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AÇIKLAMALAR
KOD
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ALAN

Ortopedik Protez ve Ortez

DAL/MESLEK

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Dirsek Üstü Protez Ġmalatı
Dirsek üstü protezi imalatı yapma tekniğinin verildiği
öğrenim materyalidir.
40/32
9. sınıf ve 10. sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak, 11.
sınıf Parsiyal Ayak Protezi Modülü, Temel Tornalama-1 ve
2 Modüllerini, Sach Ayak Yapımı Modülü, Diz Altı Protezi
Ölçüsü Modülü, Diz Altı Protez Alçı Modelaj Modülü, Diz
Altı Protez Ġmalat Modülü, Diz Üstü Protez Ölçü Modülü,
Diz Üstü Protez Alçı Modelaj Modülü, Diz Üstü Protez
Ġmalat Modülü, Alt Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri
Modülü ve Parsiyal El ve Bilek Protezleri Modülü, Dirsek
Altı Protezi Ölçü ve Modelaj Modülü, Dirsek Altı Protezi
Ġmalat Modülü ve Dirsek Üstü Protez Ölçü ve Modelaj
Modülünü almıĢ olmaktır.

MODÜLÜN TANIMI
SÜRE

ÖNKOġUL

YETERLĠK

Dirsek üstü protezi imalatı yapabilmek.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Dirsek üstü protez çeĢitlerini tanıyacak, atölye ortamında
reçeteye ve ortopedi tekniğine uygun olarak dirsek üstü
protezi imal edecek ve prova sonrası gerekli düzenlemeleri
yaparak hastaya teslim edeceksiniz.
Amaçlar
1.Dirsek üstü soket imalatı ve provası yapabileceksiniz.
2.Dirsek üstü protez imalatı yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Donanım: Dirsek üstü protezi ölçü formu.
Ortam: Atölye uygulama alanı, döküm odası, hasta prova
odası.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.

iii

GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile ortopedi tekniği alanında protezlerin bir parçası olan dirsek üstü protezi
imalatını öğreneceksiniz.
Bu modülü aldığınızda, dirsek üstü soket çeĢitlerini ve dirsek üstü protez sistemlerini
tanıyacak, reçeteye ve biyomekanik kurallara uygun dirsek üstü protezi imal edip hastaya
takabileceksiniz.
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verimi alamayız.
Dirsek üstü protezi imalatı, ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu
alanda bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Dirsek üstü soket imalatı ve provası yapabilme becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Tam temas dirsek üstü soket çeĢitlerini inceleyerek araĢtırınız.
Silikon liner dirsek üstü soket çeĢitlerini inceleyerek, arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. DĠRSEK ÜSTÜ SOKET ĠMALATI VE
PROVASI
1.1. Dirsek Üstü Soket ÇeĢitleri
Dirsek üstü protezlerinde güdüğün özellikleri ve yapılacak protez modeline göre farklı
soket seçenekleri uygulanmaktadır. Bunlar; total kontakt (tam temas) soket, vakumlu (alçak
basınçlı) soket, silikon liner soket ve sert çerçeveli esnek dirsek üstü soketidir.
Standart soketlerde ve çok kısa güdük soketlerinde suspansiyon amaçlı kullanılan
akromion baskısı, (omuz çıkıntısı kapalı) kol abduksiyonu esnasında soketin kenarı baskı
yaptığından dolayı son zamanlarda akromion bölgesi açık bırakılarak soket süspansiyonu
bandajla vakumla veya silikon liner ile sağlanmaya baĢlanmıĢtır (ġekil:1.1).

ġekil 1.1: Akromion baskılı ve baskısız dirsek üstü soketi



Dirsek üstü soket sistemleri





Total kontakt (tam temas) soket,
Vakumlu (alçak basınç) soket,
Silikon liner soket,
Sert çerçeveli esnek dirsek üstü soketi.
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1.1.1. Total Kontakt Dirsek Üstü Soketi
Tam kontakt (tam temas) sokette, güdük ucu bölgesi de dahil olmak üzere güdük
yüzeyinin tamamı soket duvarıyla doğrudan bağlantı halindedir (ġekil:1.2).
Güdük yüzeyinin tamamı üzerine yayılan ağırlık, birim yüzey baĢına düĢen ortalama
basıncı azaltır ve bu Ģekilde de aĢırı yük altında kalmıĢ olan ana kısımların yükünü azaltır;
fakat bu yük azalması, belli sınırlar içinde olur.

ġekil 1.2: Total kontakt dirsek üstü soketi



Tam kontakt (tam temas) soketin avantajları;







Protezi hissetme duygusunun hasta tarafından kazanılması,
Güdük ucuna kan gitmesinin sağlanması,
Güdük ĢiĢmelerinin görülmemesi,
Renk değiĢikliklerinden kaçınılması,
Fantom ağrılarının daha iyi durdurulması,
Basıncın güdük yüzeyinin tamamı üzerine dağılmasıdır.

Tam kontakt (tam temas) soketlerde protezin kumandası çok iyidir; her uzunluktaki
dirsek üstü güdüklerine uygulanabilir.

1.1.2. Vakumlu (alçak basınçlı) Dirsek Üstü Soketi
Bu tip soketlerde, güdük ucu tam temas halinde olmayıp bir miktar uzatılarak bir
ventil (subap) yerleĢtirilmiĢtir. Soket distaline yerleĢtirilen ventil, güdük ile soket arasına
sıkıĢan havayı soket dıĢına doğru çekip atarak güdüğün soket içine vakumlanmasını (alçak
basınç) sağlar. Böylece güdüğün soket içine emilmesi (vakumlama) ile güdüğün sokete
tutunması sağlanmıĢ olur (Resim 1.1).

4

Resim 1.1: Vakumlu dirsek üstü soketi



Tutunma olayı, büyük ölçüde aĢağıdaki nedenlerle gerçekleĢir;





Uzunlamasına çekme, (doku ön gerilimi)
YumuĢak kısım kompresyonu ve hacim kayması,
Hidrostatik alçak basınç,
Tutunma sürtünmesidir.

Bu soketin dezavantajları: Kas atrofisini arttırır, çok kısa ve kısa güdüklere uygulamak
zordur, soket kenarlarda yara oluĢumu, cilt üzerinde patolojik basınç reaksiyonları, güdük
ucunda morarma vb. cilt tahriĢleri görülebilir.

1.1.3. Silikon Liner Dirsek Üstü Soketi
Silikon liner soket, güdükle çok iyi bir uyum ve tutunma sağlar. Standart silikon liner
sistemi üst ekstremite protez kullanıcıları gereksinimlerini karĢılamak üzere tasarlanmıĢtır
(Resim 1.2). Güdük yapısı standart olmayan hastalar için de kiĢiye özel silikon liner
tasarımları yapılabilmektedir.
Silikon liner sistem myoelektrik kontrollü protezlerde, elektrod yerlerini protez
yuvasında hassas konumlandırmak gerekir. Bu nedenle silikon liner kilit sisteminde tek
tırnak bulunur ve kilitlenme buradan sağlanır. Silikon liner kilit sisteminin yanında pasif
ventilde kullanılarak silikon liner ve pasif negatif basınç birlikte kullanılabilir. Bu Ģekilde
kilit kısmının uzunluk sorunu oluĢturması engellenmiĢ olur.
Silikon liner dirsek üstü soket imalatı, diğer silikon liner soket yapım teknikleri ile
benzer özelliklere sahiptir.

Resim 1.2: Silikon liner dirsek üstü soketi
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Silikon liner soket avantajları;






Sıcaklıktan etkilenmez,
Su, ter ve hava geçirmez,
Kokusuzdur,
Cilde iyi yapıĢır,
Çok iyi suspansiyon sağlar ve suspansiyon için bir omuz bandajı
gerekmez.

Bu soketin dezavantajları: Kas atrofisini arttırır, çok kısa ve kısa güdüklere uygulamak
zordur ve protez ağırlığını bir miktar arttırır. Hassas ciltlerde aĢırı terleme sonucu ciltte
alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bunu önlemek için protez yapılmadan önce cildin alerjik
durumu, silikon liner deneme soketi ile test edilmelidir.

1.1.4. Sert Çerçeveli Esnek Dirsek Üstü Soketi
Esnek ve amaca uygun Ģekilde yapılandırılmıĢ olan soket, güdüğe tutunma iĢlevini
üstlenmektedir. Soket üzerindeki sert malzemeli çerçeve destek ise soketin suspansiyonunu
ve yük aktarımını destekler (Resim 1.3).

Resim 1.3: Sert çerçeveli esnek dirsek üstü soketi



Çerçeve destekli esnek soket özellikleri






Kas aktiviteleri için hareket alanı sağlar: Soket duvarı, hacimde bir
değiĢiklik olmaksızın 1 - 2 mm hareket edebilmektedir.
Duyusal uyarım sağlar. Güdük, çok ince (1,5-2 mm) olan esnek soket
duvarı sayesinde el ile yoklanabilir.
Isısal özellikleri iyidir. Ġnce soket duvarı, ısı birikimine neden olmaz.
Aynı zamanda polietilenin (PE) ısı iletim katsayısı ağaç hammaddesinin
ısı katsayısına benzemektedir. Bu nedenle bu soketler, malzeme
soğukluğunun hissedilmesine neden olmaz.
Ġyi tutunma sağlar. PE soket ile deri arasındaki tutunma ve sürtünme
katsayısı büyüktür. Bu husus, çok fazla ter toplanmasını engeller.
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Damar (dolaĢım) hastalıkları olan ve güdüğe genel olarak az kan giden hastalarda sert
ve esnek soket arasına elastik bir destek (PE köpük, selülozik lastik, vb) konulur.

1.2. Dirsek Üstü Güdük Soketi (Güdük Yatağı) Yapmak
Dirsek üstü güdük soketi, plastik reçine (laminasyon) malzemesinden hazırlanır.
Öncelikle alçı model üzerinden alınan ölçülere uygun alt ve üst PVA (polivinil acetat)
folyolar hazırlanır (Resim:1.4).

Resim 1.4: PVA folyo hazırlamak

Alçı model üzerine çekilen ve güçlendirici malzemeler ile desteklenen iki folye
arasına dökülen laminasyon malzemesi reaksiyona geçerek sertleĢir ve güdük soketini
(güdük yatağı) oluĢturur.

1.2.1. Alt Folyonun Alçı Model Üzerine Geçirilmesi
Alt folyonun mat yüzeyi dıĢa (laminasyona) gelecek Ģekilde iç dıĢ edilir ve ĢiĢirilerek
folyo kontrol edilir. Folye nemlendirilmek için ıslak havlu içine sarılır ve bir süre bekletilir.
Folye içine bir miktar talk pudra dökülerek alçı model üzerine geçirilir (Resim:1.5).

Resim 1.5: Folyonun pudralanması

Folyonun yapıĢma yerinin alçı modelin medial tarafına gelmesine dikkat edilmelidir.
Myoelektrik kumandalı soket yapımında ise daha önceden belirlenen elektrod
yerlerine, elektrod yatağı için plastik döküm kalıpları yerleĢtirilir (Resim 1.6).

Resim 1.6: Elektrod yatağı plastik kalıpları
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1.2.2. Güçlendirici Destek Malzemeleri Hazırlamak
Düzgün bir soket iç yüzeyi elde etmek için alt folyo üzerine bir kat dakron elyaf
yerleĢtirilir. Dakron üzerine triko çorap (stakinet) geçilir. Alttan döküm borusuna bağlanır.
Üst kısmı bir iple bağlanarak ya da bir tur burkularak ters yönde geri çevrilerek aĢağıya
doğru çekilir. Alt kısmı makasla kesilir ve trikonun geri kaymaması için tekrar döküm
borusuna bağlanır (Resim 1.7).

Resim 1.7: Triko çorap geçirilmesi

Bütün katlarda bu iĢlemler tekrar edilir. Ġstenilen soket kalınlığına ulaĢıncaya kadar bu
destekleme iĢlemine devam edilir. Güçlendirmenin daha fazla mukavemetli olması istenilen
durumlarda, triko kat aralarına karbon veya cam elyaf yerleĢtirilir.
Trikoda katlanmaların ve triko kaçıkların meydana gelmemesine dikkat edilir.

1.2.3. Ġkinci Folyoyu Çekmek
Son kat triko çorap üzerine ikinci PVA folyo çekilir. PVA folyo alttan bağlanır,
vakum makinesi açılarak folyonun sağlamlığı ve hava kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilir
(Resim:1.8).

Resim 1.8: Folyonun kontrolü
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1.2.4. Laminasyon (Reçine döküm) Yapmak
Döküm bardağı içerisine yeterli miktarda laminasyon malzemesi doldurulur
(laminasyon malzeme miktarı, güçlendirici malzeme kat sayısı ve güdük hacmi ile doğru
orantılıdır).
Renklendirici boya, laminasyon içerisine ilave edilerek eĢit dağılacak Ģekilde
karıĢtırılır (Resim:1.9). SertleĢtirici madde ilave edilip karıĢtırıldıktan sonra kısa bir süre
bekletilerek içinde oluĢan hava kabarcıklarının yok olması sağlanır.

Resim 1.9: Laminasyon malzemesi hazırlamak

Hava kabarcıklarının yok olmasından sonra reçine folyonun içine doldurulur ve folyo
ağzı bağlanır. Vakum makinesi çalıĢtırılır (Resim:1.10).

Resim 1.10: Reçineyi dökmek

Model, baĢ aĢağıya çevrilir ve reçineyi dökerken oluĢan hava kabarcıkları yukarı
çıkıncaya kadar beklenir.
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Model tekrar düz çevrilir. Döküm reçine adacıkları oluĢmayacak Ģekilde, triko ip
yardımı ile tüm yüzeylere düzgünce dağıtılır (Resim:1.11).

Resim 1.11: Laminasyon malzemesinin dağıtılması

Dağılım bittiğinde modelin üst kısmında bir miktar döküm malzemesi bırakılır.
Burada kalan malzeme vakum sayesinde yavaĢ yavaĢ emilir.
Laminasyon, reaksiyona girip sertleĢinceye kadar tüm yüzeylerde hava kabarcığı
kalmamasına dikkat edilir ve çalıĢmaya ara verilmeden devam edilir.

1.3. Sert Soketi Kesmek ve Provaya Hazırlamak
Reaksiyonu tamamlanan döküm reçinesi üzerinden folyo çıkartılır. Kalem ile kabaca
kesilecek yerler iĢaretlenir ve alçı kesme motoru ile kesilir (Resim:1.12).

Resim 1.12: Sert soketi kesmek

Uzun ve sivri uçlu keski yardımı ile soket içerisindeki alçı kırılarak boĢaltılır.
Soket kenarlarının bitiĢ yerleri kalemle iĢaretlenir ve freze yardımı ile soket kenar
çapakları temizlenip soket provaya hazır hale getirilir (Resim:1.13).

Resim 1.13: Soketin provaya hazırlanması
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1.4. Soket Provası Yapmak
Soket hastaya giydirilerek güdük ile soket uyumu kontrol edilir. Soketler gerektiğinde
elastik bandaj, ince çorap yada protez giydirme poĢeti yardımı ile giydirilir. Soketin
suspansiyonu, güdüğe uyumu, omuz fonksiyonlarını engelleyip engellemediği gibi hususlar
hasta üzerinde kontrol edilir. Ayrıca soket çıkartılarak güdük yüzeyi de kontrol edilmelidir.
Soket üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak, soket ile güdüğün tam uyumu ve
fonksiyonel rahatlık sağlanır (Resim:1.14).

Resim 1.14: Soket provası yapmak

1.4.1. Soket Kontrolü
Dirsek üstü soket provasında aĢağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.










Soket kenarları düzgün ve pürüzsüz olmalıdır,
Soket kenarları cilde baskı yapmamalıdır,
Soket dar ya da geniĢ olmamalıdır,
Soketteki aĢırı baskı noktaları ortadan kaldırılmalıdır,
Soketin suspansiyonu yeterli olmalıdır, kemik çıkıntıları ile uyumlu olmalıdır,
Omuz hareketleri kısıtlanmamalıdır,
Kol adduksiyon kasları yeterli yataklanmalıdır,
Myoelektrik protezlerde elektrot yerleri doğru olmalıdır,
Myoelektrik protezlerde elektrotların cilde baskısı yeterli düzeyde olmalıdır.

1.4.2. Güdük Kontrolü
Soket provasından hemen sonra güdük kontrol edilir. Ayrıca aĢağıdaki hususlara
dikkat edilir.






Güdükteki baskı noktaları ciltte kızarıklık ve morluk oluĢturmamalıdır,
Soket dar olup güdüğün kan dolaĢımını engellememelidir,
Cilt eĢit bir renge sahip olmalıdır,
Soket kenarları cildi tahriĢ etmemelidir,
Soket giyip çıkarılırken kemik çıkıntılarına baskı ve acı vermemelidir,
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Soketin adduksiyon hareketinde soket iç kenarı güdükte baskı oluĢturmamalıdır,
Axillar sinirde baskı olmamalıdır.

Resim 1.15: Axiller sinir

Soket ve güdük provasında gözlemlenen tüm problem ve rahatsızlıklar ortadan
kaldırılır. Soketin hastaya ve güdüğe tam uyumluluğu ile omuz eklemi hareketlerinde
fonksiyonel rahatlık sağlanır. Kuvvet iletim bandajı uygulanacaksa hastadan omuz bandajı
(harnes) ölçüleri alınır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mekanik (çekme hareketli) dirsek üstü protezi için güdük soketi hazırlayınız ve soket
provası yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Folyoları hazırlayınız ve alçı model
üzerine çekiniz.

 Güçlendirici
hazırlayınız.

destek

 Güdüğün en dar ve en geniĢ bölgesinin
çevre ölçüsünü alınız.
 Ġki adet PVA folyo hazırlayınız.
 Folyonun parlak yüzeyi alçı modele
gelecek Ģekilde ters yüz ediniz.
 Folyoyu
nemli
havluya
sarıp
yumuĢatınız.
 Folyoyu alçı model üzerine çekiniz.
 Folyonun alt ucunu bağlayıp vakum
makinesini çalıĢtırarak sızdırmazlık
kontrolünü yapınız.

malzemelerini
 Folyo üzerine bir kat dakron
yerleĢtiriniz.
 Dakron üzerine triko stakinetleri
çekiniz.
 Triko uçlarını alttan döküm borusuna
bağlayınız.
 Bunu her katta tekrarlayınız.
 Folyoyu
nemli
havluya
sarıp
yumuĢatınız.
 Triko üzerine üst folyoyu çekiniz.
 Folyo alt ucunu döküm borusuna
bağlayınız.
 Folyonunun üst ucunu kapatarak vakum
makinesini
çalıĢtırıp
folyonun
sızdırmazlık kontrolünü yapınız.
 Yeterli miktarda döküm reçinesini
hazırlayınız.
 Renklendirici ve sertleĢtirici ilave
ediniz.
 Ġyice karıĢtırınız.
 Folyonun üst ucundan reçineyi folyo
içine dökünüz.
 Folyo ucunu sıkıca bağlayınız.
 Alçı modeli baĢ aĢağı yatırarak döküm
içindeki hava kabarcıklarının çıkmasını
sağlayınız.

 Üst folyoyu çekiniz.

 Laminasyon yapınız.
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 Alçı modeli tekrar dik konuma getiriniz.
 Döküm reçinesini yavaĢ yavaĢ triko ip
ile aĢağıya doğru çekiniz.
 Tüm yüzeylerin reçineyi emmesini
sağlayınız.
 Döküm içinde hava kabarcıkları
kalmamasına dikkat ediniz.
 Döküm reçinesi reaksiyona geçip
sertleĢinceye kadar oluĢan hava
kabarcıklarını yok ediniz.

 Reçineyi tüm yüzeye dağıtınız.

 Soketi kesiniz.

 Reaksiyona geçmiĢ ve soğumuĢ soket
üzerindeki üst folyoyu sökünüz.
 Kesim bölgelerini kalemle iĢaretleyiniz.
 Alçı kesme motoru ile çizgilerin
dıĢından kesiniz.
 Soket içindeki alçıyı boĢaltınız.
 Frezede
çizgilere
kadar
kenar
fazlalıklarını zımparalayınız.
 Kenar çapaklarını keçede temizleyiniz.
 Soketi provaya hazır hale getiriniz.
 Soketi güdüğe giydiriniz.
 Soketin güdüğe tutunmasını kontrol
ediniz.
 Soketin kenarlarının uyumunu kontrol
ediniz.
 Güdük hareketlerinde soket kenarlarının
baskısını kontrol ediniz.
 Tespit ettiğiniz tüm olumsuzlukları
giderip soketi tekrar güdüğe giydiriniz.
 Soketi çıkartıp güdük yüzeyinin
kontrolünü yapınız.
 Tespit ettiğiniz güdük üzerindeki tüm
baskıları ve olumsuzlukları gideriniz.
 Soketi, güdük ile tam uyumlu ve
sorunsuz kullanılabilir hale getirdikten
sonra provayı bitiriniz.
 Hastayı yeni bir protez prova tarihi
vererek gönderiniz.

 Soket kenarlarını temizleyiniz.

 Soket provası yapınız.

14

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyette yapmıĢ olduğunuz uygulamayı öğretmen gözetiminde, aĢağıdaki
uygulama testi ile kendi kendinizi değerlendiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Folyo hazırlayıp alçı model üzerine çekebildiniz mi?
2. Güçlendirici destek malzemelerini hazırlayabildiniz mi?
3. Üst folyoyu çekebildiniz mi?
4. Laminasyon yapabildiniz mi?
5. Reçineyi tüm yüzeye dağıtabildiniz mi?
6. Soketi kesebildiniz mi?
7. Soket kenarlarını temizleyebildiniz mi?
8. Soket provası yapabildiniz mi?

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

AĢağıdakilerden hangisi, dirsek üstü soket çeĢitlerinden biri değildir?
A) Total kontakt (tam temas) soket,
B) Vakumlu (alçak basınç) soket,
C) Silikon liner soket,
D) Tuber destekli çerçeve soket.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, vakumlu (alçak basınçlı) soketlerde tutunma olayını
gerçekleĢtiren nedenlerden biri değildir?
A) Hidrostatik alçak basınç,
B) Akromion baskısı,
C) Tutunma sürtünmesi,
D) YumuĢak kısım kompresyonu ve hacim kayması.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, silikon liner soket özelliklerinden biri değildir?
A) Sıcaklıktan etkilenmez,
B) Su, ter ve hava geçirmez,
C) Çok hafiftir, protez ağırlığını azaltır,
D) Cilde iyi yapıĢır.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, soket provasında soket kontrolünde dikkat edilecek
hususlardan biri değildir?
A) Soket duvarları çok kalın olmalıdır,
B) Soket kenarları cilde baskı yapmamalıdır,
C) Soketin suspansiyonu yeterli olmalıdır,
D) Omuz hareketlerini kısıtlamamalıdır.

5.

AĢağıdakilerden hangisi soket provasından sonra yapılan güdük kontrolünde dikkat
edilecek hususlardan biri değildir?
A) Ciltte renk değiĢiklikleri olmamalıdır,
B) Soket dar olup kan dolaĢımı engellenmemelidir,
C) Soket kenarları cildi tahriĢ etmemelidir,
D) Güdük orta uzunlukta olmalıdır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Dirsek üstü protezi imalatı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Kozmetik dirsek üstü protez çeĢitlerini araĢtırarak arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.
Çekme hareketli (mekanik) dirsek üstü protezleri inceleyiniz.

2. DĠRSEK ÜSTÜ PROTEZ ĠMALATI
Üst ekstremite protezlerinin kullanım alanı; yapısal olarak bir parmak kemiğinin
kozmetik ikamesinden, birden fazla eklemin motorik hareketini içeren, dıĢsal kuvvetle
iĢletilen, kas aksiyon potansiyeliyle kumanda edilen fonksiyonel bir omuz dezartikülasyon
protezine kadar uzanır.
Genel olarak kozmetik/estetik göreve sahip protez (pasif protez) ve fonksiyonel
göreve sahip protez (aktif protez) olmak üzere iki ana protez grubu vardır. Bu iki ana grubu
da yapı özellikleri ve hareket için güç kaynaklarına göre alt gruplara ayırmak mümkündür
(Tablo 1.1).

Tablo 1.1: Kol protez çeĢitleri
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Dirsek üstü protez sistemleri, üst kolun her yükseklikteki amputasyonlarına farklı
seçenekler sunar. Güdük uzunluğu, kas fonksiyonları vb. hastanın bedensel kapasitesi ve
protezi kullanabilme durumu protez seçiminde belirleyicidir. Bütün bu belirleyici unsurlara
bağlı olarak hastaya farklı özelliklere sahip dört dirsek üstü protez seçeneği sunulur. Bunlar;
kozmetik dirsek üstü protezi, çekme hareketli dirsek üstü protezi, myoelektrik kumandalı
dirsek üstü protezi ve hibrit (karma) dirsek üstü protezidir (Resim:2.1).

Resim 2.1: Dirsek üstü protezleri



Dirsek üstü protezleri;





Kozmetik dirsek üstü protezi,
Çekme hareketli dirsek üstü protezi,
Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezi,
Hibrit (karma) dirsek üstü protezi.

2.1. Kozmetik Dirsek Üstü Protezi
Kozmetik dirsek üstü protezi, farklı seviyedeki dirsek üstü güdüklerinde uygulanır.
Özellikle fonksiyonel protez istemeyen hastalarda tercih edilir.
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Kozmetik protez, pasif protezler olarak anılan protezdir, çünkü bunlar ya hiçbir
tutma/kavrama fonksiyonuna sahip değildir ya da pasif (diğer el ile baĢlatılan ve bitirilen) bir
tutma fonksiyonuna sahiptir.
Kozmetik protezler, kavrama fonksiyonuna sahip olmamalarına rağmen ampütasyonlu
hastalar için büyük önem taĢır. Bir ekstremitenin kaybı ya da kısmen kaybı Ģeklinde
gerçekleĢmiĢ bir vücut engeli olayındaki belirgin özürlülük bu Ģekilde ortadan kalkar
(Resim:2.2).

Resim 2.2: Kozmetik dirsek üstü protezi

Kozmetik dirsek üstü protezlerinde hafif olması nedeniyle daha çok modüler yapı
parçaları tercih edilir.
Modüler dirsek üstü protez sistemleri; hastaya özel hazırlanan güdük soketi, modüler
dirsek eklemi, birleĢtirme parçaları (soket ve boru adaptörleri, el bilek ünitesi), uzatma
parçaları (modüler boru), kozmetik sünger kılıf, kozmetik el ve kozmetik eldivenden oluĢur
(Resim:2.3).

Resim 2.3: Modüler sistem kozmetik dirsek üstü protezi

19

2.1.1. Kozmetik Dirsek Üstü Protezleri Ġçin Yapı Parçaları
Kozmetik protezler için yapı parçaları; pasif eller, el bilek üniteleri, kozmetik
eldivenler, kozmetik sünger kılıf, kozmetik dirsek üstü protez bandajı ve kozmetik dirsek
eklem çeĢitlerinden oluĢmaktadır.


Kozmetik dirsek üstü protezler için yapı parçaları;







Pasif eller,
El bilek üniteleri,
Kozmetik eldivenler,
Kozmetik dirsek eklemleri.
o
Modüler sistem dirsek eklemleri,
o
Klasik sistem dirsek eklemleri,
Kozmetik sünger kılıf,
Kozmetik dirsek üstü protez bandajı.

Dirsek altı protez sistemlerinde kullanılan protez el çeĢitleri, (kavrama organları) el
bilek üniteleri ve kozmetik eldiven çeĢitleri aynı Ģekilde dirsek üstü protezlerinde de
kullanılır. Protez el çeĢitleri, el bilek üniteleri ve kozmetik eldiven çeĢitlerini dirsek altı
protez imalatı modülünde öğrenmiĢtiniz. Bu modülde ise dirsek üstü protezlerinde kullanılan
dirsek eklem çeĢitlerini, kozmetik süngerleri ve dirsek üstü protez bandajlarını
öğreneceksiniz.


Kozmetik Protezler için Dirsek Eklemleri

Kozmetik dirsek eklemleri modüler sistem ve klasik sistem dirsek eklemleri Ģeklinde
ikiye ayrılır.


Modüler sistem dirsek eklemleri

Modüler dirsek eklemleri, proksimalinde modüler bağlantı aksamları ve döküm
halkası ile dirsek üstü soketine bağlanır. Distalinde ise dirsek altı tüp boru ucuna takılan el
bilek ünitesi ile protez ele bağlanır. Manuel kilitli ve çekme kilitli çeĢitleri vardır.
Manuel kilitli modüler sistem dirsek eklemlerinde kilit mandalı sağlıklı el ile kumanda
edilir ve kademeli olarak kilitlenebilir.(Resim:2.4).

Resim 2.4: Manuel kilitli dirsek eklemi
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Çekme kilitli modüler sistem dirsek eklemlerinde kilit mandalı bir çekme teli ile
kumanda edilir (Resim:2.5).

Resim 2.5: Çekme kilitli dirsek eklemi



Klasik sistem dirsek eklemleri

Klasik sistem dirsek eklemleri, plastik malzemeden üretilmiĢ bir dirsek üstü küresi ile
dirsek altı aksamlarından oluĢmaktadır. Dirsek altı parçası, yan aksamları ile dirsek üstü
küresine eklem ekseninden geçen bir mil ile bağlıdır. Dirsek altının gerilmesi, perlon bir iple
(misina) sınırlanan bir ön dayanak ile sağlanır.
Dirsek üstü soketine, dirsek üstü küresindeki tahta ilave parçası (Resim:2.6-a) veya
döküm halkası (Resim:2.6-b) ile bağlanır. Dirsek altı parçasının distaline takılan çeĢitli el
bilek üniteleri ile protez ele bağlantı yapılır. Döküm halkası kullanıldığında dirsek altının
rotasyonu da ayarlanabilir.
Serbest hareketli (kilitsiz) dirsek eklemlerinde kilitleme tertibatı yoktur (Resim:2.6).

Resim 2.6: Serbest hareketli dirsek eklemi
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Kilitli dirsek eklemi, kademeli olarak ve istenilen bükülme açısında sağlıklı el ile
dirsek altına yerleĢtirilmiĢ kilit mandalından kilitlenerek sabitlenir veya serbest hale getirilir
(Resim:2.7).

Resim 2.7: Kilitli dirsek eklemi



Kozmetik sünger kılıflar

Modüler sistem dirsek üstü protezleri için tek veya iki parçalı olarak üretilmiĢtir.
Ortası delik olup modüler tüp boru ve dirsek eklemi üzerine giydirilir. Proksimalde bağlama
flanĢı ile döküm halkası içine sıkıĢtırılır. Distalde ise plastik bir plaka ile sınırlıdır
(Resim:2.8).
Kozmetik süngerin dıĢ formu, frezede tıraĢlanarak verilir ve üzerine perlon triko
geçirilir.

Resim 2.8: Kozmetik sünger çeĢitleri
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Kozmetik dirsek üstü protez bandajı

Manuel kilitlemeli dirsek eklemi kullanılan kozmetik protezlerde omuz bandajı sadece
soketin güdüğe suspansiyonu (tutunma) için kullanılmaktadır. Protez eli kumanda teli ve
dirsek bükücü çekme teli olmadığı için sadece protezi taĢıyıcı bir omuz bandaj sistemi
uygulanır.
Omuz bandajı ayarları hasta üzerinde yapılır. Bandajın bir ucu soketin arka kulağına
sabitlenir. Diğer ucu ise karĢı omuzun önünden arkaya doğru koltuk altından geçirilir ve
(sırtta X Ģeklinde) sırttan soketin ön kulağına getirilir.
Tüm ayarlamalar bitirilince bandajın ucu soketin arka kulağında sabit, ön kulağında
ise kademeli delikler açılmıĢ bir deri vasıtasıyla trok vidaya tutturulur (Resim:2.9).

Resim 2.9: Kozmetik protez bandajı

2.1.2. Kozmetik Dirsek Üstü Protezi Yapmak
Modüler sistem kozmetik dirsek üstü protezi yapmak için öncelikle güdüğün
uzunluğuna bağlı omuzu kaplayan bir güdük soketi hazırlanır (Resim:2.10).
Kısa güdüklerde, soket distal ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi çok fazla olduğundan
soket dıĢına sert köpük eklenerek soket boyu uzatılır ve daha sonra ölçülere göre köpüğe dıĢ
form verilir.

Resim 2.10: Dirsek üstü güdük soketi
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Soket ucuna, modüler sistem dirsek eklemi soket adaptörü yardımıyla bağlanır.
Dirsek altında, modüler boru distaline bir el bilek ünitesi ile birlikte kozmetik el veya
pasif el takılır (Resim:2.11). Protez boyu; üst kolda köpüğü keserek, ön kolda ise modüler
borudan ayarlanır (sağlıklı önkol uzunluğuna göre fazlalık borudan keserek kısaltılır).
Dirsek ekleminin ve protez elin pozisyonları (duruĢ Ģekli) ayarlanır ve vidalar
sıkılarak sabitlenir.

Resim 2.11: Dirsek eklemi ve protez boyu ayarları

Güdüğün dirsek üstü soketine tutunması (suspansiyon) için karĢı omuz ve
koltukaltından geçirilen bir omuz bandajı, soket kulaklarına tutturulur.
Omuz bandajı ayarları hasta üzerinde yapılır (Resim:2.12).

Resim 2.12: Omuz bandajı ayarları
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Modüler yapı parçaları üzerine giydirilen sünger kılıfa, kiĢiye özel ölçülere göre dıĢ
form verilir. Kaba bir Ģekilde ölçülerine göre tıraĢlanan kozmetik süngerin dıĢ yüzeyi, ince
gözenekli özel kozmetik zımpara ile pürüzsüz hale getirilir (Resim:2.13).

Resim 2.13: Kozmetik form vermek

Son olarak kozmetik sünger üzerine triko protez çorabı ve kozmetik eldiven giydirilir
ve hastaya teslim edilir (Resim:2.14).

Resim 2.14: Modüler sistem kozmetik dirsek üstü protezi
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2.2. Çekme Hareketli Dirsek Üstü Protezleri
Aktif protez olarak sınıflandırılan çekme hareketli dirsek üstü protezlerini kumanda
eden güç kaynağı öz kuvvete dayalıdır. Protezin fonksiyonları, güdüğün ve omuz kemerinin
hareketleri sayesinde kuvvet iletim bandajı (omuz bandajı) ile yapılır. DeğiĢik fonksiyonları
koordine edebilmesi için hastanın bir öğrenim sürecine ihtiyacı vardır (Resim:2.15).

Resim 2.15: Çekme hareketli dirsek üstü protezi

2.2.1. Çekme Hareketli (Mekanik) Dirsek Üstü Protezleri için Yapı Parçaları
Çekme hareketli dirsek üstü protezi yapı parçaları; (Resim:2.16).







Mekanik el,
ÇalıĢma eli,
El bilek üniteleri,
Kozmetik eldiven,
Çekme hareketli dirsek eklemleri,
Çekme hareketli dirsek üstü protez bandajıdır.
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Resim 2.16: Çekme hareketli dirsek üstü protezi yapı parçaları



Çekme hareketli protezler için dirsek eklemleri

Çekme hareketli dirsek eklemleri, plastik malzemeden üretilmiĢ bir dirsek üstü küresi
ile dirsek altı aksamlarından oluĢmaktadır. Dirsek altı parçası, metal yan aksamları ile dirsek
üstü küresine eklem ekseninden geçen bir mil ile bağlıdır.
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Kademesiz durdurmalı dirsek eklemi, bir çekme ile kilitlenebilen ve açılabilen bir
kilitleme mekanizması sayesinde kademesiz olarak istenilen açıda ayarlanabilir. Döküm
halkası ile dirsek altının rotasyonu da ayarlanabilir (Resim:2.17).

Resim 2.17: Kademesiz durdurmalı dirsek eklemi

Lifter destekli dirsek ekleminde dirsek eklemi, dirsek altı parçasının bükülmesini
destekleyen bir ayarlanabilir yay germeli lifter ile donatılmıĢtır. Böylece dirsek eklem
bükülmesi daha az bir kuvvet ile sağlanabilmektedir. Ayrıca bir çekme ile kilitlenebilen ve
açılabilen bir kilitleme mekanizması sayesinde kademeli olarak istenilen açıda ayarlanabilir
(Resim:2.18).

Resim 2.18: Yay germeli lifter destekli dirsek eklemi



Çekme hareketli dirsek üstü protez bandajı

Dirsek altı protezlerinde kuvvet iletim bandajı elastiki değildir ve sadece tutma
organını bir çekme kablosu ile çalıĢtırır.
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Dirsek üstü protezlerinde ise tutma organının çalıĢtırılması, dirsek eklemi fleksiyonu
ve dirsek eklem kilidi kumanda edilir ve kısmen elastiki bandaj kullanılır. El fonksiyonları,
dirsek bükülmesi ve dirsek kilitlemesi bir üç çekmeli bandaj ile kumanda edilir (Resim:2.19).
Dirsek kilitlemesi zorunu değil ise iki çekmeli bandaj yeterlidir.

Resim 2.19: Üç çekmeli kuvvet iletim bandajı



Yük aktarma halkalı dirsek üstü protez bandajı

Kuvvetler, halkada birleĢtirilerek hareketler kısıtlanmadan yük aktarmasını
gerçekleĢtirir; diğer bandaj sistemlerine göre daha fonksiyonel yapıdadır (boyun
hareketlerini kısıtlamadan üç çekmeyi de gerçekleĢtirir, yürüme esnasında bandajlar halka
üzerinde kayarak hastanın yürüme ritmini engellemez ve omuzu kasmaz. Kuvvet aktarma
halkası, omurga üzerinde ve tam orta noktaya yerleĢtirilmelidir Resim:2.20)

Resim 2.20: Yük aktarma halkalı kuvvet iletim bandajı
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2.2.2. Çekme Hareketli Dirsek Üstü Protezi Yapmak
Çekme hareketli dirsek üstü protezi yapmak için öncelikle güdüğün uzunluğuna bağlı
omuzu kaplayan bir güdük soketi hazırlanır (Resim:2.21).

Resim 2.21: Dirsek üstü güdük soketi

Soket provası yapıldıktan sonra soket, protez provasına hazırlanır. Bunun için soket
ucuna dirsek eklemi takılır.
Kısa güdüklerde soket distal ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi çok fazla olduğundan
soket dıĢına sert köpük eklenerek soket boyu uzatılır ve daha sonra ölçülere göre köpüğe dıĢ
form verilir.
Soket ucuna dirsek eklemi soket adaptörü yardımıyla geçici olarak bağlanır. Üst kol
uzunluğu sağlam kol ölçülerine göre soket ucuna ilave edilen sert köpük kesilerek ayarlanır.
Alt kol uzunluğu ise dirsek altı parçasının distal ucundan kesilerek ayarlanır (Resim:2.22).

Resim 2.22: Protez boyunu ayarlamak

Sağlıklı kol ölçülerine göre boyu ve pozisyonları ayarlanan protezde dirsek eklemi
sökülerek sert köpüğe dıĢ form verilir. Köpük yüzeyindeki gözenekler izole edilerek, ikinci
dıĢ soket laminasyon iĢlemi yapılır.
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Laminasyondan sonra soket içindeki alçı kırılır. Soket, dirsek eklemi ve el tekrar
provada ayarlandığı Ģekilde takılır.
Çekme hareketli dirsek üstü protezlerinde üç çekmeli bandaj kullanılır. Omuz bandajı
ayarları hasta üzerinde yapılır. Tutma organı kumanda teli, dirsek eklemi bükme teli ve
dirsek eklem kilit teli ayarları hasta üzerinde yapılır ve en kullanıĢlı pozisyonda tespit edilir
(Resim:2.23).

Resim 2.23: Üç çekmeli bandaj ayarları

Dirsek kilitlemesi zorunu değil ise iki çekmeli bandaj yeterlidir (Resim:2.24).

Resim 2.24: Ġki çekmeli kuvvet iletim bandajı

Hastaya, bandajların fonksiyonları ayrı ayrı anlatılır ve protezi kullanma eğitimi
verilir. Protez hastaya teslim edilir (Resim:2.25).

Resim 2.25: Üç çekmeli bandaj eğitimi
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2.3. Myoelektrik Kumandalı Dirsek Üstü Protezleri
Kökeni Yunanca “mys“ sözcüğünden gelen myo ile elektrik kelimelerinden oluĢan bu
terim protezin bir elektrikli motorla hareket ettirildiğini ifade eder. Vücuttaki bir kas
kasıldığında, eĢlik eden biyokimyasal süreçler sonucu cilt üzerinden de ölçülebilen mikro
volt düzeyinde bir elektrik akımı meydana gelir. Bu, amputasyon sonrasında kalan güdük
kasları için geçerlidir.
Myoelektrik kol protezlerinde genellikle iki elektrot aracılığı ile kas kasılmasından
doğan aksiyon potansiyeli, mikro volt düzeyindeki bu elektrik akımı bir kondansatöre iletilir.
Burada güçlendirilen elektrik akımı komut sinyalleri olarak protezin motoruna iletilir ve
motorun harekete geçmesiyle protez kolda fonksiyonel bir hareket meydana gelir.
Myoelektrik protezlerin sunduğu yüksek fonksiyonel faydaya ilave olarak kullanım konforu
ve göze hitap eden bir kozmetiği vardır (Resim:2.26).

Resim 2.26: Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezi

Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezlerinde tutma organına ve dirsek eklemine
kumanda etmek için kas aksiyon potansiyelinin mevcut olması gerekir. Mevcut kas aksiyon
potansiyeli myo test cihazları ile m. biceps ve m. triceps kaslarından ölçülerek elektrod
yerleri belirlenir. Bu sinyaller, kumanda biriminde tutma organına ve dirsek eklemine ileten
impulslara çevrilir. Bu kaslarda yeterli kas aksiyon potansiyeli olmaması, cilt üzerinde yara
ve yanık izleri olması durumunda Ģalterli kumanda sistemi tercih edilebilir.
Altı kanallı myoelektrik kumandalı bir dirsek üstü protezinde; iki kanal ile dirsek
ekleminin fleksiyon ve ekstansiyonu, el bileğine yerleĢtirilen dört kanal kumanda birimi ile
de kavrama organının açma/kapama hareketleri ve bilek rotasyon hareketi
(supinasyon/pronasyon) kumanda edilir.
DıĢ soket, elektrotların ve kabloların üzerini kaplar ve elektriki bir dirsek eklemi ile
dirsek altına bağlıdır. Enerji kaynağı bir Ģarj edilebilir alternatif akümülatördür.
Günümüzde, doğru orantılı iĢleyen kumanda sistemleri tercih edilmektedir. Bunun
anlamı ise kasların kasılma gücüyle protezin hareket hızının kumanda edilebilmesidir.
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Dynamic Mode Control (DMC) kumandasının özellikleri






Kas sinyal Ģiddetiyle yalnızca hareket hızının değil kavrama kuvvetinin
de kontrol edilebilmesidir. Böylece çok küçük ve kırılgan nesnelerinde
kavranması mümkün olabilmektedir.
DMC plus kumandası mevcut fonksiyonu küçük sinyallerden koruma
özelliğine de sahiptir. Sıkı bir kavramadan sonra eli açmak için gereken
sinyal Ģiddeti arttırılmıĢtır. Böylelikle, örneğin çatal bıçak kullanırken
istem dıĢı elin açılması engellenmiĢtir.

Dijital Twin kumandası ise bir protezde dijital kumanda ile çift kanal kumanda
konseptlerini birleĢtirir. Dijital kumanda da protezin hareket hızı, farklı
Ģiddetteki kas sinyallerinde de aynı kalır.
Çift kanallı kumanda ise tek bir kas sinyaliyle elin hem açılmasını hem
kapanmasını sağlayan bir dijital kumanda türüdür.

Elektronik ellerde bir ileri aĢamayı sunan protez el, sensör speed eldir. Diğer
elektronik ellerle kıyasla tam 3 katı hızla hareket edebilir. Bu performansa; yeni bir motor,
yeni bir yazılım ve iyileĢtirilmiĢ bir sinyal iĢlemci sayesinde ulaĢılır. Ġlave olarak bir
kavrama emniyet sistemi entegre edilir (Resim:2.27).

Resim 2.27: Sensor speed el

Myoelektrik kumandalı protezler için sürekli yeni yazılım programları
geliĢtirilmektedir. Bunlardan birisi, vario dual programdır. Vario dual program sayesinde eli
açmak için kullanılan kas gerilimi gevĢetildiğinde protez el otomatik olarak kapanmaktadır.
Bu sırada hareket hızı, kasın gevĢeme hızıyla orantılı olmaktadır. Kavrama kuvveti ise ikinci
elektrottan ölçülen kas sinyali nispetinde olur.

2.3.1. Myoelektrik kumandalı Dirsek Üstü Protezleri için Yapı Parçaları
Myoelektrik kumandalı protezler için yapı parçaları; elektro veya biyonik el/elektro
çalıĢma eli, myoelektrik el bilek ünitesi, kozmetik eldiven, myoelektrik kumandalı dirsek
eklemi, myoelektrik protez kumanda birimleri, elektrodlar, aküler ve devre elemanları ile
dirsek üstü protez bandajından oluĢur.
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Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezler için yapı parçaları;








Elektro/biyonik el,
Elektro çalıĢma eli,
Elektro el bilek üniteleri,
Kozmetik eldiven,
Myoelektrik kumandalı dirsek eklemleri,
Myoelektrik protez kumanda birimleri, elektrodlar, aküler ve devre elemanları,
Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protez bandajıdır.

Elektro el, biyonik el, elektro çalıĢma eli, elektro el bilek ünitesi, kozmetik eldiven
çeĢitlerini dirsek altı protez imalatı modülünde öğrenmiĢtiniz. Bu modülde de myoelektrik
kumandalı dirsek eklemleri, myoelektrik protez kumanda birimleri, elektrodlar, aküler ve
devre elemanları ile omuz bandajlarını öğreneceksiniz (Resim:2.28).

Resim 2.28: Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezler için yapı parçaları
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Myoelektrik kumandalı dirsek eklemleri

Dinamik el elektronik olarak kontrol edilen, elektrik variomotor ile çalıĢan bir kol
protezidir. Protez, tıpkı normal kaslar gibi, farklı hareket ve taleplere göre sürekli değiĢen
çevre koĢullarına uyum sağlar. Güçlü motoru ve kumanda sistemi sayesinde hareket,
baĢlangıcında kontrollü bir Ģekilde ivmelenir ve sonunda yumuĢak bir Ģekilde frenlenir. Bu
sessiz çalıĢma, proteze daha doğal görünümlü bir hareket akıĢı kazandırır (Resim:2.29).

Resim 2.29: Dynamic arm dirsek eklemi

Protez içinde bulunan sensörler, sürekli olarak sistemin hareket ve yük durumunu
tespit ederek verileri, saniyede 100 kez kumanda sistemine iletir. Kumanda sistemi aldığı
verileri sürekli değerlendirirken bir yandan da kullanıcıdan gelen kas sinyallerini alır.
Hareketin hızı, ivmesi ve kuvveti sürekli olarak ekleme binen yük, hareketin açısı ve kastan
gelen kumanda sinyallerine göre uyarlanır.
Dinamik el çok çabuk pozisyonlanır ve aktif olarak 6kg’a kadar ağırlığı kaldırabilir.
Entegre edilmiĢ AFB (Automatic forearm balance = Otomatik ön kol dengeleyici)
mekanizması ile Dinamik el daha önce mümkün olmayan kolaylıkta hareket ve doğal bir
serbest salınımı, son derece sessiz bir Ģekilde gerçekleĢtirir. Serbest ekstansiyonda açığa
çıkan enerji, AFB mekanizması tarafından tutulur ve daha sonra fleksiyon hareketine
yumuĢak bir destek vermek üzere kullanılır. Sistemin enerji gereksinimini düĢüren bu sistem,
serbest kol salınımı sırasında motorun otomatik devre dıĢı kalması sayesinde iyice sessiz
çalıĢır (Resim:2.30).

Resim 2.30: Dinamik el dirsek üstü protezi
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LTI-Boston dijital kol sistemi, mikroiĢlemci tabanlı kontrol sistemine sahip bir dirsek
eklemidir. Bu dirsek eklemleri; elektro eller, elektro çalıĢma elleri, bilek rotatörleri ile
desteklenmektedir. ÇeĢitli seviyelerdeki dirsek üstü amputasyonlarında ve omuz
dezartikülasyonlarında kullanılır. YetiĢkin ve çocuklar için farklı boyutları vardır
(Resim:2.31).

Resim 2.31: LTI-Boston dijital dirsek eklemi

LTI-Boston dijital dirsek eklemi, her pozisyonda otomatik kilitleme yapar. Hızlı ve
sessiz çalıĢır. BeĢ farklı motor kontrol sistemi vardır. Her kanal bağımsız çalıĢır. Enerji
kaynağı Ģarj edilebilir (Resim:2.32).

Resim 2.32: LTI-Boston dijital dirsek üstü protezi

Utah arm dirsek eklemi, mikro iĢlemci kontrollü bir dirsek eklemi olup maksimum
performans sağlar. Bu dirsek eklemi, her çeĢit elektro el, elektro çalıĢma eli, bilek rotatörleri
ile uyumludur. Enerji kaynağı (pil-NiMH) Ģarj edilebilir ve Ģarj süresi 2,5 saattir
(Resim:2.33).

Resim 2.33: Utah arm dirsek eklemi
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Utah arm dirsek eklemi, çeĢitli seviyelerdeki dirsek üstü amputasyonlarında ve omuz
dezartikülasyonlarında kullanılır. 6 kg. ağırlığa kadar yük taĢıyabilir. Dirsek eklemi kilitli
pozisyonda iken 22,7 kg. yük taĢıma kapasitesi vardır.


Myoelektrik kumanda birimleri, elektrodlar, aküler ve devre elemanları

Myoelektrik kumandalı protezler için firmalar, farklı modellerde ve iĢlevlere sahip
yapı parçaları ile yazılımlar üretmiĢlerdir. Hepsindeki ortak özellik, kaslardaki aksiyon
potansiyeli ile protez elin, bileğin ve dirseğin kumandasını sağlayabilmektir.


Myoelektrik Kumanda Birimleri

Dört kanal kumanda birimi, elektro/biyonik elin ve elektro dönme tertibatının
kumandası için çok fonksiyonlu bir elemandır.
Ġkili kas gruplarının farklı sinyalleri dört kumanda impulsuna çevrilir. YavaĢ kas
kontraksiyonu ile protez elin açma/kapama kumandası tanzim edilir. Ġkinci bir daha hızlı ve
kuvvetli kas kontraksiyonu ile elin pronasyonu ve supinasyonu kumanda edilir (Resim:2.34).
Dört kanal kumanda birimi, proksimal elektro dönme tertibatına takılır ve kablo ile
bağlantıları yapılır.
Pronasyon ve supinasyon için akım iletimi, bağlama kablosuna yerleĢtirilen bir Ģalter
ile kesilebilir veya iletilebilir.

Resim 2.34: Dört kanal kumanda birimi



Elektrodlar

Elektrod, kas aksiyon potansiyelini güçlendirerek elektro/biyonik elin veya elektro
tutucunun kumandası için bir çıkıĢ sinyaline dönüĢtürür.
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Elektrodlarda elektrikli yapı parçaları plastik maddeden yapılmıĢ bir muhafaza içine
yerleĢtirilir. Alt kısmında ikiĢer tane sinyal alıcı ve gövde kontağı vardır. Üst tarafında
hassasiyeti ayarlayan bir ayar vidası bulunur (Resim:2.35).

Resim 2.35: Elektrod çeĢitleri



Aküler (piller) ve ġarj Aletleri

Myoelektrik kumanda sistemi için gerekli olan enerji kaynağı, Ģebeke gerilimi veya
araç Ģarjı ile doldurulabilir pillerden (aküler) sağlanır. Tam dolu bir pil yaklaĢık sekiz ile
oniki saat süreyle kullanılabilir. Piller, protez soket üzerine yerleĢtirilen pil yuvası ile çabuk
değiĢtirilebilmesini mümkün kılar (Resim:2.36).
Ayrıca soket içine yerleĢtirilen pil çeĢitleride geliĢtirilmiĢtir. Bu modellerde pillerin
Ģarjı, soket üzerine yerleĢtirilen bir priz ile sağlar.

Resim 2.36: Pil ve pil yuvası çeĢitleri



ġarj Aletleri

ġarj aletleri ile aynı anda iki pil doldurulabilir. Oto çakmak yuvasından (12 volt) veya
Ģebeke gerilimi ile (220/110 volt) çalıĢtırılabilir (Resim:2.37).

Resim 2.37: ġarj aletleri
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Devre Elemanları

Myoelektrik kumandalı protezlerde hastaların protezi kullanabilme özellikleri bağlı
farklı kumanda devre elemanları kullanılır. Örneğin, hastada yeterli kas aksiyon potansiyeli
olmaması durumunda çekme Ģalteri, bandaj Ģalteri, devirmeli Ģalter gibi devre elemanları
kullanılabilir.
Bandaj (linear) Ģalteri, çekme bandajı içine yerleĢtirilmiĢ bir Ģalter ile kumanda edilir.
Bandajın gerilmesi ile Ģalter bir kabloyla kumanda sinyallerini yönetir (Resim:2.38).

Resim 2.38: Bandaj Ģalteri

Çekme Ģalteri, sokete tesbit edilmiĢtir. Çekme kablosu ile bandaja bağlanır. Bandajın
gerilmesiyle kumanda sinyallerini yönetir (Resim 2.39).

Resim 2.39: Çekme Ģalteri

Devirmeli Ģalter, çeneyle, bir parmakla, vb. ile kumanda imkânı sağlar. Elin veya
elektro dönme tertibatının kumandasını yönetir (Resim 2.40).

Resim 2.40: Devirmeli Ģalter
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Çocuk protezleri için yapı parçaları

Çocuk protezleri yapı parçaları, yetiĢkin protezleriyle aynı fonksiyonel özelliklere
sahip olup ebat olarak çocuklar için uygun küçüklükte üretilmiĢtir.
Çocukların fiziksel geliĢimi yakından izlenmeli ve protez kol yapı parçaları ve soketi
çocuğun fiziksel geliĢimine uygun Ģekilde yenilenmelidir (Resim 2.41).

Resim 2.41: Çocuk protezleri



Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protez bandajı

Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezlerinde fonksiyonel hareketlerin hepsi
myoelektrik kumanda ile yapıldığı için çekme teli ilaveli bandajlara ihtiyaç
duyulmamaktadır. Sadece soket suspansiyonu için bir omuz bandajı uygulanır (Resim 2.42).

Resim 2.42: Myoelektrik dirsek üstü protez bandajı

2.3.2. Myoelektrik Kumandalı Dirsek Üstü Protezi Yapmak
Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezi yapmak için öncelikle mevcut kas aksiyon
potansiyeli m. biceps ve m. triceps kasarından ölçülerek elektrod yerleri belirlenir. Güdüğün
uzunluğuna bağlı omuzu kaplayan bir güdük soketi hazırlanır. Soket, provaya hazırlanırken
elektrod yatakları çok dikkatli bir Ģekilde temizlenir ve elektrotlar rahat bir Ģekilde
takılır/sökülür hale getirilir (Resim:2.43).
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Resim 2.43: Myoelektrik kumandalı güdük soketi

Soket, ucuna myoelektrik kumandalı dirsek eklemi soket adaptörü yardımıyla
bağlanır.
Protez uzunluğu, sağlıklı ön kol ve üst kol ölçüleriyle aynı uzunluğa getirilir. Kısa
güdüklerde soket ucuna sert köpük ilave edilerek soket boyu uzatılabilir. Pil yatağının yeri
belirlenir ve yerleĢtirilir.
Dirsek altında, distale bir elektro bilek ünitesi ile birlikte elektro el veya biyonik el
takılır. Pil yuvası belirlenir. Tüm kablo ve soket bağlantıları kontrol edilir. Protez hastaya
giydirilir ve fonksiyonel hareketler ile tüm protez ayarları hasta üzerinde prova edilir
(Resim:2.44).

Resim 2.44: Protez boyunun ayarlanması

Provada protez boyu ve diğer ayarlamalar yapılıp hasta memnuniyeti sağlandıktan
sonra ikinci laminasyon kaplama ile dıĢ soket yapılır.
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Çekme hareketli dirsek üstü protezlerinde kullanılan çekme teli bandajlarına bu
protezde gerekli olmadığı için sadece soketin suspansiyonunu sağlayan bir omuz bandajı
uygulanır. Omuz bandajı ayarları hasta üzerinde yapılır. (Resim:2.45).

Resim 2.45: Omuz bandajı

Hastaya myoelektrik protezin fonsiyonları ve eğitimi verilir. ÇeĢitli materyal ve
cisimlerle yapılan bu eğitim, kavrama ve bırakma becerilerini geliĢtirmek amacıyla yapılır.
Terapist eĢliğinde yapılan bu eğitim kolaydan zora, yavaĢtan hızlıya, oturmadan ayakta
durma ve yürüme sırasında pratik edilir.
KiĢi, protezini kullanmada yeterince güven oluĢturduktan sonra kas kasılma derecesini
ayarlamayı dolayısıyla kavrama hızını ve kuvvetini ayarlamayı öğrenmelidir. Süngerlerle,
pipetlerle, plastik bardaklarla ve borularla kiĢi, değiĢik kavrama kuvvetlerinin farklı sertlikte
ve kalınlıkta materyallere nasıl etki ettiğini görür ve materyale uygun kas sinyali üretmeyi
öğrenir (Resim:2.46).

Resim 2.46: Myoelektrik protez fonksiyon eğitimi

2.4. Hibrit (Karma) Dirsek Üstü Protezleri
Aynı protezde iki ayrı tip kontrolün kullanıldığı bu tip protezlere, hibrit protez adı
verilir.
Hibrit protezler genelde dirsek üstü protezleridir. Bunlara, kısmen dıĢ kuvvetle
(myoelektrik) kısmen de kuvvet iletim ve kuvvet bandajı (dirsek eklemi için) yardımıyla
vücut kuvvetiyle kumanda edilir ve çalıĢtırılır. (el kavrama ve yön değiĢtirme fonksiyonu).
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Hibrit protez için yeterli kas aksiyon potansiyelinin mevcut olması gerekir
(Resim:2.47).

Resim 2.47: Hibrit (karma) dirsek üstü protezi

Hibrit protez yapımında aynı myoelektrik kumandalı ve çekme hareketli protez
yapımındaki tüm iĢlem basamakları sırasıyla uygulanır.

2.5. Dirsek Üstü Protezi Yapmak
Dirsek üstü soket provası yapıldıktan sonra protezin boyu ve çevre ölçüleri, hastanın
sağlam kol ölçülere göre ayarlanır. Kısa soketlerde soket ucuna sert köpük malzeme ilave
edilir ve sağlıklı üst kol ölçülerine göre sert köpük tıraĢlanır. Bütün bu iĢlemler yapılırken
dirsek üstü soketinin montaj çizgilerine de dikkat edilmelidir. Soket ucuna döküm halkası ile
dirsek eklemi ve el geçici olarak monte edilir. Hasta üzerinde uzunluk ve fonksiyonların
provası yapılır. Provada tüm aksaklıklar giderilir ve soket dıĢı ikinci kez laminasyon ile
kaplanır. Alçısı kırılan ve temizlenen soket ucuna, dirsek eklemi ve el tekrar takılır. DıĢ
soket ile güdük soketi birbirine vidayla birleĢtirilir. Bandaj ölçüleri ve ayarlamaları yapılır.
Son olarak kozmetik eldiven giydirilir.
Protezin fonsiyonel kullanımı ve bakımı ile ilgili tüm bilgiler hastaya verilir. Gerekirse
fonsiyonel eğitim için hastaya teknik destek sağlanır. Kontrol ve bakım için yeni bir randevu
tarihi verilerek protez teslim edilir.

2.5.1. Protezin Boyunu Ayarlamak
Hastaya soket provası yapılıp güdük kontrolünden sonra protezin uzunluğu sağlam kol
uzunluğu ile aynı ölçülere getirilmelidir.
Soket ile el bilek ünitesi arasında kalan boĢluk sert köpük malzeme ile doldurulur.
Bunun için soket dıĢına bir ince plastik levha veya karton plaka rulo Ģeklinde sarılır ve
içerisine hazırlanan sert köpük malzeme dökülür (Resim:2.48).
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Resim 2.48: Sert köpük dökmek

Reaksiyona girip sertleĢen köpüğün soğuması beklenir. Dirsek üstü soket montajı
yapılırken, sert köpükteki fazlalık sağlam koldan alınan ölçülere uygun ve yere paralel
olacak Ģekilde ( frontal ve medial eksenlere 90° dik açıda) tıraĢlanır (ġekil:1.1).

ġekil 2.1: Sert köpüğün tıraĢlanması

Soket ucundaki sert köpüğe dirsek eklemi monte edilirken protezin montaj çizgilerine
(ġakül) dikkat edilmelidir. Köpük ucu dirsek eklemi eksen çizgisine paralel olmalı ve soket
dirsek eklemini tam ortalamalıdır. Ayrıca, soket dirsek ekleminin yaklaĢık 140°
bükülebilmesine izin vermelidir (ġekil:2.2).
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ġekil 2.2: Soket ve dirsek eklemi montaj çizgileri

Dirsek eklemi ve el bilek ünitesi ile el geçici olarak montaj edilir. Hasta üzerinde
protezin uzunluk ve fonsiyonel provası yapılır. Prova esnasında tüm aksaklıklar giderilir ve
protez dıĢ laminasyon kaplama aĢamasına getirilir (Resim:2.49).

Resim 2.49: Protezin geçici montajı ve provası

2.6. Protezi Bitirmek
Protezin dıĢ yüzeyinin laminasyonu için daha önceki modüller ve öğrenme
faaliyetlerinde uygulanan laminasyon iĢlemleri aynen burada da uygulanır.
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Desteklemenin daha da güçlenmesi istenilen bölgelere, triko çorap (stakinet) kat
aralarına cam veya karbon elyaf yerleĢtirilir (Resim:2.50).

Resim 2.50: Karbon/cam elyaf ile desteklemek

Soket ucuna döküm halkası uzunluğu da ilave edilerek dıĢ soket laminasyonu yapılır.
Tüm bu iĢlemler sonunda döküm halkası yerleĢtirilmiĢ bir Ģekilde dirsek üstü soketinde soket
distal ucu dirsek eklem eksenine ve yere paralel, frontal ve medial eksenlere 90° dik açıda
olmalıdır (ġekil 2.3), (Resim:2.51).

ġekil 2.3: Dirsek üstü soketi Ģakül çizgileri
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Resim 2.51: Soketin Ģakül çizgilerinin kontrolü

Laminasyon iĢleminden sonra soket içindeki alçı kırılır. Kenarları frezede temizlenen
protezin distal ucuna el bilek ünitesi yerleĢtirilir ve protez el, el bilek ünitesine takılır.
Soketin distal ucuna dirsek eklemi yerleĢtirilir. Dirsek ekleminin ve elin pozisyonları
ayarlanır (Resim:2.52).

Resim 2.52: Protez parçalarının birleĢtirilmesi

DıĢ soket ile güdük soketi, vida diĢi açılan noktalardan geniĢ baĢlı vidalarla birleĢtirilir
(Resim:2.53).

Resim 2.53: DıĢ soket ile güdük soketin birleĢtirilmesi

2.7. Protezin Teslim Edilmesi
Kablo kontrollü bir protezde kuvvet iletim bandaj (harnes) ayarlamaları protez
takılıyken hasta üzerinde yapılır. Hastaya, protez elin/kancanın açma ve kapama, dirsek
eklemini bükme ve kilitleme fonksiyonları yaptırılarak en rahat konumdaki bandaj uzunluğu
ve çekme teli gerginliği ayarlanır ve bu Ģekilde sabitlenir (Resim:2.54).
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Resim 2.54: Bandajların ayarlanıp sokete sabitlenmesi

Hastaya protezin fonsiyonları ve eğitimi verilir. ÇeĢitli materyal ve cisimlerle yapılan
bu eğitim, kavrama ve bırakma becerilerini geliĢtirmek, aynı zamanda dirsek eklemini
bükerek kilitleyebilmek amacıyla yapılır (Resim:2.55).

Resim 2.55: Kuvvet iletim bandajı ayarları

Tüm bu iĢlemlerin sonunda kozmetik eldiven protez el üzerine giydirilir.
Kozmetik eldiveni protez el üzerine giydirmeden önce içine ve protez el üzerine biraz
pudra dökülür, sıcak hava fönü ile eldiven içten ve dıĢtan ısıtılır. Bu iĢlem yapılırken
eldivenin zarar görmemesi ve her tarafının eĢit bir Ģekilde ısıtılması için sıcak hava tabancası
(fön) eldiven üzerinde gezdirilir (Resim:2.56).

Resim 2.56: kozmetik eldivenin geçirilmesi
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Son kez protez hastaya giydirilerek protezin fonksiyonları kontrol edilir. Gerekli ise
son düzeltmeleri yapılır (Resim:2.57).

Resim 2.57: Protezin bitirilmesi

Hasta kayıt numarası protez üzerine açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılır. Yazılan bu
numara aynı zamanda hasta kayıt formuna da iĢlenir.
Protezin temizliği, kuru veya çok az nemli temizleme bezi ile yapılmalıdır. Kozmetik
eldiven, özel temizleme sıvısı veya sadece sabunlu su ile temizlenmelidir.
Güdük, özel temizlik losyonları ile temizlenmeli ve güdük bakım seti kullanılmalıdır.
Güdük bakım seti; ter, kir vb. nedenlerden dolayı güdükte oluĢabilecek sivilce, alerji, cilt
bozukluğu gibi olumsuzlukların önlenmesinde etkilidir.
Tüm güdük ve protez temizliği bilgileri hastaya anlatılır. Protezin bakım ve kontrolleri
için hastaya yeni bir randevu tarihi verildikten sonra protez, hastaya teslim edilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Mekanik (çekme hareketli) dirsek üstü protezi yapınız ve hastaya teslim ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Soket boyunu sert köpükle uzatınız.
 Soket dıĢına karton veya ince
polietilen plakayı rulo Ģeklinde sarınız.
 Sert köpük malzemeyi içine boĢaltınız.
 SertleĢen köpük üzerinden karton veya
polietileni çıkartınız.

 Soketi
montaj
getiriniz.

(ġakül)

çizgilerine

 Ölçü kağıdında yazılı olan ölçülere
göre köpüğü Ģekillendiriniz.
 Frontalden soketin dikey Ģakül
çizgisine 90° dik açıda soket distalini
tıraĢlayınız.
 Medialden soketin dikey Ģakül
çizgisine 90° dik açıda soket distalini
tıraĢlayınız.

 Üst kol uzunluğunu köpük ucunu Ģakül
çizgilerine
göre
tıraĢlayarak
ayarlayınız.
 Dirsek eklemini geçici olarak köpük
ucuna monte ediniz.
 Alt kol uzunluğunu ayarlayarak eli
takınız.
 Protez boyunu sağlıklı kol ile aynı
ölçülere getiriniz.
 Bandaj ölçülerini alınız ve fonksiyon
ayarlarını yapınız.
 Protezin tüm fonksiyonel hareketlerini
hasta üzerinde prova ediniz.

 Protez provası yapınız.
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 Köpük dıĢına laminasyon yapınız.

 Geçici tutturduğunuz dirsek eklemini
soketten ayırınız.
 Dirsek üstü protezi, ölçü formuna
kaydettiğiniz ölçülere göre frezede
köpük malzemeyi Ģekillendiriniz.
 Döküm halkasını, köpük ucuna
ekleyiniz.
 ġakül çizgilerini tekrar kontrol ediniz.
 Köpük dıĢ yüzeyindeki gözenekleri
kapatarak dıĢ soket laminasyona
hazırlayınız.
 Laminasyon tekniğine uygun tüm
iĢlemleri sırasıyla yapınız.

 Soket ucuna dirsek eklemini takınız ve el
bilek ünitesi ile elin montesini yapınız.
 Soket ucuna, döküm halkası ile dirsek
ekleminin montesini yapınız.
 Dirsek altı distaline el bilek ünitesi ile
eli monte ediniz.
 Tüm bu iĢlemleri yaparken protez
provasında belirlediğiniz dirsek eklemi
ve elin pozisyonlarına dikkat ederek
montaj yapınız.
 Güdük soketi ile dıĢ soketi birleĢtiriniz.

 Güdük soketi, üzerine yerleĢtirdiğiniz
metal pul üzerine vida diĢi açınız.
 GeniĢ baĢlı vidayla dıĢ soket ile güdük
soketini vidalayarak birleĢtiriniz.
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 Omuz bandajının ayarlarını yapınız.
 Omuz bandajını takınız.
 Protez el kumanda çekme telinin
gerginliğini ayarlayınız.
 Dirsek eklemi bükme teli gerginliğini
ayarlayınız.
 Dirsek
eklemi
kilitleme
telini
ayarlayınız.
 Tüm ayarlamalardan sonra fonksiyonel
harekeleri hastaya tekrar yaptırınız.
 Omuz bandajını sokete monte ediniz.
 Tüm hareketlerin uyumunu sağladıktan
sonra
bandajın
soketle
kalıcı
bağlantısını gerçekleĢtiriniz.
 Hastaya bandajların fonksiyonları
tekrar anlatınız ve protezi kullanma
eğitimi veriniz.

 Kozmetik eldiveni giydiriniz.

 Eldiven uzunluğunu istenilen ölçüye
göre keserek kısaltınız.
 Eldiven içine talk pudra dökünüz.
 Eldivenin tüm yüzeyini eĢit ısıtınız.
 Eldiveni protez el üzerine dikkatlice
giydiriniz.

 Protezi teslim ediniz.
 Hasta kayıt numarasını protez üzerine
yazınız.
 Protezin bakım ve kontrolü için yeni
bir randevu tarihi veriniz.
 Protezi hastaya teslim ediniz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyette yapmıĢ olduğunuz uygulamayı öğretmen gözetiminde, aĢağıdaki
uygulama testi ile kendi kendinizi değerlendiriniz.
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet ve
Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Soket boyunu sert köpükle uzatabildiniz mi?
2. Soketi montaj (ġakül) çizgilerine getirebildiniz mi?
3. Protez provası yapabildiniz mi?
4. Köpük dıĢına laminasyon yapabildiniz mi?
5. Soket ucuna dirsek eklemini takıp ve el bilek ünitesi ile elin
montesini yapabildiniz mi?
6. Güdük soketi ile dıĢ soketi birleĢtirebildiniz mi?
7. Omuz bandajının ayarlarını yapabildiniz mi?
8. Omuz bandajını sokete monte edebildiniz mi?
9. Kozmetik eldiveni giydirebildiniz mi?
10. Protezi teslim edebildiniz mi?

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

AĢağıdakilerden hangisi, hem öz kuvvete dayalı hem de dıĢ kuvvete dayalı kol protezi
çeĢididir?
A) Myoelektrik kol protezi.
B) Çekme hereketli kol protezi.
C) Hibrit kol protezi.
D) Kozmetik kol protezi.

2.

Pasif protezler olarak anılan, hiçbir tutma/kavrama fonksiyonuna sahip olmayan
protezlere ne ad verilir?
A) Hibrit kol protezleri.
B) Kozmetik kol protezleri.
C) Myoelektrik kol protezleri.
D) Çekme hareketli kol protezi

3.

Lifter destekli dirsek ekleminin en önemli özelliği aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Protezin ağırlığını azalması
B) Protezin ağırlığını azalması
C) Çok kuvvetle dirsek ekleminin bükülmesini sağlaması
D) Az kuvvetle dirsek ekleminin bükülmesini sağlaması

4.

Myoelektrik kumandalı dirsek üstü protezi yapımında normal Ģartlarda, hangi kasların
kas aksiyon potansiyelinden faydalanılır?
A) m. biceps ve m. deltoideus
B) m. biceps ve m. triceps
C) m. triceps ve m. deltoideus
D) m. Coracobrachialis

5.

AĢağıdakilerden hangisi, kas aksiyon potansiyelini güçlendirerek elektro/biyonik elin
veya elektro tutucunun kumandası için bir çıkıĢ sinyaline dönüĢtürür?
A) Elektrod
B) ġarj cihazı
C) Pil
D) ġalter

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.

Güdük ucu bölgesi de dahil olmak üzere güdük yüzeyinin tamamı soket duvarıyla
doğrudan bağlantı olduğu soket çeĢidine, ………………….. soket denir.

2.

Myoelektrik kumandalı protezlerde gerekli olan enerji kaynağı ………………….. ile
sağlanır.

3.

Myoelektrik kumandalı bir dirsek üstü protezi, ……………………kuvvete dayalı bir
protez çeĢididir.

4.

Dirsek üstü protezlerinde dirsek eklemi, yaklaĢık …………………………derece
bükülebilmelidir.

5.

Kozmetik

modüler

dirsek

üstü

protezlerinde,

protez

üzerine

…………………giydirilerek kozmetik form verilir.
6.

DıĢ soket ile güdük soketi birbirine …………………….. ile birleĢtirilir.

7.

Omuz bandajının hassas ve son ayarları ……………………….. üzerinde yapılmalıdır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

8.

AĢağıdakilerden hangisi, soket boyunun uzatılmasında kullanılan malzemelerden
biridir?
A) YumuĢak köpük
B) Elastik köpük
C) Sert köpük
D) Hiçbiri

9.

Dirsek üstü soketin Ģakül çizgileri belirlenirken frontal ve medial Ģakül çizgileri
horizontal eksene kaç derece açıda olmalıdır?
A) 70°
B) 80°
C) 50°
D) 90°

10.

AĢağıdakilerden hangisi, üç çekmeli omuz bandajındaki çekme tellerinden birisi
değildir?
A) El açma teli
B) Omuz destek teli
C) Dirsek bükme teli
D) Dirsek eklem kilit teli

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
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

D
B
C
A
D

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

C
B
D
B
A

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

tam (total) kontakt
pil (akü)
dıĢ
140°
kozmetik sünger
vida
hasta
C
D
B
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KAYNAKÇA
KAYNAKÇA
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