultusunda hastanın anatomik 

yapısına uygun Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum 
sağlanamazsa istenilen verim alınamaz. 

 

Alt ekstremite dezartikülasyon protezlerinden kalça ve diz dezartikülasyon protezi, 
ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve beceri kazanmanız 
gerekmektedir. 

 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 
 
 
Alt ekstremite dezartikülasyon protezlerinden diz dezartikülasyon protezini tanıma ve 

imalat becerisini kazanabileceksiniz. 
 

 

 
 

Diz dezartikülasyon protezlerinin soket imalat tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde 
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

1. DĠZ DEZARTĠKÜLASYON PROTEZĠ 
 
Bir protez yapımında (ölçü almadan önce), protez kullanıcısı incelendikten sonra nasıl 

bir protez yapılacaksa o tasarıma uygun ölçü alınması gerekir.  
 

Amputasyon, bir ekstremitenin bir kısmının ya da tamamının çıkarılmasıdır. 
Amputasyonun eklemde yapılması hâlinde eksartikülasyondan söz edilir. 

 

Vücutta bir uzvun (kongenital olarak geliĢmemiĢ veya herhangi bir cerrahi müdahale, 
kaza vb.) eksikliğini tamamlamak amacıyla eksiklen uzvun yerine geçecek yardımcı 
malzemelere protez denir. 

 

Alt ekstremite amputasyon seviyeleri aĢağıdaki gibidir (Resim 1.1). 

      

Resim 1.1: Amputasyon seviye ve protezleri 

 

1.1. Diz Dezartikülasyon Amputasyonu ve Güdük 
 

Diz altı ve diz üstündeki amputasyonlar, kemiklerin ve kas kütleleri kesilmesinden 
dolayı güdük ucuna bastırılamaz (Resim 1.2). Diz dezartikülasyonunda ise femur parçası 
eklem yüzeyi bütün olarak kaldığından dolayı femurun kesilmesini gerektirmez. Kaslar da 

sadece yapıĢma kiriĢlerinden kesilir, karıncık kısmı bölgelerinden kesilmez. Böylelikle diz 
eksartikülasyon amputelerinde güdük ucuna bastırılabilir (Resim 1.3). 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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Gritti denen amputasyonda ise uzun bir diz üstü güdüğü olmasına rağmen amputasyon 
sırasında patella femur altına yapıĢtırıldığından ve güdük ucuna yük verilebilir hâle 
geldiğinden bu tür güdüklerde diz eksartikülasyon eklemi yerine diz üstü protezlerinde 
kullanılabilen protez dizleri kullanılabilinir (Resim 1.4). 

 

   

Resim 1.2: Uzun diz üstü 
güdüğü (kondül proksimali)  

Resim 1.3: Diz 
dezartikülasyon güdüğü  

Resim 1.4: Gritti güdük 

 

 Diz dezartikülasyon protez uygulaması (Resim 1.5) 

                

Resim 1.5: Diz dezartikülasyon protez uygulaması 

 

 Diz dezartikülasyon güdüğünde bandaj uygulaması  

 

Diz altı ve diz üstü protezinde de aynı Ģekilde bandaj ve basınç çorabı uygulaması 
gerekir. Bandaj uygulamasında, güdük geniĢliğine uygun elastik sporcu sargıları 
kullanılabileceği gibi basınç çorapları da kullanılabilir (Resim 1.6). 

                         

Resim 1.6: Diz dezartikülasyon güdüğünde basınç çorabı ve bandaj uygulaması 
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Distal kemik güdüğü kapalıdır ve üzeri kıkırdakla kaplıdır. Bir diz dezartikülasyonu 
güdüğünün femur kondilleri, daha önce tibia eklem yüzeyi üzerinde durdukları Ģekle benzer 
Ģekilde durur. Burada her Ģeyden önemlisi, bunların fizyolojik koĢullar altında yük taĢıyabilir 
oldukları ve protezde de distal olarak yük taĢıyabilir nitelikte olmalarıdır. 

 
Kuvvetlerin güdük ile protez arasında fizyolojik olmayan Ģekilde aktarılmalarının 

aksine, gerek alt gerekse üst bacak protetiğinde diz dezartikülasyon güdüğü, neredeyse 
fizyolojik Ģekilde yük taĢıyabilir ve bu nedenle de diğer güdüklere göre daha az sorun 
çıkarır. 

 
Diğer amputasyonlar karĢısında sahip olduğu bir diğer avantaj da kas dengesinin 

önemli ölçüde zarar görmemesidir. Güdüğü çalıĢtıran kaslar muhafaza edilir. Ayrıca eklem 

kontrolü yapabilecek ve protezi hareket ettirebilecek uzunlukta bir kaldıraç kolu da kalır. 
 
Tüm bu avantajlara rağmen (örneğin üst bacak amputasyonuyla karĢılaĢtırıldığında) 

diz dezartikülasyonu, yıllardır pek istenerek yapılmayan bir amputasyon türünü oluĢturur. 
Bunun nedeni, fonksiyonel ve kozmetik açıdan kabul edilebilir bir protetik uygulmanın zor 
olmasıdır. Bu uzun güdüğün altına üst bacak protetiğine ait bir diz parçası neredeyse hiç 
uygulanamadığından ve atellerin yanlara takılması eklemin çok fazla geniĢlemesine neden 

olduğundan protez uygulaması zor olmaktadır. 
 
Günümüzde kullanılan diz dezartikülasyon Ģaftı kullanımı zor tuber halkası ve 

kapakları, ipleri veya emme süpapları olmayan, ince duyarlı, dökme reçineden mamul 
(yumuĢak iç Ģaftlı) bir Ģafttır. Güdüğün Ģaft içinde doğrudan femur kondillerinin proksimal 
tarafina yerleĢtirilmesi ile Ģaft, güdüğe kendiliğinden tutunabilen bir özelliktedir. 

 

Diz dezartikülasyonu protez eklemi günümüzde diz dönme merkezinin iz düĢümünü, 
mekanik yapı elemanlarıyla kozmetik görüntüyü bozmadan, kendi doğal konumunda veya 
dorsal-proksimal yönde düĢüren polisentrik bir eklemdir. Ayrıca ayakta durma açısından 
emniyetlidir (geriye kaydırma ve yüksekliğini değiĢtirme yoluyla) ki bu da özellikle yaĢlı 
hastalar için önemlidir. 

 

1.2. Diz Eklemleri  
 
Monosentrik diz eklemleri, eksenin merkezinde bulunan ve tek bir dönme noktası 

bulunan, fleksiyon-eversiyon yapabilen tek bir (mono = tek) eklem eksenine sahiptir. 
 

Polisentrik diz eklemleri, eksen merkezleri ile üst üste gelmeyen çok sayıda (poli = 
çok) dönme merkezine sahiptir. Her bir mekanik eksenin, bükülme ya da germe hareketi 
sırasında kendi eksen merkezi çevresinde döndüğü doğru olmakla birlikte polisentrik 
kavramı, diz eklemini bir bütün olarak ele alır. Eklemin üst (Ģaft tarafından) ile alt kısmı 
(baldır tarafından), bir dönme merkezi çevresinde rotasyon, yani menteĢe türü bir hareket 
yapmaz. Dönme ve kayma hareketlerinin kombinasyonundan (birleĢim) oluĢan bir hareket 
yapar. Bu harekete, dönerek kayma hareketi ya da translator/rotator hareketi denir. 
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Fonksiyonel anatomide görüldüğü gibi doğal diz eklemi, dönerek kayma hareketi 
yapmaktadır. Protez diz eklemini, polisentrik biçimde imal ederek doğal diz eklemine 
benzetmek yanlıĢtır. Bunun nedeni, protez diz ekleminin dönme noktasının basma fazında 
diz ekleminin emniyete alınması için mümkün olduğunca dorsal ve proksimal olarak 

düzenlenmesi gerektiğidir. Dönme noktasının bulunacağı en uygun yer, polisentrik diz 
eklemleri konusunda anlatılmıĢtır. 

 

Tek eksenli bir diz eklemi, gerek fonksiyonel gerekse kozmetik nedenlerle dönme 

noktasının bulunduğu en uygun yere kaydırılamamaktadır. Basma fazı sırasında dönme 
noktasının buraya kaydırılabilmesi için dönme noktası, teknik eksen alanının dıĢında olabilen 
yardımcı mekanik araçlara baĢvurulur. 

 

Bükülme hareketi sırasında fonksiyonel uzamayı engellemek için dönme noktası 

dorsal-proksimalden, frontal-distale doğru hareket ettirilir. Polisentrik eklemlerin temel 
özelliği burada yatmaktadır (Bunun fonksiyonel anatomi ya da fizyoloji ile bir ilgisi yoktur.). 

 

 Protez diz eklemleri (her biri alt sınıflara ayrılan);  
 

 Monosentrik diz eklemi (Resim 1.7), 

 Polisentrik diz eklemi (Resim 1.8) 

olarak iki ana kategoriye ayrılır. 

                

Resim 1.7: Monosentrik diz eklemi Resim 1.8: Polisentrik diz eklemi 

 
 Monosentrik diz eklemleri 
 

Monosentrik diz eklemleri; serbest hareketli diz eklemleri, manuel bloklamalı serbest 
hareket eden diz eklemleri, sürtünme frenli diz eklemleri, yüke bağlı basma fazı kumandalı 
diz eklemleri, yüke bağlı bioklamalı diz eklemleri, mekanik salınma fazı kumandalı diz 
eklemleri, pnömatik salınma fazı kumandalı diz eklemleri, hidrolik salınma fazı kumandalı 
diz eklemleri, salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemleri ve hidrolik salınma ve basma 
fazı kumandalı diz eklemleri olarak alt sınıflara ayrılır. Detaylı bilgi Diz Üstü Protezi Ġmalatı 
modülünde anlatılmıĢtır (Resim 1.9). 

       

Resim 1.9: Monosentrik diz eklemi 
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 Polisentrik diz eklemleri 
 
Eklem dörtgeni olarak anılan dörtgenler, çoğunlukla üst bacak amputasyonu geçirmiĢ 

hastaların yapay diz eklemlerinde kullanılır. Polisentrik eklem mekanizmaları, diz 

artikülasyon protezlerinin hemen güdüğün altına monte edilme imkânını sağlamaktadır. 
Burada bu eklemlerden bazılarını tanımlamakla yetinilecektir. Ġlave konstrüktif parametreler 
nedeniyle altı elemanlı eklem üniteleri, daha iyi bir kozmetik görünüme sahiptir ve dörtgen 
sisteme oranla daha uygun basma ve salınma fazı özellikleri sunar. Bu avantajlara karĢılık 
ağır ve masraflı olma gibi dezavantajlar yaratır. 

 
 DuruĢ ve salınım (stance and swing) fazlı polisentrik diz eklemleri 

  

 Hidrolik/pinomatik duruĢ ve salınım fazı kontrollü diz eklemleri (Resim 
1.10) 

 MikroiĢlemci elktronik duruĢ ve salınım fazı kontrollü diz eklemi (Resim 
1.11) 

              
 

Resim 1.10: Hidrolik/pinomatik diz eklemi Resim 1.11: MikroiĢlemci elktronik diz 

eklemi 

  
 Çok elemanlı diz mekanizmalarının biyomekaniği 
 
Çok elemanlı bağlantı mekanizmasına sahip bir diz eklemi, özürlülerde daha uygun 

Ģekilde kullanılabilir. Diz büküldüğünde üst bacak ile alt bacak arasındaki dönme hareketi 
merkezi, daha iyi bir diz emniyeti sağlar ve diz eklemi, daha geniĢ bir bükülme alan elde 
edecek Ģekilde değiĢir. Ana mekanizma, salınma fazı kumanda tertibatları ile 
tamamlanabilmektedir. 

 
Her bir diz eklemi, Ģu faktörlerle tanımlanmıĢtır: Diz dönme noktası, yüklenme 

çizgisi, yapay diz eklemi tarafından oluĢturulan fren ve dönme momenti ile özürlü tarafından 
iradi Ģekilde gerçekleĢtirilebilecek olan parça momentidir.  

 
AĢağıdaki resimde basit ve önemli bir mekanik prensip gösterilmiĢtir. 1 kuvveti ile M 

momentinin kombinasyonu, d uzaklığında bulunan bir Q kuvvetine eĢ değerdir (Resim 1.12). 
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Resim 1.12: Q kuvveti ile P kuvveti ve M momentinin kombinasyonu  

 
Q’nun P’ye eĢit olduğu ve d uzaklığının da Q. d = M bağıntısına uyularak 

hesaplanabileceği görülmektedir. Bundan Ģu sonuç çıkmaktadır: d = M/Q = M/P 

 
Bu prensip kullanılarak topuk teması veya parmak kalkıĢı sırasındaki yük çizgisinin 

durumu, kalça eklemine etki eden bir P yükü ile amputasyonlu hastanın, fleksiyon veya 
ekstansiyon Ģeklinde oluĢturduğu MH kalça momentine dayandırılabilir. 

 
Ekstansiyon momenti yük çizgisini kalça ekleminden dıĢarı ve öne doğru, fleksiyon 

momenti ise arkaya doğru iter. 

 
AĢağıdaki resimde amputasyonlu bir hastanın topuk teması sırasında emniyetini elde 

etmek için uyguladığı kalça momentinin pozisyonları gösterilmiĢtir (Ģekil a). ġekil c’de 
vücut ağırlığı protez tarafmdan taĢınırken özürlü kiĢinin protezi bükebilmek için kalça 
bükme momentini oluĢturduğu an görülmektedir. Her iki çizim birleĢtirilerek Ģekil 
gösterilmiĢtir (Resim 1.13). 

 

Resim 1.13: Ġradi diz emniyet bölgesi (S)  

 

Yapay diz ekleminde diz dönme noktası, PQ çizgisinin arkasında bulunduğu sürece 
kritik topuk değme anının stabil (sabit) kalacağı görülmektedir. 

 
Ayrıca diz dönme noktasının PQ çizgisinin önünde olmak kaydıyla dizin iradi olarak 

yük altında bükülebileceği görülmektedir. 
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E ve F bölgesi Ģekil b’ye taĢınırsa bunların kesiĢim alanları içinde bir S bölgesinin 
kaldığı görülmektedir. S bölgesine, iradi diz emniyet bölgesi denilmektedir. 

 
Gösterilen örnekte S bölgesi, diz eklemi düzeninde önemli bir varyasyon değiĢikliği 

anlamına gelmektedir. 
 
Dizin emniyeti, topuğun yere değme anında sağlanmaktadır. Parmakların yerden 

ayrılma anında ise hafif bir diz bükülmesi görülmektedir.  
 
AĢağıdaki resimde ise daha gerçekçi bir pozisyon gösterilmiĢtir. Bu pozisyonda 

amputasyonlu hasta, sınırlı bir kalça momenti uygulayabilecek ya da bunun yerine geçecek  
normal koĢullar altında kaslarını çok az kasmayı tercih edecektir. Bu durumda iradi emniyet 

bölgesi küçülecektir (Resim 1.14). 

 

Resim 1.14: Üst bacağı amputasyonlularda tipik bir stabilite (S) diyagram 

 
Bu koĢullar altında ortopedi teknisyeni, tek eksenli bir diz eklemi kullanıyorsa 

topuğun yere değme anında gerekli diz emniyetini sağlayabilmek için diz dönme noktasını, 
PQ çizgisinin arkasına yerleĢtirmek zorundadır. 

 
Bu düzenleme Ģeklinde diz ekseni, aynı zamanda PQ çizgisinin arkasında ve F 

bölgesinin dıĢındadır. Bunun sonucunda hem topuğun yere değme anında sabit bir diz eklemi 

hem de yük altında ayağı uzaklaĢtırırken zor bükülebilen bir diz eklemi oluĢur. Dizin isteme 
bağlı bükülmesi, fazla enerji gerektirmeyen estetik bir yürüyüĢü sağlamak açısından 
önemlidir.  

 
Yukarıdaki (Resim 1.14) resimlerde de görüldüğü gibi zemindeki dönme momentinin 

miktarı, amputasyonlu hastanın diz sabitliğini etkileme imkânını da belirlemektedir. Daha 
yüksekte olan dizin dönme noktası, stabilitenin isteme bağlı (iradi) etkileme alanını 

geniĢletir. 
 
Tek eksenli diz eklemlerinde, eklemin düĢey konumunun önemli her değiĢikliği 

kozmetik olarak kabul göremeyeceğinden pratikte bu imkândan neredeyse hiç yararlanılmaz. 
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Buna karĢın polisentrik bir diz, baĢlangıçtaki dönme noktası normal eklemin üzerinde 
olacak ve böylece de iradi diz sabitliği bölgesi S’nin içinde bulunacak Ģekilde 
yapılabilecektir. 

 

Böylece ortopedi teknisyeni, ya topuğun yere değme anında diz emniyetini sağlayacak 
ya da diz bükülme mekanizmasını protez içinde uygun Ģekilde düzenleyerek dizin kolay bir 
Ģekilde bükülmesini sağlayabilecektir. 

 
Diz ekleminde oluĢturulan bir fren momenti de dâhil, esas alınan faktörler arasındaki 

bağıntı Ģöyledir (Resim 1.15): 

 

Resim 1.15: Diz ile denge arasındaki iliĢkide kullanılan ölçüler 

 
MH = L/h (p • d - MK) 

MH = Yük altındaki dizi gergin bir durumda sabit tutabilmek için gerekli olan 
amputasyonlu tarafın kalça eklemindeki kas dönme momentidir. 

MK= Mekanik veya hidrolik fren ya da ön germe yayı tarafından oluĢturulan diz 
momentidir. 

L = Protezin kalçadan yere (ayakkabı topuğunun alt tarafı) kadar olan toplam 
uzunluğudur. 

P = Bacak uzunluğu ekseni yönünde etki eden kuvvettir. 

h = Ayakkabının alt tarafından ölçülen dizdeki dönme merkezi düĢeyinin 
yüksekliğidir. 

d = Kalça ile topuk bağlantı çizgisi ile dizdeki dönme merkezi arasındaki uzaklıktır. 
 
Diz emniyeti, birbirinden bağımsız üç parametreden (MK, d ve h) etkilenmektedir. Diz 

eklemi, MK = - (P • d) büyüklüğünde bir fren momenti oluĢturabiliyorsa belli bir kinematik 
düzen için gerekli MH kalça momenti sıfır (0) olabilmektedir. 

 

Bu prensip, yüke bağlı frenli diz eklemlerinin birçoğunda baĢarıyla uygulanmıĢtır. 
Burada basma fazının baĢlangıcında, bükülmeyi engelleyen ve bu Ģekilde de diz emniyetini 
sağlayan sürtünmenin, basma fazının sonunda dizin bükülmesi üzerinde olumsuz bir etki 
yapmamasına dikkat edilmelidir. Amputasyonlu hasta, dizini bükmeyi denediği sürece 
sürtünme momenti bükülmenin baĢlatılması için gereken kalça momenti fren mekanizmasına 
sahip olmayan diz eklemlerine göre daha büyük olacak Ģekilde aksi yönde etkili olduğundan 
dolayı yukarıdaki denklemde gösterilen eksi iĢareti artı iĢaretine dönüĢecektir. 
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Yukarıdaki denklemde görülen d büyüklüğü, yapı emniyetini belirlemektedir. Diz 
dönme noktası, kalça bağlantı çizgisi üzerinde olacak Ģekilde protezi imal ederek d’nin sıfır 
(0) olmasını sağlamak mümkündür. Böyle bir yapı Ģeklinde, topuğun yere değme anında 
dizin emniyetini sağlamak için bir kalça momenti gerekli olmayacaktır. Ağırlığın topuğa 

taĢınması nedeniyle basma fazı kısmında fazlaca sabitliğe neden olacağı için ve bunun 
sonucu olarak da diz ekleminin parmakların kaldırılmasından hemen önce bükülmesi 
zorlaĢacağı için böyle bir yapı tatmin edici olmayacaktır. 

 

Yukarıdaki denklemde görülen üçüncü parametre olan h, d büyüklüğü ile birlikte 
kinematik emniyet olarak adlandırılabilecek bir etkiye neden olur. Bu etki, ileride daha 
detaylı olarak ele alınacaktır. 

 
Çok eksenli bir eklem sisteminin kinematik nitelikleri, bağlantı elemanlarının 

uzunluğuna ve düzenine bağlıdır. Prensipte sınırsız düzenleme tipleri mevcuttur. Belirli bir 
eklem sisteminin fonksiyonel özellikleri ile ilgili referans büyüklük, aĢağıdaki resimde UC-
BL üst bacak protezi için gösterilmiĢtir. Aynı zamanda alt bacağa iliĢkin Ģaftın izafi dönme 

merkezi, diz bükülme açısının bir fonksiyonu olarak kademeli Ģekilde aynı resimde bir eğri 
olarak gösterilmiĢtir. 

 

Belirli bir diz bükülme açısında, daha büyük bir h ve/veya daha küçük bir d değerinin 

olması nedeniyle kalça momenti küçüktür. 
 

Diğer taraftan diz bükülmesi sırasında h değerinin daha büyük olması, anatomik diz 
dönme noktası bölgesinde diz parçasının, kozmetik açıdan istenmeyen Ģekilde öne doğru 

hareketine neden olur. Aksi takdirde diz eklemi, oturma sırasında istenen pozisyonda 
olamayacağından bu durumda diz dönme noktasının, diz bükülmesi sırasında aĢağı doğru 
hareket etmesi gerekmektedir. 

 

Özürlü kiĢinin diz stabilitesini aniden yok eden, tökezleme ya da benzeri bir durumda 

düĢmekten korunabilmesi açısından h değerinin büyük olması gerekir. 
 

Böylece diz bükülmesinin ilk 10º sinde yukarıda bulunması uygun olur. Bir önceki 
resimde gösterilen eklem mekanizması ile fonksiyonel avantajlardan mümkün olduğunca 

yararlanan ve aynı zamanda kozmetik sorunları da diz kısmının aktarım hareketi ile gideren 
bir orta yol gösterilmiĢtir (Resim 1.16). 

 

Resim 1.16: Dört eksenli polisentrik UC-BL diz ekleminde eklem mekanizmasının ve dönme 
merkezi eğrisinin düzeni  
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Tam bir yürüme siklusu sırasında, dönme merkezinin (hareket ettirilen Ģaftın üzerine 
iĢaretlenmiĢ olan dönme merkezinin) hangi Ģekilde yer değiĢtirdiğini göstermektedir. Burada 
dikkat edilmesi gereken husus, d değerinin tamamen gerilme durumunda çok büyük 
olabileceğidir ki bu da basma fazı sonunda amputasyonlu hasta için büyük bir önem 

taĢımaktadır (Resim 1.17). 

 

Resim 1.17: Yürüme sırasında diz dönme merkezinde meydana gelen değiĢmeler  

 
Diz dönme merkezinin bulunduğu yerin yükseltilmiĢ olması büyük olan d değerini, 

amputasyonlu kiĢinin kalçasındaki mevcut kas momentlerini daha iyi kullanabilecek hâle 
getirerek dengelemektedir. Böylece diz stabilitesinin daha yaygın bir Ģekilde iradi olarak 
kumanda edilmesi sağlanmıĢ olur. Ġradeye bağlı kumandanın özellikle genç ve aktif olan 
amputasyonlular için bükülme ve germe açısından da önemlidir. 

 
 Dört ve altı eksenli eklem mekanizmalarının karĢılaĢtırılması 

 
Dört eksenli OHC dezartikülasyon ekleminin dönme merkezi, aĢağıdaki resimde 

gösterilmiĢtir (Resim 1.18). 

 

Resim 1.18: Kopenhag ortopedi kliniği OHC dört eksenli diz dezartikülasyon protez ekleminin 

dönme merkezi 
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Bu eklem, Resim 1.16’da gösterilen UC-BL üst bacak ünitesi eğrisine oldukça 
benzemektedir fakat eklem mekaniğinin tamamının Ģaftın alt kısmına monte edilmesi 
gerektiği göz önünde tutulduğunda azami diz bükülme açısı 100º den daha az olmalıdır. Dört 
eklemli sistemde, büyük bir hareket kapsamı ve aynı zamanda hareket merkezi için en uygun 

eğriyi elde etmek zordur. 
 
Bundan sonra gelen üç resimde, altı eksenli çeĢitli eklem sistemlerinin kinematik 

davranıĢı Ģematik olarak gösterilmektedir (Resim 1.19). 

 
  

Dezartikülasyonlu bir diz 

için mümkün olan eklem 

mekanizmaları 

Salınma fazına ait mekanik 

sürtünme frenli birleĢik 

yapıda altı eklemli sistem 

Pnömatik salınma fazı 

kumandalı altı eklemli 

mekanizma 

Resim 1.19: Altı eksenli çeĢitli eklem sistemlerinin kinematik davranıĢı 

 
Son iki resimde görülen yapılar daha geliĢtirilmek üzere seçilmiĢtir. Bir önceki 

resimdeki eklem mekanizması, özellikle yoğun bir yapıya sahiptir ve salınma fazının 

kumandası için bir sürtünme freni bulunmaktadır. Son resimde gösterilen sistem, pnömatik 
bir salınma fazı kumandasına sahiptir ve bu nedenle de ölçüleri daha büyüktür. 

 
Her iki sistem de kabul edilebilir basma ve salınma fazı özelliklerine sahiptir. Son 

resimde gösterilen eklemin salınma fazı karakteristiği, dört eksenli ekleminkinden daha 
iyidir. Bu iki prototipin her birinin azami diz bükülme açısı 120º den fazladır. Diz bölgesinde 
kozmetiği sağlama imkânları iyidir. 

 

1.3. Diz Dezartikülasyon Protezi Eklemi 
 
Diz dezartikülasyon protezlerinde, femurun bükme esnasında yer değiĢtirmesi ve soket 

ucuna diz eklemi ilave edildiğinden her iki diz eklemi arasında uzunluk farkı oluĢmaktadır. 
Uzunluk farkının en aza indirilebilmesi için diz dezartikülasyon protezleri ve uzun güdük diz 
üstü protezleri için polisentrik diz eklemleri geliĢtirilmiĢtir (Resim 1.20). 

                  

Resim 1.20: Diz dezartikülasyon ekleminin yer değiĢtirmesi 
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Uygulamanın modern endosklettar ve polisentrik eklemlerle yapılmadığı özel 
durumlarda (örneğin geliĢmekte olan yörelerde satın alma sorunu nedeniyle) yan atelleri olan 
diz dezartikülasyon protezi kullanılır (Resim 1.21). 

 
  

Diz eklem çizim Serbest  Kilitli 

Resim 1.21: Polisentrik modüler bir diz eklemi 

 
Bu durumda protez alt bacak, ağaçtan yapılır ve ağaç UKB için uygun konvansiyonel 

alt bacak atelleri kullanılır. 
 
Bu koĢulda üst bacak Ģaftı ya dökme reçineden (bulunabilirse) ya da dövülmüĢ deriden 

yapılır. Yan ateller üst bacakta da ağaç UKB’dekilerle aynıdır. 
 
Teknik ve kozmetik açıdan mümkün olması hâlinde, atellerin dönme merkezi dorsal 

ve proksimal olarak yerleĢtirilmelidir çünkü doğal diz eklemi ekseni ile uyumluluk artık 
mümkün değildir (Resim 1.22). 

         

Resim 1.22: Yan atelli ve monosentrik eklem dönme merkezli konvansiyonel bir diz 

dezartikülasyon protezi 

 

1.4. Diz Dezartikülasyon Protezi Soketi 
 
 Diz dezartikülasyon protezi Ģaftının görevleri, daha önce açıklanan üst bacak 

protezinin görevleri ile aynıdır. 

 Güdüğü içine alması 

 Kuvvetlerin aktarılması 

 Hareketlerin aktarılması 

 Güdük ile protez arasında tutunmanın oluĢması için aracılık yapılması 
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 Güdüğü içine alma  
 

Bir alt bacak veya üst bacak protezinin Ģaftı güdük yüzeyinin % 100’ünü bir üstteki 
ekleme kadar (ya da daha fazla) içine alan bir Ģaftsa bu özellik diz dezartikülasyon protezi 
için gerekli değildir. Diz dezartikülasyonu, güdüğün distal ucunda yük taĢıyabildiğinden 
normal hâlde bir tuber desteğine gerek duyulmaz. Bu nedenle proksimal Ģaft kenarı 
seviyesinin os ischii’ye kadar yükseltilmesi gerekmediği gibi yüksek seviyeli bir frontal 
karĢılığa da gerek kalmaz. 

 

Diz dezartikülasyon protezi Ģaftının proksimal kenarı, perineum’un yaklaĢık 2-4 cm 
altında biter ve kesit olarak da hemen hemen horizontal ve halka Ģeklinde tutulabilir. ġaftın 

üst dörtte bir ile üçte birlik kısmı ayrıca esnek olarak da hazırlanabilir. Esnek bir Ģaft kenarı, 
basınç noktaları ya da kenar taĢmaları oluĢturmadan üst bacak kaslarının yürürken ve 
otururken değiĢen konturuna uyum sağlama avantajına sahiptir. 

 

Bu Ģaftın amaca uygun fonksiyonel Ģekli, kondiler ve suprakondiler alanda yoğunlaĢır. 
Güdüğün distal ucu Ģaftın oturduğu bölgedir, bunun tam ölçüsüne göre Ģekillendirilmesi 
gerekir. Kondiler arası fossaların kalıbı da tam olarak alınmalıdır (Baskıya dayanıklı bir 
taban yüklenerek örneğin PE köpük taban ya da hasta sırt üstü yatarken elle Ģekillendirme 
yoluyla alçı metodu uygulanır.). 

 

Kondillerin medial ve lateral tarafta hissedilir kenarı, alçının pozitifine alçı sürülmek 
suretiyle serbest bırakılır. Kondillerin yumuĢak kısımla değil, sadece deri ile örtülü dorsal 
yuvarlak bölgelerine de aynı uygulama yapılır. 

 

Bu kemik konturlar, zamanında serbest bırakılmazlarsa güdüğün atrofisinden sonra ve 
yürüme siklusunun çeĢitli Ģekilde yüklenmesiyle problem yaratan noktalara dönüĢür. Aynı 

durum, özellikle hareketli ise ve Ģaft içindeki bu hareket alanına ihtiyacı varsa (örneğin m. 
quadriceps’in kontraksiyonunda) patella için de geçerlidir. 

 

 Kuvvetlerin aktarılması  
 

Diz üstü protezinde yük, lateral taraf ve tuber üzerinden sokete aktarılırken diz 

dezartikülasyon protezinde ise medial taraf ve güdük ucuna aktarılır (Resim 1.23). 

  

Diz üstü protez soketi Diz dezaritkülasyon protez soketi 

Resim 1.23: Diz üstü ve diz dezartikülasyon protez soketinde kuvvet aktarma 
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Protez Ģaftının içinde meydana gelen kuvvetler daha önceki bölümlerde anlatılmıĢtı. 
Hasta için özellikle önemli olan noktalar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

 Basınç kuvvetleri (basma fazında) 

 Çekme kuvvetleri (salınma fazında) 

 Torsiyon kuvvetleri (basma fazında bacak-pelvis rotasyonu) 

 Kesme ve bükülme kuvvetleri (örnegin diz geriliminin emniyeti vb. ile 

ilgili frontal ve sagital düzlemdeki zemin reaktif kuvvetleri) 
 
Bu kuvvetler, doğal olarak mevcuttur. Bu yüzden istendiği gibi ayarlanmaları 

mümkün değildir. Fakat hatalı pozisyonların (örneğin güdüğün Ģaft içindeki hatalı 
pozisyonu) oluĢmasını önlemek için dıĢ kuvvetlerle aynı büyüklükteki iç kuvvetlerin 
karĢılaĢtırılması gerekir. Bu kuvvetlerin aktarılmasını sağlayan temas yüzeyi bir taraftan 

güdüğün üst yüzeyi, diğer taraftan da Ģaftın iç üst yüzeyidir. Buna göre Ģaftı sadece anatomik 
konturlara uygun olarak imal etmek yeterli değildir. ġaft, aynı zamanda kuvvetleri aktarabilir 
yapıda da olmalıdır (Resim 1.24). 

 

Resim 1.24: Dezartikülasyon güdüğünün önden ve yandan görünüĢü 

 

Kuvvetlerin aktarılmasında kullanılan yumuĢak kısım ve kas kütleleri, bu kas 
kütlelerinin iç basıncı dıĢ basınçla aynı büyüklükte oluncaya kadar bastırılmalıdır. Örneğin 
suprakondiler yapıdaki bir Ģaft (anatomik suprakondiler konturların üzerini örten kısım) 
protezi salınma fazında kaymaktan korumaya yeterli olmaz. Ancak konturun komprime 
suprakondiler Ģekli (kuvvete uygunluğun oluĢturulması) istenen sonucu verir. 

 
 Basınç kuvvetleri: Diz dezartikülasyon Ģaftı içinde, özellikle de kondillerin 

distal tarafında oluĢur (Bu bölgenin nasıl Ģekillendirileceği daha önce 
anlatılmıĢtı.). 

 
 Çekme kuvvetleri: Medial, lateral ve dorsal suprakondiler bölgede uygun 

yumuĢak kısım kompresyonu ile dengelenmeleri gerekir. 
 
 Rotasyon ve kesme kuvvetleri: Bu kuvvetlerin karĢısında gerekli kaldıraç 

koluna sahip, silindirik olmayan uygun bir Ģekil oluĢturulabilirse dengelenebilir. 
Buna diz dezartikülasyonu güdüğü, anatomik Ģekli nedeniyle alt bacak veya üst 
bacak güdüklerinden daha uygundur. Dorsal yönde çıkıntı oluĢturan femur 
kondilleri, rotasyon kuvvetlerine karĢı etkin bir kaldıraç kolu oluĢturur. 

 
Daha önce de anlatıldığı gibi fizyolojik olmayan yük uçlarına maruz kalan, basınca 

hassas kemik konturlarının yükten arındırılmaları gerekir. 
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Kuvvetler protetikte hiçbir zaman nokta hâlinde değil, daima büyük yüzeylere 
yayılarak aktarılmalıdır (Resim 1.25). 

   

Resim 1.25: Güdük yataklama prensibi 

 

 Bükülme kuvvetleri  

 
Sagital düzlemde, yuvarlanma fazında ve protez diz ekleminde aktif germe emniyeti 

söz konusu iken meydana gelir. Femur, bu tür kuvvetlerle sorunsuz bir Ģekilde baĢa çıkar. 
ġaftın içindeki her iki dorsal kondu yuvarlağıdır. Bunlar bir taraftan pozitif alçı kalıbına 
yapılan eklemlerle diğer taraftan dorsal kas kütlesine ön kompresyon ile kondil 
yuvarlaklıklarının üst bölgelerinde baskıdan uzak kalır. 

 
Bükülme kuvvetleri, frontal düzlemde basma fazı orta noktasında ve zeminden 

ayrılma iĢlemi sırasında (x Ģeklinde bacak bükülmesi) meydana gelir. Bu bükülme 
kuvvetlerine, öncelikle lateral suprakondiler ön kompresyon karĢı koyar. 

 
 Hareketin aktarılması  
 
Hareket, ancak hareket ettiren kuvvet ile hareket ettirilecek cisim (yani protez) 

arasında Ģekil ve kuvvet açısından bütünlük varsa hiçbir kayıp olmaksızın aktarılabilir. Bu 

konuyla ilgili olarak Ģaftın sahip olması gereken koĢullar son bölümde anlatılmıĢtır. 
Hareketler ise protez ile yürüme konusu anlatılırken daha detaylı biçimde açıklanacaktır. 

 
 Güdük ile protez arasındaki tutunmaya aracılık  

 
Üst bacak Ģaftı içindeki tutunma mekanizmaları, daha önceki konularda detaylı Ģekilde 

ele alındığından burada tekrar anlatılmayacaktır. Diz dezartikülasyon protezinde Ģaft güdüğe 

Ģu Ģekillerde tutunur: 
 

 YumuĢak kısım kompresyonu 

 Tutunma sürtünmesi 

 Pasif (kassal ya da mekanik) tespit 

 Aktif (kassal) destek 
 

1.5. DeğiĢik Diz Dezartikülasyon Soket Tasarımları 
 

 Tam, sert ve soft çerçevesiz soketli diz dezartikülasyon soketi (Resim 1.26) 
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Resim 1.26: Tam sert soketli, diz dezartikülasyon soket tasarımları 

 
 Çerçeveli soketli diz dezartikülasyon soket tasarımları 

 

 Tam soft ve çerçeve sert soketli diz dezartikülasyon soketi (Resim 1.27) 

 

Resim 1.27: Tam soft ve çerçeve sert soketli diz dezartikülasyon soket 

 

 Yarım soft ve çerçeve sert soketli diz dezartikülasyon soketi (Resim 1.28) 

    

Resim 1.28: Yarım soft ve çerçeve sert soketli diz dezartikülasyon soket 
 

1.6. Oturma, Yürüme ve Ayakta Durma 
 

 Oturma 
 

Ġnce duyarlı distal bir iç Ģaftın muhtemel ilave yastıklarının, sert dıĢ Ģaftın ve diz 
parçasının kalınlığı protetik üst bacakta, sağlıklı kontralateral bacağa oranla fazladan 4 cm 

kadar bir uzunluğa neden olur. Bu fazladan uzunluk, yapıya bağlı olup ortadan kaldırılabilir. 
Protez alt bacak da buna eĢdeğer bir kısalık gösterir çünkü protezin toplam uzunluğu, sağlam 
bacağın uzunluğuna eĢit olmak zorundadır. Yani otururken protez alt bacak önde durur ve 
protez ayak zemin üzerinde sallanır. Hasta, yumuĢak bir yere oturduğunda protez dizini 
sağlıklı dizi ile aynı ölçüde bükmeyerek güzel olmayan bu görüntüye engel olabilir. 

 

 Ayakta durma  
 

Polisentrik diz eklemli bir diz dezartikülasyon protezi, yaĢlı amputasyonlular ile ayağa 

kalkma denemesi yaptıklarında sorun çıkarmayacak kadar diz ekleminin istenmeden 
bükülmesini engelleyecek statik emniyete sahiptir. Çok zayıf, emniyetsiz ya da korkan 
hastalar için ayakta durma ve yürüme egzersizlerinde baĢarı elde edildikten sonra tamamen 
çıkarılabilen diz eklemi kilitleri de mevcuttur. 
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Protezin yapısının doğru olması ve Ģaftın düzeltilerek alıĢtırılması koĢuluyla diz 
dezartikülasyon protezi ile ayakta durmak sorunsuz olarak gerçekleĢir çünkü diz eklemini 
emniyete almak için ya hiçbir güç harcamak gerekmiyordur ya da çok az bir güç harcamak 
yeterlidir. Konvansiyonel protezlerin monosentrik atelli eklemleri için geçerli değildir. 

 
 Yürüme 
 
Basma fazı orta noktasında, hastanın yürüme siklusuna sağlıklı bacağı ile baĢlaması en 

iyisidir. Hasta vücüt ağırlığını protezin üzerine aktarır, diz eklemi emniyetini amputasyonlu 
taraftaki aktif kalça gerilimi ile destekler ve sağlıklı bacağını orta büyüklükte bir adım 
oluĢturacak Ģekilde hızlandırır. Aynı anda protez geriye yüklenme konumuna girer yani yük, 
basma fazı orta noktasından yuvarlanma bölgesine aktarılır. Protez diz eklemi, bu yürüme 

fazında yük vektörünün aktarılması ile ilaveten stabilize olur. Bunu izleyerek hastanın, 
parmak ayrılıĢını ve salınma fazını baĢlatması gerekir. 

 
Parmak itiĢi ve salınma fazı, salınma fazındaki ivme sağlıklı yürümede Ģu Ģekilde 

tamamlanır: 
 

 Kuvvet parmak itiĢi 

 Kalça eklemi fleksiyon yaparken üst bacağın salınması 

 Diz ekleminde fleksiyon 
 

Polisentrik protez eklemi, monosentrik ekleminkinden veya kaslar tarafından kumanda 
edilen sağlıklı dizinkinden farklı bir salınma davranıĢına sahip olduğundan dolayı salınma 
fazı burada baĢka türlü baĢlatılır: 

 

 Protez ayak önceleri zemin ile temas hâlinde kalır. 

 Diz ekleminin eksenleri üzerindeki üst Ģaft, önce frontal yönde itilerek 

diz eklemi fleksiyonu emniyetli pozisyonundan fleksiyona geçer. Ancak 
bundan sonra açılı hareket anlamında bir bükülme mümkün olur. 

 Esas fleksiyonun baĢlatılmasından sonra protez ayak, zeminden kaldırılır 
ancak antrenmanlı bir yürüyücü burada bir de parmak itiĢi oluĢturur. 

 
Orta salınma fazında, alt ekstremitenin salınma fazı sonunda gerili pozisyona geri 

dönebilmesini sağlamak için aĢırı diz fleksiyonundan kaçınılmalıdır. Salınma fazının 
kumandası, dizi öne getiriciler ya da üst bacak hareketi freni (protez alt bacakta hareketin 
atelete bağlı olarak ters dönmesi) aĢağıdakileri kontrol eder. 

 
Gecikme fazı, protetik alt bacak yürüme yönünde salınır ve diz ekleminde gerilme 

pozisyonunda geri döner. Bu pozisyon sağlandıktan sonra, hasta topuk temasına geçer. 

 
Topuk teması, yürüme siklusunun en zor anıdır. Hasta, öne doğru salınma aĢamasını 

topuğu ile yakalar. DüĢmeyi önlemek için aynı anda diz ekleminin de bükülmeye karĢı 
emniyete alınması gerekir. Ġlk topuk değiĢi, alt bacağı öne doğru hızlandıran ve böylece diz 
eklemine fleksiyon yaptıran bir dönme momentine neden olur. 
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 Hastanın (bu durumda) bilmesi gerekenler 
 

o Bedeninin üst kısmını düzeltme 
o Pelvisini öne doğru getirme 
o Kalça eklemini güçlü Ģekilde germe 

 

Bu uyum sağlandığında hasta, tehlikesiz bir Ģekilde basma fazı orta noktasına geçer 
(Bu pozisyon daha önce baĢlangıç pozisyonu olarak tarif edilmiĢti.). Hasta, topuk değiĢi 
sırasında diz eklemini aktif olarak emniyete alacak durumda olmadığı sürece, uygun bir 
hareket örneği ile alıĢtırma yapılması ve geçici olarak bir diz kilidi kullanılması gerekir. 

 

1.7. Diz Dezartikülasyonu Protezi Yapımı 
 

 Diz dezartikülasyon güdüğünden metrik ölçüler alınır ve ölçü formuna geçtikten 
sonra güdük alçı ölçüsü almak için hazırlanır (Resim 1.29). 

                  

Resim 1.29: Metrik ve alçı ölçüye hazırlık 
 

 Diz dezartikülasyon güdüğünden alçı ölçü teknisyenin ve hastanın durumuna 
göre değiĢik Ģekillerde alınabilir. 
 

 Ölçü aparatında alçı ölçü alma ve aparat üzerinde, güdük ucuna 

bastırılarak alçı ölçü alma ve form verme (Resim 1.30) 

                 

Resim 1.30: Ölçü aparatı ile alçı ölçü alma ve yere bastırma 
 

 El ile güdük ucuna bastırılarak alçı ölçü alma ve form verme (Resim 

1.31) 

                  

Resim 1.31: El ile alçı ölçü alma ve bastırma 
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 Diz altı ve diz üstü negatif ve pozitif modeli elde edildiği gibi aynı yol izlenerek 
diz dezartikülasyon pozitif alçı modeli de elde edilir (Resim 1.32). 

 

Resim 1.32: Diz dezartikolasyon pozitif alçı modeli 

 
 Soft soket, diz altı protezinde olduğu gibi birçok diz dezartikülasyon protezinin 

de vazgeçilmez bir parçasıdır. 
 

 Pozitif alçı model üzerinden mezür ölçüleri alınır (Resim 1.33). 

             

Resim 1.33: Mezür ölçüsü 

 

 Soft soket malzemesi (poliform) üzerine, kesilecek ve frezelenecek yerler 
çizilir. Alınan ölçülere Ģekildeki oranlarda olduğu gibi ilaveler yapılır 
(Resim 1.34). 

 

Resim 1.34: Soket ölçülerine ilave 

 

 Soft soket malzemesi cetvel yardımı ile çizilen yerlerden kesilir, 
frezelenir (Resim 1.35). 
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Resim 1.35: Soft soket malzemesi (poliform) kesimi ve frezelenmesi 

 

 YapıĢtırıcının taĢmaması için kolay çıkabilen yapıĢkanlı kâğıt banttan 
faydalanılabilinir. YapıĢtırıcıyı sürdükten sonra ve yapıĢtırmadan önce iĢi 

biten bu kâğıt çıkarılır. Fırında 1 dakika gibi kısa bir süre tutulur ya da 
fön makinesi ile yumuĢayıncaya kadar ısıtılır (Resim 1.36). 
 

      

Resim 1.36: Yardımcı malzeme kullanımı 

 

 YapıĢtırılan soft soket çekilmeden önce fırında ya da fön makinesi ile 
kolayca Ģekil verilebilecek  yumuĢaklığa gelinceye kadar kadar ısıtılır ve 
yuvarlatılarak yapıĢtırılır (Resim 1.37). 

  

Resim 1.37: Çekim için soft soketi ısıtma ve soketi yapıĢtırma iĢlemi 

 

 Hazırlanan soft soket tekrar fırında ısıtılırak alçı üzerine çekilir (Resim 1.38). 
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Resim 1.38: Soft soketin ısıtılması, pudralama ve çekilmesi 

 

 Güdük uç kapağı yapıĢtırılacağı için bu kenar kısım (pah kırılacak 

Ģekilde), eğimli bir Ģekilde frezelenir (Resim 1.39). 

        

Resim 1.39: Soket uç kısmında pah kırma 

 

 Güdük uç parçası, kondül üzeri desteği yapılır (Resim 1.40). 

    

Resim 1.40: Kapağın hazırlanıĢı 

 

 Laminasyon döküm için folyo ve kompozit malzemeleri (yapılacak soketin sert 
kısımları için sert, yumuĢak kısımların için soft kompozit malzemelerden 
olması göz önüne alınarak) hazırlanır (Resim 1.41). 

   

Resim 1.41: Laminasyon döküme hazırlık 
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 Laminasyon iĢlemi (sert/yumuĢak) yapılır ve soket çıkartılarak düzeltilir (Resim 
1.42). 

  

Resim 1.42: Laminasyon döküm 
 

 Modüler protezin parçaları birleĢtirilerek montaj aparatına tutturulur. Protezin 
boyu ayarlanır. Sert soket, Ģakül çizgilerine göre soket adaptörü üzerine 
yerleĢtirilerek pozisyonu tespit edilir (Resim 1.43). 

   

Resim 1.43: ġakül ayarlaması 
 

 Soket adaptör kulağı soket üzerine alıĢtırılır. Soket ile adaptör arasındaki 
boĢluk, polyester macun ile doldurulur ve adaptör, soket üzerine provada 
dayanabilecek Ģekilde sabitlenir (Resim 1.44). 
 

   

Resim 1.44: Soketin alıĢtırılması 
 

 Protezin provası, diz altı ve diz üstü protezinde olduğu gibi yapılır (Resim 
1.45). 

 

Resim 1.45: Protezin provası 
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 Prova esnasında, eklem çeĢidine göre salınım faz ve yay sertlik ayarları yapılır 
(Resim 1.46). 

                

 Resim 1.46: Salınım faz ve yay sertlik ayarı 

 

 Soket alçı üzerine geçirilerek folyo kullanmadan direk soket üzerine döküm 
yapılarak adaptör sağlamlaĢtırılır (Resim 1.47).  

                           

Resim 1.47: Adaptörün kapatılması 

 
 Kozmetik sünger bağlantısı için tekrar ince bir döküm yapılır. Soket üzerindeki 

fazlalıklar uzaklaĢtırılarak dizin bükülme alıĢtırması yapılır (Resim 1.48). 

            

Resim 1.48: Kozmetik sünger bağlantısı yapımı 

 
 Kozmetik süngerin içerisinden bağlantı parçası alıĢtırılarak sünger, protez 

üzerine geçirilir ve süngerin dıĢ kozmetik formu verilir (Resim 1.49). 

      

Resim 1.49: Kozmetik süngerin iĢlenmesi 
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 Protez, hastaya teslim edilir (Resim 1.50). 

 

Resim 1.50: Protezin teslimatı 
 

1.8. DeğiĢik Diz Dezartikülasyon Soket ve Protez Tasarımları 
 

 Yüzme protezi tasarımı (Resim 1.51) 

  
 

Posterior görünüĢ Anterior görünüĢ Parmak arası terlik 

Resim 1.51: Yüzme protezi 
 

 DeğiĢik diz dezartikülasyon protez tasarımları (Resim 1.52) 

                               

Resim 1.52: Diz dezartikülasyon protez tasarımları 
 

 Büyümeye bağlı olarak protezlerin yenilenmesi ve imkânlar çerçevesinde 
değiĢik diz özelliklerine uygun yedek protez yaptırılması (Resim 1.53) 

 

Resim 1.53: Protezlerin yenilenmesi, değiĢik diz özelliklerine uygun yedek protezler  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Diz dezartikülasyon protezi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ölçüyü alınız. 

    

 Metrik ölçüyü alıp ölçü formu 
üzerine geçiriniz.  

 Alçı ölçüsüne hazırlık yapınız.  
 Alçı ölçüsü alınız. 

 Pozitif modeli hazırlayınız. 

 

 Diz altı ve diz üstü alçı modellerinde 
de olduğu gibi alçı model oluĢturma 
kurallarına dikkat ediniz.  

 Soft soketi yapınız. 

 

 Diz altı protezinde olduğu gibi soft 
soket yapınız. 

 Sert soketin laminasyonunu yapınız. 

    

 Laminasyon tekniklerine uyunuz. 
 Sert ve yumuĢak döküm 

yapacaksanız çift döküm 
hazırlayınız. 

 Soketi keserek çıkarınız. 

 Protezi birleĢtiriniz. 

    

 ġakül çizgilerine uyunuz.  
 Soketi soket adaptörü üzerine 

yerleĢtiriniz.  
 Adaptör kulağını soket üzerine 

yerleĢtirererek sağlamlaĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Provayı yapınız. 

 

 Diz altı ve diz üstü protezinin 
provasında olduğu gibi protezin 
provasını yapınız. 

 Soket adaptörünü sağlamlaĢtırınız. 

    

 Adaptörün üzerini yeteri miktarda 
kompozit malzemesi ile 
destekleyerek doğrudan (direk) 
soket üzerine dökerek 
sağlamlaĢtırınız. 

 Kozmetik sünger bağlantısını yapınız. 

 

 Kozmetik sünger bağlantısı için 

döküm yaparak kenarlarını 
düzeltiniz. 

 Kozmetik süngeri iĢleyiniz. 

     

 Kozmetik sünger bağlantısını sünger 

içerisine alıĢtırınız.  
 Kozmetik dıĢ formu veriniz.  
 Vidaları yapıĢtırarak sabitleyiniz. 
 Kozmetik süngeri giydiriniz. 

 Protezi teslim ediniz. 

 

 Protezin son kontrollerini yaparak 
teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Ölçüyü aldınız mı?      

2. Pozitif modeli hazırladınız mı?      

3. Soft soketi yaptınız mı?   

4. Sert soketin laminasyonunu yaptınız mı?   

5. Protezi birleĢtirdiniz mi?     

6. Provayı yaptınız mı?   

7. Soket adaptörünü sağlamlaĢtırdınız mı?      

8. Kozmetik sünger bağlantısını yaptınız mı?   

9. Kozmetik süngeri iĢlediniz mi?      

10. Protezi teslim ettiniz mi?      

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. Normal Ģartlarda aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?  
A) Güdük ucuna yük verilir. 
B) Her zaman tuber desteğine yük verilir. 
C) Medial kondül üzerine yük verilmez. 
D) Lateral kondül üzerine yük verilmez. 
E) Kondül üzerine baskı verilir. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi laminasyonda kullanılmaz? 

A) Boya 
B) SertleĢtirici toz 
C) Triko 
D) Hava kompresörü 
E) Folyo 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi laminasyonda kullanılır? 

A) Vakum pompası 
B) Hava kompresörü 
C) Alçı motoru 
D) Sert köpük 
E) Sert köpük sertleĢtiricisi 
 

4. AĢağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 

A) Ġkinci folyoyu çekme, güdüğü içine alma 
B) Kuvvetlerin aktarılması 
C) Hareketlerin aktarılması 
D) Güdük ile protez arasında tutunmanın oluĢması için aracılık yapılması 
E) Hepsi 

  

5. AĢağıdakilerden hangisi protez Ģaftının içinde meydana gelen kuvvetlerden hasta için 
özellikle önemli bir nokta değildir? 

A) Basınç kuvvetleri (basma fazında) 
B) Çekme kuvvetleri (salınma fazında) 
C) Parmak ucunda yürüme 
D) Torsiyon kuvvetleri (basma fazında bacak-pelvis rotasyonu) 

E) Kesme ve bükülme kuvvetleri (örneğin diz geriliminin emniyeti vb. ile ilgili frontal 
ve sagital düzlemdeki zemin reaktif kuvvetleri) 

 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME F 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 
Alt ekstremite dezartikülasyon protezlerinden kalça dezartikülasyon protezini tanıma 

ve imalat becerisini kazanabileceksiniz. 
 

 

 
 

 Kalça dezartikülasyon protezlerinin soket imalat tekniklerini, çevrenizdeki 
iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

2. KALÇA DEZARTĠKÜLASYON PROTEZĠ 
 

 Kalça dezartikülasyon protezleri konvansiyonel (klasik) ve modüler olmak 
üzere ikiye ayrılır (Resim 2.1). 
 

 Konvansiyonel (klasik Kanada tipi) kalça dezartikülasyon protezleri 

 Modüler kalça dezartikülasyon protezleri 

 

           
                     

Konvansiyonel dezartikülasyon protezi Modüler kalça dezartikülasyon protezi 

Resim 2.1: Kalça dezartikülasyon protezleri 

 
 Kalça dezartikülasyon güdük ve protezleri 

 

 Kalça dezartikülasyon güdük ve protezleri (Resim 2.2) 

 Hemipelvektomi güdük ve protezi (Resim 2.3) 

 Hemikorpektomi güdük ve protezi (Resim 2.4) 

 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Kalça 
dezartikülasyon güdük ve 

protezi  

Resim 2.3: Hemipelvektomi 
güdük ve protezi 

Resim 2.4: Hemikorpektomi 
güdük ve protezi 

 

2.1. Kalça Dezartikülasyon Güdük ve Protezi  
 
1954 yılında Kanadalı bir araĢtırma grubu, C. A. Mc Laurin baĢkanlığında Kanada 

kalça dezartikülasyon protezi olarak anılan ve bugün de ister konvansiyonel kapaklı yapı 

Ģeklinde ister endosklettar modüler yapı Ģeklinde olsun aynı konstrüksiyon prensiplerine 
göre inĢa edilen bir kalça dezartikülasyon protezi geliĢtirdi. 

 

Bu arada eski tip olarak anılabilecek olan tüm diğer konstrüksiyonlarla arasındaki en 

önemli fark ise protetik kalça ekleminin düzeni ve yapısı ile dezartikülasyon güdüğünün 
yataklanmasında elde edilen avantajlar da görülmektedir. 

 

Protetik kalça eklemi kilitsizdir ve fleksiyon açısından serbest hareket edebilir. 
Eklemin istenmeyen bükülmelere karĢı stabilizasyonu, eklemin yapısal düzenlemesinden 

kaynaklanmaktadır. 
 

Bu, eski fizyolojik kalça eklemi dönme noktası pozisyonunun önü ve altı ile yaklaĢık 
45° lik bir açı yapacak Ģekilde pelvis Ģaftının ön alt ucuna monte edilir. Bu iĢlem sayesinde 

fiziksel eklem ekseni, vücut ağırlık merkezinin önüne kaydırılmıĢ olur. Bunun sonucu olarak 
da hastanın vücut ağırlığı ayakta dururken ve yürüme siklusu sırasında protetik kalça 
eklemini sadece aĢırı gerilme Ģeklinde etkilediği hâlde kalça bükülümü Ģeklinde bir etkisi 
olmaz.  

 

Yani bu kalça eklemi, yürüme siklusunun salınma fazı sırasında protezin kalça 
ekleminde salınan bir sarkaç hareketi yapmasına imkân verirken daha önceki 
konstrüksiyonlardaki kilit olmaksızın kalçanın ve gövdenin istenmeyen bükülümüne karĢı da 
emniyetlidir. Eklemin istenmeyen aĢırı gerilimi ile bir gerilim tespiti (Kısmen ayarlanabilir 
niteliktedir.) engellenir. 
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Kalça dezartikülasyonu protezinin pelvis Ģaftı, fonksiyonel ölçütlere göre önemli 
ölçüde Ģeklen ve kuvvet açısından uygun yapılıdır ve bugün, dökme reçineden veya 
termoplastlardan imal edilmektedir (Resim 2.5). 

 

                     

Resim 2.5: Modüler kalça dezartikülasyon protezi 

 
Kalça dezartikülasyonu pelvis ve Ģaftı (soketi) (Resim 2.6) 

                 

Resim 2.6: Kalça dezartikülasyonu pelvis ve Ģaftı (soketi) 

 
Ancak burada kullanılan malzeme, ikinci derecede bir rol oynar. Pelvis Ģaftı, biraz 

daha fazla masrafla el iĢçiliği imalat tekniği ile yapılsa da diğer malzemelerden de (örneğin 
dövülmüĢ deriden) imal edilebilir. Yani modern yapay malzemelerin her an kullanılamadığı 
yörelerde, Kanada kalça dezartikülasyon protezi prensipleri uygulanabilir (Resim 2.7). 

             

Resim 2.7: Kanada kalça dezartikülasyon protezi 
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2.1.1. Kalça Dezartikülasyon Çorapları 
 

Diğer güdüklerde de olduğu gibi kalça güdükleri için de üretilmiĢ, tek tarafı kapalı 
çoraplar vardır (Resim 2.8). 

   

Resim 2.8: Kalça güdük çorabı 
 

2.1.2. Protetik Kalça Eklemi 
 

Yan sayfadaki Ģekil, Kanada kalça dezartikülasyon protezinin yapı prensibini teknik 
bir çizimle göstermektedir. Bu protez, herhangi bir yapı türüne sahip protez ayak (dorsal 
tespitli) ile piyasada bulunabilen bir diz-baldır parçasından (ayakta durma emniyetinin daha 
iyi olması için) ve mümkün olduğunca polisentrik bir diz ekleminden oluĢmaktadır. 

 

Protez üst bacak Ģaftının kalça eklemi ekseni fonksiyonel nedenlerden dolayı anatomik 
kalça eklemi eksenine oranla daha öne doğru yerleĢtirilmiĢtir. 

 

Protetik kalça eklemi parçaları, çok sayıda imalatçı tarafından mamul yapı parçası 
olarak üretilmektedir. Yapım iĢleminin çok kolay olması nedeniyle yine de eklem prensibi 
anlatılacaktır. Kalça dezartikülasyon protezleri, hâlâ daha ender uygulanmakta olup bu tür 
eklemler, her ortopedi atölyesinde elde hazır bulunmamakta ya da imalatçısından kısa sürede 
temin edilememektedir. 

 

 Kalça eklem çeĢitleri 
 

 Ön yerleĢimli Kanada tipi (konvansiyonel) kalça eklemi (Resim 2.9) 

 Alt yerleĢimli (endosklettar) modüler kalça eklemi (Resim 2.10) 

 Ön yerleĢimli (endosklettar) modüler kalça eklemi (Resim 2.11) 

                                    

Resim 2.9: Ön yerleĢimli 
Kanada tipi kalça eklemi 

Resim 2.10: Alt yerleĢimli 
modüler kalça eklemi 

Resim 2.11: Ön yerleĢimli 
modüler kalça eklemi 
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 Modüler kalça eklem çeĢitleri (Resim 2.12) 
 

  
            

Alt yerleĢimli serbest 

eklem 

Alt yerleĢimli kilitli 

eklem 

Ön yerleĢimli serbest 

eklem çeĢitleri 

Resim 2.12: Kalça eklem çeĢitleri 

 
 Modüler ön yerleĢimli serbest eklem çeĢitlerinin ayarı (Resim 2.13) 

  
 

Kalça eklem yayının sertlik 

ayarı 

Kalça soketinin 

abduksiyon/adduksiyon ayarı 

Kalça soketinin 

fleksiyon/ekstansiyon ayarı 

Resim 2.13: Modüler kalça eklem ayarları 

 
Eklem, Ģaft tarafında ya üzerinden kaynak yapılmıĢ tespit köprüleri içeren metal bir 

kovandan ya da bir ağaç blok içine tutkallanmıĢ standart bir (diz) eklem yuvasından 
meydana gelir. Eklem, diz eklemi ekseni ile tek standart diz ekleminin kovanı ve atellerinden 
oluĢmaktadır. Kovan, horizontale yaklaĢık 30° lik açıdaki bir tespit yüzeyi üzerine (pelvis 
kemerine uyumu sağlanmıĢ ağaç takoza), dıĢa rotasyonu en az olacak Ģekilde (5° - 15°) 
yerleĢtirilir. Üst bacak kısmı, yeterli uzunluğa (yaklaĢık 30 cm) ve kalınlığa sahip bir ağaç 
takozdan imal edilir (Resim 2.14). 

 

Resim 2.14: Kanada kalça eksartikülasyon protezi için basit ve tek eksenli bir kalça eklemi  
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Germe tespiti ile ilgili tespit yüzeyinin eğimi, pelvis Ģaftındaki tespit yüzeyinin 
eğimine uygundur. Eklem atelleri, yükseklikleri aynı ve eklem yüzeyleri paralel olacak 
Ģekilde ağaç takozun içine sokulur, vidalanır ve dökme reçine ile yapıĢtırılıp sıkıĢtırılır. 
Ateller arasındaki mesafe, eksen uzunluğuna ve kovan geniĢliğine eĢittir. Sonradan yani 

Ģekillendirme iĢlemleri bittikten sonra ağırlık atma gerekliliğinden kaçınmak için ağaç takoz 
önceden delinir. 

 

2.1.3. Pelvis ġaftı 
 
Pelvis Ģaftı, hem güdüğünü hem de (en azından yarım Ģaft Ģeklinde) amputasyonlu 

taraftaki pelvisin yarısını kapsar. Yürüme siklusunda daha iyi kontrol altında 
tutulabileceğinden pelvisin tamamını kapsaması daha iyi olur. 

 
 Pelvis Ģaftının fonksiyonel olarak Ģekillendirilmesinde, Ģaftta yük ve kuvvet 

iletiminde özellikle rol oynayan aĢağıdaki dört bölge dikkate alınır. 
 

 Oturma bölgesi 

 Amputasyonlu taraftaki pelvis kanadı 

 Sacrum yüzeyi 

 Kontralateral pelvis kanadı 

 
 Oturma bölgesi: Vertikal kuvvetlerin hasta ile protez arasında iletilmesine yarar. 

Bunlar, bir yandan hastadan kaynaklanan ağırlık kuvvetleri, diğer yandan da 
protezden hastaya iletilen zemin reaktif kuvvetleridir. 

 
Fizyolojik yük iletim yapısı yani kalça eklemi, dezartikülasyondan sonra artık mevcut 

olmadığından ana yük iletim noktası olarak os ischii, yardımcı yük iletim yüzeyi olarak da 
amputasyonlu taraftaki os ilium kullanılır. 

 
Buna bağlı yük iletim fonksiyonlarını, tasa benzer Ģekildeki pelvis Ģaftının 

Ģekillendirilmesinden ve ön kompresyonundan sonra Ģekle bağlı ve kuvvete uygun Ģekilde 
yataklanan yumuĢak kısımlar üstlenir. 

 
Alçı modelinin alımında hasta, amputasyonlu taraf üzerinde oturur pozisyonda iken 

yani yük amputasyonlu taraftaki os ischii’ye verilerek gerçekleĢtirilir (Resim 2.15). 

 

Resim 2.15: Kalça dezartikülasyonlarında yataklama prensibinin gösterimi  
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Os ischii, sert bir zemin (yüksekliği ayarlanabilir alçı destek sehpası) üzerine bir PE 
köpük yastığının konulmasıyla alçı model içinde kendi konturunu kendisi Ģekillendirecektir. 

 
Os ilium’un yüzeyinin modeli uygun Ģekilde alınır ve boĢlukların kalmamasına dikkat 

edilir. YumuĢak kısımlar amputasyonlu tarafta, bir ön ve bir arka Ģekillendirme kaması 
uygulanarak Ģekillendirilir ve önceden sıkılaĢtırılır. 

 
Öndeki kompresyon yüzeyi, sonradan monte edilecek olan kalça eklemi için de 

bağlantı yüzeyi görevi yapar ve hastanın frontal düzlemine paraleldir, yani dıĢa rotasyonu 
yaklaĢık 5°-15° dir. 

 
 Amputasyonlu taraftaki pelvis kanadı: Bu da aynı Ģekilde kontralateral pelvis 

kanadı gibi protezin asılı kalmasına yarar. Kalça dezartikülasyon protezi, üst 
bacak protezinin sahip olduğu tipik tutucu mekanizmalardan yoksun olduğu için 
kayma eğilimi ve pompalama hareketine karĢılık olarak protez pelvise 
kenetlenir. 

 
Distal kaymayı engellemek, anatomik olarak her iki pelvis kanadının görevidir. Yani 

alçı model, her iki pelvis kanadı üzerinde dikkatle yapılır. 

 
ġaftın kenarları, pelvis kanatlarının yaklaĢık 3 cm üzerinde biter. Konveks Ģekilde dıĢa 

doğru kıvrıktır ve alt kaburgalar ile temas etmez. Bu da kenar basıncı olmaksızın vücudun 
lateral yönde hareket etmesini mümkün kılar. 

 
 Sacrum yüzeyi: Kanada pelvis Ģaftlarında ve yarım tas Ģeklindeki mini pelvis 

Ģaftlarında (Neff ve Fischer’e göre yapılan Ģaftlar) ihmâl edilmektedir. 

 
Ancak protetik salınma fazı (kalça ekleminin yürüme siklusunda bükülmesi), en iyi 

Ģekilde pelvis’in yaptığı bir atak ile baĢlatılır ve proteze bunun için gerekli olan kuvvetin 
iletimi, sacro-lumbal bölgede en kolay Ģekliyle mümkün olur. 

 
 Kontralateral pelvis kanadı: Amputasyonlu taraftaki pelvis kanadı gibi protezin 

asılı kalması fonksiyonunu görür. 
 

2.1.4. Kanada Kalça Dezartikülasyon Protezi Yardımı ile Oturma, Yürüme ve 

Ayakta Durma 
 
 Oturma 

 
Oturma sırasında doğal yük iletim yüzeyi, yumuĢak kısım örtüsü ve m. glutaeus 

maximus kas kütlesi de dâhil olmak üzere os ischii’dir. 
 
Bu oturma yüzeylerine amputasyon geçirmemiĢ hastalarda, oturma yükünün önemli 

bir bölümünü taĢıyan üst bacağın dorsal kas yüzeyi de katılır. Üst bacak, kalçayı kassal 
olarak etkilemek suretiyle oturma sırasında pelvisin ve gövdenin pozisyonunu da belirler. 
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Kalça dezartikülasyonunda, üst bacağın yük taĢıyan yüzeyi ve pelvis bükülmesinin 
kontrolüne iliĢkin kaldıraç kolu etkisi kaybedilmiĢtir. Bu nedenle pelvisin pozisyonu, sağlıklı 
bacak yardımıyla kontrol edilmelidir. 

 

Amputasyonlu taraftaki oturma yüzeyi, pelvis Ģaftına katılır. Bu, bir yandan anatomik 
olgulara (os ischii uzantısının destek yüzeyini oluĢturması) uymalı, diğer yandan da sağlıklı 
bacağın hareketini engellememelidir. Oturma sırasındaki yük iletimi ile ilgili ek yüzey 
görevini, pelvis Ģaftının iç duvarları (özellikle de abdominal yüzey dâhil) görmelidir. Yani 
bunlar bir yandan fonksiyonel (yumuĢak kısımların ön kompresyonu), diğer yandan da rahat 
(Hasta, zamanının büyük bir kısmını oturma pozisyonunda geçirir.) olacak Ģekilde 
yapılandırılmalıdır. 

  

 Kalça eklem ve soketinin oturma pozisyonunun çizimi (Resim 2.16) 

  

Resim 2.16: Kalça eklem ve soketinin oturma pozisyonu 

 
 Kalça eklem ve protezinin oturma pozisyonunun resmi (Resim 2.17) 

                      

Resim 2.17: Kalça eklem ve protezinin oturma pozisyonu 

 
 Pelvis Ģaftı  
 
Amputasyonlu tarafta pelvis Ģaftının alt tarafının, amputasyonlu olmayan tarafta da 

anatomik yapıların üzerine oturtulduğunda oturma sırasında, amputasyonlu olmayan tarafa 

doğru lateral bir bükülmeye maruz kalır. Bunun dikkate alınmaması, omurgada ağrı veren 
sorunlara yol açar (statik skolyoz gibi) (Resim 2.18). 
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Sağlam tarafa doğru lateral bükülme  DesteklenmiĢ kalça ve dengeli oturma 

Resim 2.18: Kalça dezartikülasyon amputesinde oturma bozukluğu 
 

Bu durum, eĢit yükseklikte olmayan uygun yastıklarla ya da özel bir amputasyon 
desteği ile düzeltilmelidir (Resim 2.19). 

                   

Resim 2.19: Yastıklarla pelvis desteği 
 

 KumaĢ korseli amputasyon desteği ile düzeltme (Resim 2.20) 

 

Resim 2.20: KumaĢ korseli amputasyon desteği 
 

 Plastik korseli amputasyon desteği ile düzeltme (Resim 2.21) 

 

Resim 2.21: Plastik korseli amputasyon desteği 
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Kalça ekleminin konumu nedeniyle oturma sırasında protezin diz ekleminde, sağlıklı 
olan diz eklemine oranla farklı bir pozisyon meydana gelir. Protez üst bacak, kalça ne kadar 
öne yerleĢtirildiyse o oranda uzar ve kalça eklemi bölgesinde sağlıklı bacağa göre daha distal 
(oturma yüzeyine daha yakın) bir konumda durur. 

 
Uzunluğun arta kalan bölümü, protez baldır uzatılırken üst bacak kısaltılarak 

dengelenir fakat burada yine de duyarlı davranmak gerekir. Aksi takdirde uzunluğun 
kısaltılması çok kısa zamanda bükülü duran diz ekleminde proksimal yönde uzama Ģeklinde 
bir tepki verir, zira toplam uzunluğun korunması gerekmektedir. 

 
 Ayakta durma 
 

Kanada kalça dezartikülasyon protezinde, basitleĢtirilmiĢ bir yapı referans çizgisi 
gösterilmiĢtir. Kalça ve diz ekleminin ortasından geçen bu yardımcı çizginin, protez ayağın 
yaklaĢık 2-3 cm arkasından zemine değmesi gerekmektedir. 

 
Bu yapı çizgisi, alıĢılmıĢ bir uygulama olmamakla beraber pratikte iĢe yaramaktadır. 
 

Protezin statik emniyetini Ģu Ģekilde açıklamak daha doğru olmaktadır: Vücut ağırlık 

merkezi, pelvis Ģaftında içinde anatomik kalça ekleminin dönme noktası ile hemen hemen 
aynıdır (Biraz daha proksimal ve dorsal konumdadır.). Ayakta durma sırasındaki yük vektörü 
bileĢkesi, buradan itibaren zemine doğru düĢey bir yön izler. Bu kuvvetin etki çizgisi de bu 
durumda, protetik kalça ekleminin arkasından geçerek kalça eklemini gerilme konumunda 
emniyete alır. Aynı etki çizgisi, mekanik diz ekseninin önünden geçer ve bu da gerilme 
pozisyonunda diz eklemini emniyete alır. 

 

Etki çizgisi, protez ayağı bilek eklemi önünde etkiler ve ayağı, dorsal tespitte dorsal 
ekstansiyona karĢı emniyete alır. Protez ayak, yaklaĢık olarak 1/3 ile 2/3 oranında 
bölünmüĢtür (Ayak uzunluğunun üçte birlik kısmı statik yük çizgisinin arkasında, üçte ikilik 
kısım ise statik yük çizgisinin önünde olacak Ģekilde yapılandırılmıĢtır.). Ayağın ön 
kısmındaki kaldıraç etkisi, bu Ģekilde diğer protezlerin yapısına oranla çok uzun olmaktadır. 
Bu da diz emniyetini artırmakta fakat aynı zamanda da ayağın yuvarlanma iĢlemini 
zorlaĢtırmaktadır (Resim 2.22). 

 

Resim 2.22: Kalça dezartikülasyon protezinin yapı çizgisi 
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Polisentrik bir diz eklemi kullanıldığında, ayağın ön kısmının kuvvet kaldıraç kolunun 
fazla uzun olmaması gerekir. Aksi takdirde ayak arkaya itilebilir, ağırlık kuvvetinin etki 
çizgisi ile ön ayağın yuvarlanma mekanizması birbirine yaklaĢır. Tarif edilen eklem 
pozisyonunda ayakta durmak, pek sorun çıkarmamaktadır. Protez, eklemlerin aktif olarak 

emniyete alınması gerekmeden yük taĢıyabilir, yani protez statik açıdan emniyetlidir. 
 
 Yürüme 
 
Kanada kalça dezartikülasyon protezi, birbirine eklemlerle bağlı dört yapı grubundan 

meydana gelir: 
 

 Protez ayak (bilek eklemi) 

 Protez alt bacak (diz eklemi) 

 Protez üst bacak (kalça eklemi) 

 Pelvis Ģaftı 

 
Böyle birbiri üzerine yerleĢtirilmiĢ ve birbirine eklemlerle bağlı yapı kısımlarına, 

zincir denir. Bu zincirin sadece tek bir parçası yani pelvis Ģaftı, hasta tarafından aktif olarak 
hareket ettirilebildiğinden bir yürüme siklusunun oluĢması gerekiyorsa diğer parçaların 
hareketleri sırasında kinetik yasalara uymaları gerekir. Bu, aĢağıda sagital düzlem üzerinde 
anlatılacaktır: 

 
 Basma fazı orta noktası 

 
Ġki ayak üzerinde ve sağlam duruĢ pozisyonunda hasta, adımına en uygun Ģekilde 

amputasyonlu olmayan taraftan baĢlar. Hasta, vücut ağırlığını protezli tarafa aktarır ve 
sağlıklı ayağını adım atmak üzere öne getirir. 

 

 Parmakların yerden ayrılması  
 

Amputasyonlu tarafta ise protez, aynı zamanda basma fazı orta noktasından çıkarak 
geriye yüklenme pozisyonuna yani parmakların yerden ayrıldığı bölgeye döner. Protetik 
kalça eklemi, basma fazı orta noktasında gerili bu hareket ancak; 

 

 Hasta kalçasını germek yerine bel omurgasına daha güçlü bir lordoz 

yaptırırsa, 

 Protez ayağın ön kısmı, yuvarlanma mekanizmasını aĢtıktan sonra önemli 
bir hareket direnci oluĢturmayacak Ģekilde hareketli (esnek) ise 
mümkündür. 
 

Meydana gelen kuvvetlerin bileĢkesi, diz ekseninin önünden geçtiğinden protez diz 
eklemi bu yürüme siklusu fazında, bir duruĢ emniyetine sahiptir (Resim 2.23). 
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Resim 2.23: Yürüme siklusunun basma fazında bulunan kalça dezartikülasyon protezi 

 

 Salınma fazının baĢlaması (ivme kazanma)  
 

Hasta, henüz çift destekli fazdadır yani sağlıklı ayağına yüklenmektedir ve protezin 
yer ile olan temasını kesmek zorundadır (protezli tarafta parmakların yerden ayrılması ve 

salınma fazının baĢlangıcı). 
 
Hasta, bunun için rotasyon durumdaki pelvisi hızlı ve güçlü bir Ģekilde düzelterek ve 

pelvis Ģaftını fleksiyon konumuna getirmek üzere öne doğru hızlandırarak protez diz 
eklemine hareket yaptırır. Hemen ardından protezin zemin temasından kurtarılarak serbest 
Ģekilde kaldırılması (amputasyonlu olmayan taraftaki abduktorların yaptığı iĢlem), protezin 
protetik kalça ekleminde salınım hareketiyle hızlanmasına imkân verir. 

 

 Orta salınma fazı  
 

AĢırı kalça ve diz fleksiyonunu engellemek için protez, bükülmeyi sınırlayıcı bir 
tertibatla teçhiz edilir. Bu tertibatın uzunluğu ve tespit noktaları, kalça ile diz fleksiyonu aynı 
anda birbirini engelleyecek Ģekilde seçilir. 

 
Protezin kalçaya doğru önceden yaptığı salınma hareketi, yaklaĢık 15° ile sınırlanırken 

aynı anda diz gerilir. Yeni konstrüksiyonlar, dizdeki bu sorunları polisentrik eklem yapısı ile 
kombine edilmiĢ entegre salınma fazı kumandası ile çözmektedir. 

 

 Salınma fazının sonu (yavaĢlama fazı)  
 

Kalça dezartikülasyonu uygulanmıĢ kiĢi, ileriye doğru bir ivme kazanmıĢ protezi 
frenleyecek aktif bir imkâna sahip değildir. Yani hasta daha salınma fazının baĢında ivmeyi, 
protez kütle ataleti nedeniyle yürüme siklusu sonunda topuk gerçekten yere değmeye hazır 
olacak Ģekilde seçmek durumundadır. Yani kalça dezartikülasyon protezinin kütlesi, kaldıraç 

kolu uzunluğu ve eklem düzeni ile hastanın yürüme hızını belirlemektedir. 
 

 Topuk değiĢi (topuk teması) 
 

Topuğun yere değmesi ile protez yeniden basma fazına girer. Kısa bir ayak arka 
kısmındaki kaldıraç kolu ile yumuĢak bir topuk değiĢi, diz stabilitesinin emniyete alınmasını 
sağlar. Pelvis Ģaftının hafifçe öne doğru katlanması, bükülmeyi sınırlandırıcı mekanizmayı 
gerer. Bu da diz ekleminin ilaveten emniyete alınmasına yardımcı olur. 
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Buna uygun bir Ģaft kısmı yapısında bileĢke kuvvet, yürüme siklusunun bu kritik 
fazında da yine diz ekleminin önünden geçer ve böylece diz eklemi yapısal olarak emniyete 
alınmıĢ olur. 

 

Topuk değiĢinden sonra yine basma fazı orta noktasına geçilir ve yürüme siklusu sona 
erer. 

 

2.1.5. DeğiĢik Soket Süspansiyon Teknikleri 

 
YürüyüĢ ve kullanım konforunu artırmak amacıyla soket tasarımları yapılabilir. Bu 

tasarımların kullanım ve yürüyüĢ esnasındaki soket iletim verimliliğini düĢürmemelidir.  

 

DeğiĢik soket tasarımları    

 

 YumuĢak ve sert laminasyon dökümden oluĢan tek parça soketler 
 

 Sert, yumuĢak laminasyon döküm soketler (Resim 2.24) 

  

Resim 2.24: Sert, yumuĢak laminasyon döküm soket 

 

 Çerçeveli soketler (Resim 2.25) 

 

Resim 2.25: Çerçeveli soket 

 

 YumuĢak ve sert olmak üzere iki parçadan oluĢan soketler 
 

 Silikon astarlı ve sert taĢıyıcı parçadan oluĢan soketler (Resim 2.26) 
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Silikon astar Silikon astar ve karbon soket 

Resim 2.26: Silikon astarlı ve sert taĢıyıcı parçalı soketler 

 

 Soft soket, sert taĢıyıcı parça ve tutturucu kemerden oluĢan soketler 
(Resim 2.27) 

                     

Resim 2.27: Soft soket, sert taĢıyıcı parça ve tutturucu kemerden oluĢan soket 

 

 Ġki parça ve çapraz tutturucu kemerden oluĢan soketler (Resim 2.28) 

         

Resim 2.28: Ġki parça ve çapraz tutturucu kemerden oluĢan soket 

 

 Ġki parça ve menteĢe ile tutturulmuĢ soketler (Resim 2.29) 

  

Resim 2.29: Ġki parça ve menteĢe ile tutturulmuĢ soket 

 

 YumuĢak ve sert termoplastik soketler (Resim 2.30) 
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Resim 2.30: YumuĢak ve sert termoplastik soket 
 

 Üç parçadan oluĢan yumuĢak, yarı yumuĢak ve sert parçadan oluĢan soketler 
(Resim 2.31) 

 

Resim 2.31: YumuĢak, yarı yumuĢak ve sert parçadan oluĢan soket 

 

2.1.6. Kısa Diz Üstü Güdüklerinde Kalça Ekleminin Uygulanması 
 

Çok kısa diz üstü güdükleride, kalça dezartikülasyon eklemi kullanılabilir. DeğiĢik 
Ģekillerde kalça eklemi kullanılmıĢ kısa diz üstü güdük protezleri: 

 
 Çok kısa bir diz üstü güdüğünde, kalça eklemli protez provası (Resim 2.32) 

                         

Resim 2.32: Çok kısa bir diz üstü güdüğünde kalça eklemli protez provası 

 

 Kısa diz üstü güdüğünde, kalça eklemli modüler protez uygulaması (Resim 
2.33) 
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Resim 2.33: Kısa diz üstü güdüğünde kalça eklemli protez uygulaması 

 
 Kısa diz üstü güdüğünde, bir baĢka kalça eklemli protez uygulaması (Resim 

2.34) 

           

Resim 2.34: Kısa diz üstü güdüğünde kalça eklemli protez uygulaması 

 

 Çok kısa ve obezite bir diz üstü güdüğünde kalça eklemli protez uygulaması 
(Resim 2.35) 

          

Resim 2.35: Kısa diz üstü güdüğünde kalça eklemli protez uygulaması 

 
 Sağ taraf diz üstü, sol taraf kalça dezartikülasyon protezi uygulaması (Resim 

2.36) 

 

Resim 2.36: Sağ taraf diz üstü, sol taraf kalça dezartikülasyon protezi uygulaması 
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 DeğiĢik kalça dezartikülasyon protez tasarımları (Resim 2.37) 

                                         

                            

Resim 2.37: DeğiĢik kalça dezartikülasyon protez tasarımları 
 

2.2. Hemipelvektomi Güdük ve Protezi  
 

 Hemipelvektomi güdük ve protezi (Resim 2.38) 

   

   

Resim 2.38: Hemipelvektomi güdük ve protezi 



 

 48 

 Kalça dezartikülasyon ve hemipelvektomi soket duvarı yükseklik kıyaslaması 
(Resim 2.39) 
 

  

Kalça deazartikülasyon soketi Hemipelvektomi kalça soketi 

Resim 2.39: Kalça dezartikülasyon ve hemipelvektomi soket kıyaslaması 

 
 Yüksek teknoloji diz eklemli hemipelvektomi prova Ģaftı (Resim 2.40) 

 

Resim 2.40: Yüksek teknoloji diz eklemli hemipelvektomi prova Ģaftı 

 
 Hemipelvektomi prova soketi ve tamamlanmıĢ hâli (Resim 2.41) 

                   

Resim 2.41: Hemipelvektomi prova soketi ve tamamlanmıĢ hâli 

 

2.3. Hemikorpektomi Güdük ve Protezi  
 

 Hemikorpektomi güdük ve RGO ileri geri hareketli ortez kalça eklemi ile 
hemikorpektomi protez tasarımı (Resim 2.42) 
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Resim 2.42: RGO ortez eklemli hemikorpektomi soketi 

 
 Ġmkânsızlıklar nedeniyle hastanın kendisi tarafından basket topundan yapılmıĢ 

hemikorpektomi soketi ve daha sonradan yapılmıĢ hemikorpektomi protezi 
(Resim 2.43) 

                 

Resim 2.43: Basket toplu hemikorpektomi soketi 

 
 Hemikorpektomi protezi ile oturma ve ayakta durma tasarımı (Resim 2.44) 

         

Resim 2.44: Hemikorpektomi protezi ile oturma ve ayakta durma 

 

2.4. Kalça Dezartikülasyon Protezi Yapımı 
 
 Hasta ölçülerine uygun triko hazırlanarak dikilir. Hasta üzerine, iki kat 

hazırlanan triko geçirilir.  
 Alçı aleti ile tüber-yer arasındaki mesafe ölçülür.  
 Kemik çıkıntıları triko üzerine çizilir. 
 Ampute edilmemiĢ kalçadan ölçü alınır (simetri sağlanması açısından) (Resim 

2.45). 
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Resim 2.45: Trikonun giydirilmesi ve iĢaretlenmesi 

 
 Krista illiakaların bir el kalınlığı kadar yukarıdan, geniĢ (35 cm) bir elastiki alçı 

sargısı ile dairesel olarak gövdenin etrafı sarılır. Elastiki olmayan bir alçı sargısı 
ve ip yardımı ile ölçüde belin formu verilir. Bu iĢlemi yaparken belin lordozunu 

artırmamamaya dikkat edilir. Ġpin aĢağı kaymaması için tekrar üzerinden alçı 
sargısı ile fikse edilir (Resim 2.46). 

         

Resim 2.46: Bel bölgesinin alçıyla sarılması 

 
 Distali açık olan negatif longet alçı (30 x 50 cm) ile kapatılır. Kalça ile longet 

alçı arasında diagonal ve dairesel olarak elastik alçı sargısı sarılır (Resim 2.47). 

         

Resim 2.47: Distal kısmın alçı longet ile kapatılması 

 
 Ġki açılı tahta takos, resimde gösterildiği gibi ön ve arkadan güdüğe doğru 

bastırılır. Öndeki tahta takosa dıĢa doğru 5° rotasyon verilir. Yatağın distal 
formu protez yönünü, taĢınan düzlüğün büyütülmesini ve pseudartrozunu 
azaltır. Hasta güdüğe yüklenir (Resim 2.48). 
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Resim 2.48: Takosun yerleĢtirilmesi 

 

 Alçı sertleĢtikten sonra tahta parçalar geri alınır. Soket ve üst kenar iĢaretlenir, 
makas ile kesilir (Resim 2.49). 

           

Resim 2.49: Alçı ölçüsünün çizilip kesilmesi 

 
 Kalıp ve kenarların, otururken ve eğilme pozisyonları test edilir (örneğin 

ayakkabı bağlamak için) (Resim 2.50). 

  

Resim 2.50: Oturma ve eğilme provası 

 
 Ayaktayken negatif ölçü, özellikle tahtaların yerleĢtirilmiĢ olduğu yerlerde 

tamamen düz olmalıdır.  

 Negatif ampute edilmemiĢ taraftan referans çizgileri çizilip kesilerek açılır, 
çıkarılır ve tekrar referans çizgilerine göre birleĢtirilir. 

 Kenar, baldır bükümünden çentilir ve dıĢa doğru biçim verilir. Distal açıklığı 
kapatılır ve negatifin içine (vakum için delikli) bir demir yerleĢtirilerek alçı 
dökülür. Alçının sertleĢmesinden sonra negatif alçı kalıp sökülerek pozitif alçı 
model üzerinde modelaj iĢlemi yapılır. Ġhtiyaç duyulur ise oturma bölgesine, 
poliform malzemeden soft soket yapılabilir (Resim 2.51). 
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Resim 2.51: Pozitif kalça alçısı 

 
 Resimde görüldüğü gibi (alt folyonun daha iyi emiĢ yapması için) alçı 

modelinin arka kısmından delinerek kanallar açılır. Bu kanalların vakum 
esnasında folyoyu patlatmaması için triko ile bu delikler doldurulur. 
Kaymaması için bez bant ile sabitlenir. Trikonun uçları, vakum deliğinin 
üzerine kadar uzatılır ve boruya tutturulur (Resim 2.52). 
 

         

Resim 2.52: Vakum deliklerinin açılması ve deliklerin triko ile kapatılması 

 
 Kalça eklem plaka kısaltılır, köĢeleri yuvarlatılır ve kenarları kırılır.  
 Plaka kalçanın ampute edilmemiĢ tarafından 2 + 10 mm, ampute edilmiĢ tarafa 

doğru kaydırılarak plakanın pozisyonu iĢaretlenir (Resim 2.53). 

         

Resim 2.53: Kalça eklem plakasının yeri ve yerleĢtirilmesi 

 

 DıĢ ve iç folyo ölçüleri alınır, kesilir ve kaynak yapılır. DıĢ folyo dökümü 
yapmak için bir hortum vardır. Ġç folyo suya batırılır, alçının üstüne geçirilir ve 
içindeki hava boĢaltılır (Resim 2.54). 
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DıĢ folyo Ġç folyo 

Resim 2.54: Kalça soketi için folyo 

 

 Perlon triko, ampute edilmemiĢ tarafa doğru verilir ve tersine tekrardan 
giydirilir. Oturma düzlüğüne bir parça cam elyaf yerleĢtirilir. Bundan sonra bir 
adet triko hortum daha giydirilir (Resim 2.55). 

  

Resim 2.55: Trikonun geçirilmesi 

 

 HazırlanmıĢ olan plaka cam elyaftan kurdele ile bezenir ve önceden iĢaretlenen 
yere yerleĢtirilir. Ġki parça daha cam elyaf plaka üzerine yerleĢtirilir (Resim 
2.56). 

        

Resim 2.56: Eklem plakasının hazırlanması 

 
 Kalça soketlerinde sert ve yumuĢak olmak üzere; yumuĢak laminasyon bel 

kısmına, sert laminasyon ise soket distali ve eklem plakasının olduğu yere 
gelecek Ģekilde çift laminasyon yapılır. Bunun için de öncelikle yumuĢak 

dökümü distal kısmına gelmesi için iki adet döküm hortumu hazırlanır. Bu 
hortum hazır olarak bulunabileceği gibi kendinizin yapması da mümkündür. 
Güdük sonlarına ulaĢacak Ģekilde hortumlar yerleĢtirilerek fazlalık kısmı rulo 
yapılır ve görüldüğü gibi yapıĢkan bant ile trikoya tutturulur. 
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 Üstüne bir kat daha triko giydirilir ancak hortumların rulo olarak bulunduğu 
yerde açıklık bırakılır.  
 

 Dil olarak kullanılmak üzere ince plastik plaka (trolen) dil kesilir ve son kat 

trikonun altına konulup hortumların üstüne yerleĢtirilir (Resim 2.57). 

          

Resim 2.57: Döküm hortumu ve dilin yerleĢtirilmesi 

 
 Giydirme iĢlemini bitirmek için 6-10 triko daha giydirilebileceği gibi karbon 

gibi diğer kompozit malzemeler ile hastanın kilosuna uygun olarak desteklenir. 
 
 Döküm hortum ruloları açılır, üstüne triko giydirilir ve dıĢ folyonun 

hortumunun içine yerleĢtirilir.  
 
 DıĢ folyo giydirilir, 300 g kadar yumuĢak döküm malzemesi hazırlanır ve 

ventral hortumdan sonra diğer 300 g ise dorsal hortumdan içeri dökülür ve 
laminasyon malzemesi tüm yüzeye dağılacak Ģekilde dağıtılır. 

 
 Plastik hortumlar çekilerek çıkarılır ve yaklaĢık olarak 350 g 80:20’lik sert 

laminasyon döküm dökülür (Resim 2.58). 

 

  

Proksimal yumuĢak ilk laminasyon 
döküm 

Distal sert ikinci laminasyon döküm 

Resim 2.58: YumuĢak ve sert laminasyon döküm 
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 Folyonun ağzı bağlanarak vakum makinesi açılır.  
 
 Ġyi bir yumuĢak ve sert döküm geçiĢi sağlamak için laminasyonun çok iyi 

dağıtılması gerekir (Resim 2.58). 

 
 Reaksiyon tamamlandıktan sonra dili oluĢturabilmek için ince plastik, karĢılıklı 

olarak kesilir. Soket kesilerek çıkarılır ve eklem plakasındaki vida yerleri, soket 
üzerinden 4,5 mm’lik matkap ucuyla delinir (Resim 2.59). 

          

Resim 2.59: Soketin kesilmesi ve vida yerlerinin delinmesi 

 
 Yapı parçaları birleĢtirilerek statik ayarları yapılır (Resim 2.60). 

               

Resim 2.60: Yapı parçaları birleĢtirme ve statik ayarlar 

 
 Hasta üzerinde protez provası yapılarak hasta memnuniyeti sağlanır ve 

teknisyenin onayı ile provadan sonra soket, tekrar pozitif modele yerleĢtirilir. 
Kozmetik sünger bağlantısı için tekrar bir yumuĢak laminasyon yapmak gerekir. 
 

 Soket üzerine aradaki mesafeyi korumak için bir adet perlon triko geçirilerek 

üzeri folyo ile izole edilir. 
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 3 kat dakron giydirilir. 2. ve 3. dakron arasına ince plastik plaka (trolen) 
yerleĢtirilir ve tekrar folyo geçirilerek yumuĢak laminasyon dökülür (Resim 
2.61). 

  

Resim 2.61: Kozmetik sünger için plaka  

 
 Reaksiyonun tamamlanmasından sonra parça çıkarılarak kalça eklem yeri ve 

delikleri açılır. Pozisyon ve ebat denemesi yapılır. Trolen çıkartılır (Resim 
2.62). 

  

Resim 2.62: Kalça eklem yeri ve delikleri 

 
 Kemer bağlantıları yapılır. Bağlantı kapağı monte edilir. Protez yeniden 

birleĢtirilir.  
 

 Diz altı ve üstünden 3 cm pay bırakılarak sünger boyu ayarlanır ve kesilir. 
Bağlantı kapağı, sokete bağlanır (Resim 2.63). 

  

Resim 2.63: Kozmetik sünğerin boy ayarı ve kesilmesi 
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 Süngerin içi, kalça eklemine göre frezede raspa frezesi ile oyulur. Zımpara ile 
pürüzler giderilir. Sünger tekrar proteze giydirilir ve kalça ayak bağlantı 
plakaları, süngere yapıĢtırılır. 
 

 DıĢ form, tel freze baĢı ile yontulur ve zımpara ile daha pürüzsüz bir hâle 
getirilir. Sünger üzerindeki geçiĢler düzeltilir. Diz eklemi bükülmesi kontrol 
edilir. Kozmetik çorap geçirilerek hastaya teslim edilir (Resim 2.64). 

                                   

Resim 2.64: Süngerin iĢlenmesi ve protezin tamamlanması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Kalça dezartikülasyon protezi yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alçı ölçüsü almaya hazırlık yapınız. 

 

 Metrik ölçüleri alarak ölçü formuna 
geçiriniz. 

 HazırlanmıĢ çorabı geçiriniz.  
 ĠĢaretlemeleri yapınız.  
 Ölçü sehpası kullanınız. 

 Alçı ölçüsünü alınız. 

       

 Alçı ölçüye bel kısmından 
baĢlayarak pelvik kısmının formunu 
oluĢturunuz. 

 Alt kısmın alçısını sarınız. 

 Açılı takozları koyunuz. 

 

 Açılı ölçü takozlarını kullanınız. 
 Alçının sertleĢmesini bekleyiniz. 

 Alçıyı kesiniz. 

 

 Alçı sertleĢtikten sonra kesilecek 
kısımları çiziniz.  

 Keserek alçı ölçüsünü çıkarınız. 

 Alçı soket provası yapınız. 

 

 Çizilen soket kenar çizgilerinden 
alçı ölçüsünü kesiniz.  

 Alçı soketin ayakta, oturarak ve 
eğilme provasını yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Laminasyon döküm için hazırlık yapınız. 

 

 Laminasyon için hazırlık yapınız. 

 Eklem yerini tespit ediniz. 

 

 Kalça eklem yerini tespit ediniz. 

 Folyo hazırlayınız. 

       

 Alt ve üst folyo hazırlayınız. 

 Soket adaptörünü yerleĢtiriniz. 

 

 Adaptör altını kompozit malzeme ile 
destekleyeyiniz.  

 Soket adaptörünü yerleĢtiriniz.  

 Adaptör üzerini tekrar kompozit 
malzeme ile destekleyiniz. 

 Çift laminasyon için boru folyoları 
yerleĢtiriniz. 

 

 Dil için ince plastik parçayı, onun alt 
ve üstüne gelecek boru folyoları 
yerleĢtiriniz.  

 Soketi yeterli miktarda kompozit 
malzeme ile destekleyiniz. 

 Çift dökümü yapınız. 

       

 Sert ve yumuĢak laminasyon 
malzemesini hazırlayınız. 

 YumuĢak dökümü soketin 
proksimaline, dilin alt ve üst kısmına 
gelecek Ģekilde dökünüz.  

 Laminasyon tekniğine uyunuz. 
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 Soketi keserek çıkarınız. 

       

 Dili öğretildiği gibi tekniğine uygun 
bir Ģekilde kesiniz.  

 Soketin diğer kısımlarını keserek 
çıkartınız.  

 Adaptör vida deliklerini deliniz.  

 Protezi birleĢtiriniz. 

 

 ġakül çizgilerine uyarak protezi 
birleĢtiriniz. 

 Kozmetik sünger için bağlantı parçasını 
dökünüz. 

 

 Soketi tekrar alçı model üzerine 
geçiriniz.  

 Kozmetik sünger için bağlantı 
parçasının laminasyonunu yapınız. 

 Kozmetik süngeri hazırlayınız. 

       

 Kozmetik süngeri ölçülerine göre 
kesiniz.  

 Soket bağlantı parçasını sünger 
üzerine yerleĢtiriniz.  

 DıĢ kozmetik Ģeklini veriniz.  

 Protezi teslim ediniz. 

 

 Vidaları yapıĢtırarak sabitleyiniz. 

 Kozmetik çorabını geçiriniz.  
 Hastaya protezi teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız için Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Alçı ölçüsü almaya hazırlık yaptınız mı?   

2. Alçı ölçüsünü aldınız mı?   

3. Açılı takozları koydunuz mu?   

4. Kesilecek yerleri çizerek alçıyı kestiniz mi?   

5. Alçı soket provası yaptınız mı?   

6. Laminasyon döküm için hazırlık yaptınız mı?   

7. Eklem yerini tespit ettiniz mi?   

8. Folyo hazırladınız mı?   

9. Soket adaptörünü yerleĢtirdiniz mi?   

10. Çift laminasyon için boru folyoları yerleĢtirdiniz mi?   

11. Çift laminasyon dökümü yaptınız mı?   

12. Soketi keserek çıkardınız mı?   

13. Protezi birleĢtirdiniz mi?   

14. Kozmetik sünger için bağlantı parçasının laminasyon dökümünü 
yaptınız mı? 

  

15. Kozmetik süngeri hazırladınız mı?   

16. Protezi teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

1. AĢağıdakilerden hangisi ayakta durma provasında yapılır? 
A) Protezin uzunluk ve uygunluğuna bakılır. 
B) Hasta ayakta dik durur ve her iki bacağına eĢit ağırlık verir. 
C) Hasta her iki topuğu ile yer üzerinde durur. 
D) Hastanın ağrısı olup olmadığının kontrolü yapılır. 
E) Hepsi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi Kanada kalça dezartikülasyon protezinin yapı grubundan biri 

değildir? 
A) Protez ayak (bilek eklemi) 
B) Protez alt bacak (diz eklemi) 
C) Pelvik kemer eklemi 
D) Protez üst bacak (kalça eklemi) 
E) Pelvis Ģaftı 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi kalça dezartikülasyon amputasyonunda oturma sırasında 
olur? 
A) Arkaya bükülme 
B) Öne bükülme 
C) Sola bükülme 
D) Sağa bükülme 
E) Sağlam tarafa doğru lateral bükülme  

 
4. AĢağıdakilerden hangisi pelvis Ģaftının fonksiyonel olarak Ģekillendirilmesinde Ģaftta 

yük ve kuvvet iletiminde dikkate alınır? 
A) Oturma bölgesi 
B) Amputasyonlu taraftaki pelvis kanadı 
C) Sacrum yüzeyi 
D) Kontralateral pelvis kanadı 
E) Hepsi 

 
5. AĢağıdakilerden hangisinde laminasyonun iĢlem sıralaması bozulmuĢtur? 

A) Vakum sistemini hazırlama  
B) Güçlendirici (destek malzemeleri) hazırlama 
C) Ġkinci folyoyu çekme 
D) Laminasyon yapma  
E) Reaksiyonun tamamlanmasını bekleme 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
1. Kalça dezartikülasyon protezinde yük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . üzerine verilir. 

 

2. Diz dezartikülasyon protezinde yük. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . üzerine verilir. 
 

3. Hemipelvektomi güdüğünde pelvisin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alınmıĢtır. 
 

4. Hemikorpektomi güdüğünde pelvisin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alınmıĢtır. 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. ( . .) Diz dezartikülasyon protezinde yük güdük ucuna verilir. 
 
6. ( . .) Diz dezartikülasyon protezinde yük kondül üzerine verilir.  
 
7. ( . .) Hemipelvektomi protezinde yük tübere verilir. 

 

8. ( . .) Hemikorpektomi protezinde yük tübere verilir. 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
9. AĢağıdakilerden hangisi diz dezartikülasyon protezinde Ģaftı güdüğe tutturma 

Ģekillerinden biri değildir? 
A) YumuĢak kısım kompresyonu 

B) Tutunma sürtünmesi 
C) Pasif (kassal ya da mekanik) tespit 
D) Malleollardan destek alma 
E) Aktif (kassal) destek 

 
10. AĢağıdakilerden hangisi kalça soketlerindendir? 

A) Sert, yumuĢak laminasyon döküm 

B) Çerçeveli soketler 
C) Silikon astarlı ve sert taĢıyıcı parçadan oluĢan soketler 
D) Soft soket, sert taĢıyıcı parça ve tutturucu kemerden oluĢan soketler 
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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 E 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

5 B 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 tüber 

2 femur ucuna 

3 bir kısmı 

4 tamamı 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 E 
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