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ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

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 Modülünü almıĢ
olmaktır.
Dirsek altı protezi alçı ölçüsünü alabilmek ve alçı modelajı
yapabilmek.
Genel Amaç
Dirsek altı bölgesinin fonksiyonel anatomisini ve
biyomekaniğini tanıyacak, atölye ortamında reçeteye ve
ortopedi tekniğine uygun olarak dirsek altı protezi için
hastadan alçı ölçü ve alçı modelajı yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Dirsek altı bölgesinin fonksiyonel anatomisini ve
biyomekaniğini tanıyacaksınız.
2. Dirsek altı protezi için hastadan alçı ölçü alabilecek ve
alçı modelajı yapabileceksiniz.
Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu
Ortam: Alçı ölçü 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.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modülü çalıĢıp edineceğiniz yeterlik ile ortopedi tekniği alanında üst ekstremite
protezlerinin bir parçası olan dirsek altı protezi için alçı-ölçü alma ve alçı modelajı yapma
metotlarını öğreneceksiniz; dirsek altının fonksiyonel anatomisini ve biyomekaniğini
tanıyacak, dirsek altı protezi için hastadan alçı ölçü alabilecek ve alçı modelajı
yapabileceksiniz.
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verim alınamaz.
Dirsek altı protezleri, ortopedinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda yeterlik
kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Dirsek altı bölgesinin fonksiyonel anatomisini ve biyomekaniğini tanıyacaksınız.

ARAġTIRMA



Ön kolun ve elin fonksiyonel anatomisini inceleyerek araĢtırınız.
Dirsek altı amputasyonlarını inceleyiniz.

1. ÖN KOLUN FONKSĠYONEL ANATOMĠSĠ
VE BĠYOMEKANĠĞĠ
1.1. Ön Kol Bölgesi Kasları
Ön kol bölgesinde bulunan kaslar, ön ve arka grup olarak ikiye ayrılır. Yine ön ve arka
grup kasları derin ve yüzeysel kat olarak incelenir.

1.1.1. Ön Kolun Ön Yüzündeki Yüzeysel (Fleksor) Kaslar
Ön kolun ön yüzündeki yüzeysel (fleksor) kaslar; m. palmaris longus, m. pronator
teres, m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris, m. flexor digitorum superficialisdir.


M. palmaris longus; aponeurosis palmarisi gererek, ele fleksiyon yaptırır. Ön
kolun fleksiyonuna yardım eder. (Ģekil:1.1)

ġekil 1.1: M. Palmaris longus, m. pronator teres
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M. pronator teres; ön kolun ve elin pronasyon kasıdır. Art. cubitiye biraz
fleksiyon yaptırır. Pronasyon hareketinde daima m. pronator quadratus ile
birlikte çalıĢır ve M. pronato quadratus ile yapılan hareketleri kuvvetlendirir.
M. flexor carpi radialis; ele fleksiyon ve radial abduksiyon yaptırır. Fleksiyon
hareketini m. flexor carpi ulnaris ve kısmen de m. flexor digitorum superficialis
birlikte gerçekleĢtirir. Abduksiyon hareketinde m. extensor carpi radialis longus
ile beraber hareket eder. (Ģekil: 1.2)

ġekil 1.2: M. flexor carpi ulnaris, m. flexor carpi radialis





M. flexor carpi ulnaris; iĢlevleri: M. flexor carpi radialis, m. palmaris longus,
m. flexor digitorum superficialis, m. flexor carpi ulnaris el bileğine fleksiyon,
m. extensor carpiulnaris ile birlikte ele umar abduksiyon yaptırır. M. flexor ve
extensor carpi ulnarisler birlikte çalıĢarak art. carpometacarpea ekstansiyon
yaptığında, elin radial abduksiyonuna engel olur. (Ģekil: 1.2)
M. flexor digitorum superficialis; önce sonlandığı ikinci falanksa, daha sonra
da sırası ile birinci falanks ve ele fleksiyon yaptırır. Caput humerale, ön kolun
fleksiyonuna da yardım edebilir. (Ģekil: 1.3)

M. flexor digitorum superficialis özellikle parmakların ince hareketleriyle ilgilidir. Bu
kasın fonksiyon görememesi halinde, derin fleksorlar, büyük ölçüde bu kasın görevini
üstlenir. Bu gibi durumlarda, ince iĢler dıĢında, elimizde birĢey yakalama, tutma gibi
fonksiyonları rahatlıkla yaptırabilir.

ġekil 1.3: M. flexor digitorum superficialis
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1.1.2. Ön Kolun Ön Yüzündeki Derin (Fleksor) Kaslar
Ön kolun ön yüzündeki derin (fleksor) kaslar; m. flexor digitorum profundus, flexor
pollicis longus ve m. pronator quadratesdir. (Ģekil: 1.4)

ġekil 1.4: M. flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, m. pronator quadrates



M. flexor digitorum profundus; önce tutunduğu üçüncü, sonra sırasıyla
ikinci, birinci falanksa ve ele fleksiyon yaptırır. El ekstansiyon durumunda iken
parmaklar üzerine olan etkisi daha fazladır. (Ģekil: 1.4)

Yüzeysel ve derin fleksor kaslar birlikte kontraksiyon yaptığında, önce 2. sonra 3. ve
en sonda 1. falanks fleksiyon yapar. Derin fleksor kaslar, daha ziyade tutma kavrama gibi
kaba fonksiyonları yapar. Bu durumda sadece birinci ve ikinci falankslar fleksiyon yapabilir.
Bu nedenle el ile bir cisim sıkıca kavranamaz ve el sıkı yumruk haline getirilemez.




M. flexor pollicis longus; baĢparmağın önce 2. sonra 1. Falanksına ve 1.
metakarpal kemiğe fleksiyon yaptırmasıdır. Ayrıca baĢparmağı ikinci parmağa
yaklaĢtırmak suretiyle adduksiyon, küçük parmağa yaklaĢtırmak suretiyle de
opozisyon yaptırır. Bu kas, baĢparmağın en kuvvetli fleksorudur. (Ģekil: 1.4)
M. pronator quadratus; dört köĢeli yassı bir kastır, ön kolun ön yüzünün
distalinde ve en derininde yer alır. Radius ve ulnanın alt parçalarını önden
çaprazlar. Ulnanın ön yüzünün alt parçasından baĢlar, lifleri dıĢ yana ve hafif
aĢağıya doğru geçer. Radiusun ön yüzünün ve ön kenarının alt parçasına yapıĢır.
(Ģekil: 1.4)
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Ön kolun esas pronator kasıdır. Hızlı ve kuvvetli pronasyonda m. pronator teres
harekete katılır.

1.1.3. Ön Kolun Arka Yüzündeki Yüzeysel (Ekstansor) Kaslar
Ön kolun arka yüzündeki yüzeysel (ekstansor) kaslar; m brachioradialis, m. extensor
carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor digitorum, m. extensor
digiti minimi, m. extensor carpi ulnaris ve m. anconaeusdur.


M. brachioradialis; ön kola fleksiyon yaptırır. Ayrıca, diğer kaslar tarafından
pronasyon durumuna getirilmiĢ ön kolun supinasyonuna yardım eder. (Ģekil:
1.5)

ġekil 1.5: M. brachioradialis



M. extensor carpi radialis longus; ele ekstansiyon ve radial abduksiyon
yaptırır.(Ģekil: 1.6)

ġekil 1.6: M. extensor carpi radialis longus



M. extensor carpi radialis brevis; ele ekstansiyon yaptırır. Sagital eksene
yakın olması nedeniyle bu eksen etrafında çok zayıf olarak radial abduksiyon da
yaptırır. (Ģekil: 1.7)

ġekil 1.7: M. extensor carpi radialis brevis
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M. extensor digitorum; art. metacorpophalangea ve art. interphalangealarda
parmaklara ekstansiyon yaptırır. 3., 4., 5. parmaklarda ekstansiyon ile birlikte
bir miktar abduksiyon olur. (Ģekil:1.8)

ġekil 1.8: M. extensor digitorum



M. extensor digiti minimi; M. extensor digitorum ile birlikte küçük parmağa
ve ele ekstansiyon yaptırır. (Ģekil:1.9)

ġekil 1.9: M. extensor digiti minimi



M. extensor carpi ulnaris; M. extensor carpi radialis longus ve brevis ile
birlikte el bilek eklemini tespit etmek için fleksor kaslara yardım eder. M.
extensor carpi radialis longus ve brevis ile el bilek eklemine ekstansiyon, m.
flexor carpi ulnaris ile ele umar abduksiyon yaptırır. (Ģekil:1.10)

ġekil 1.10: M. extensor carpi ulnaris



M. Anconaeus; dirsek ekleminin dorsalisinde, m. triceps brachiinin devamı
Ģeklinde olan küçük üçgen bir kastır. Humerusun dıĢ epicondylinden baĢlar,
lifleri yayılarak aĢağı ve içe doğru uzanır. Olecranon ve ulnanın dorsal yüzünün
proksimalinde sonlanır. Ön kola ekstansiyon yaptırır.

1.1.4. Ön Kolun Arka Yüzündeki Derin (Ekstansor) Kaslar
Ön kolun arka yüzündeki derin (ekstansor) kaslar; m. supinator, m. abductor pollicis
longus, m. extensor pollicis brevis, m. extensor pollicis longus, m. extensor indicisdir.
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M. Supinator; avuç içini öne çevrilebilmek için radiusu döndürür. (supinasyon)
Kuvvetli supinasyonda, özellikle dirsek eklemi fleksiyonda iken m. biceps
brachii ile birlikte kasılır. M. biceps brachiinin supinasyon gücü m. supinatorun
üç katıdır. GerilmiĢ dirsek ekleminde yapılan supinasyona katkısı çok azdır. M.
supinator fleksiyon yapmıĢ kolda daha iyi kasılır. (Ģekil:1.11)

ġekil 1.11: M. supinator



M. abductor pollicis longus; M. abductor pollicis brevis ile baĢparmağın
abduktorudur. M. extensor pollicis longus ve brevis ile art.
metacarpophalangeada baĢparmağa ekstansiyon yaptırırlar. (Ģekil:1.12)

ġekil 1.12: M. abductor pollicis longus



M. extensor pollicis brevis; baĢparmağın 1. falanksına daha sonra da 1.
metakarpal kemiğe abduksiyon ve repozisyon (ekstansiyon) yaptırır.
(Ģekil:1.13)

ġekil 1.13: M. extensor pollicis brevis
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M. extensor pollicis longus; baĢparmakta phalanx distalini gerer. M. extensor
pollicis brevis ve m. abductor pollicis longus ile birlikte baĢparmağa ait phalanx
proximalise ve 1. metakarpal kemiğe ekstansiyon yaptırır, ayrıca gerilmiĢ
baĢparmağı dıĢa döndürür ve radial abduksiyon yaptırır. (Ģekil:1.14)

ġekil 1.14: M. extensor pollicis longus



M. extensor indicis; iĢaret parmağının ekstansiyonuna yardım eder. (Ģekil:1.15)

ġekil 1.15: M. extensor indicis

1.2. Ön Kol Kemikleri (Ossa Antebrachii)
Ön kol kemikleri, ulna ve radiustur.

1.2.1. Ulna (Dirsek Kemiği)
Ön kolun iç yanında bulunan kemiktir. Radiusa paralel olarak bulunur. Üst ucu kalın,
alt ucu incedir. Ġki ucu ve bir gövdesi vardır. (Ģekil:1.16)
Ulna, radius ve humerus ile eklem yapar, el bileği kemikleri ile doğrudan teması
yoktur. Ġkisi arasında kıkırdak bir disk (discus articularis) vardır.

1.2.2. Radius (Döner Kemik)
Ön kolun dıĢ yanında (baĢparmak tarafında) bulunan kemiktir. Alt ucu daha geniĢtir,
dıĢ yana doğru eğrilik yapar; alt ucunda ise öne doğru iç bükeydir. Kemiğin iki ucu ve ortada
bir gövdesi vardır. (Ģekil:1.16)
Radius; humerus, ulna ve el bileği kemikleri (os scaphoideum ve os lunatum) ile
eklem yapar.
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ġekil:1.16. Ulna ve radius

1.3. Ön Kolun Hareketleri
Ön kol; dirsek fleksiyonu, dirsek fleksiyonda iken glenohumeral eklem sayesinde
external ve internal rotasyon ile radio-ulnar eklem sayesinde supinasyon ve pronasyon
hareketlerini yapar.

1.3.1. Dirsek Fleksiyonu
Dirsek eklemi yaklaĢık 140° fleksiyon hareketi yapar. (Ģekil: 1.17)

ġekil 1.17: Dirsek fleksiyonu
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1.3.2. Ġç ve DıĢ Rotasyon
Dirsek eklemi 90° fleksiyonda iken ön kol, 20° glenohumeral external rotasyon ve 90°
glenohumeral internal rotasyon hareketlerini yapar.(Ģekil: 1.18)

ġekil 1.18: Glenohumeral rotasyon

1.3.3. Radio-Ulnar Supinasyon ve Pronasyon
Ön kol 80° radio-ulnar supinasyon ve 90° radio-ulnar pronasyon hareketlerini yapar.
(Ģekil: 1.19). Kısa ve çok kısa güdükler, radio-ulnar supinasyon ve pronasyon hareketlerini
yapamaz.

ġekil 1.19: Radio-ulnar supinasyon ve pronasyon

1.4. Dirsek Altı Amputasyonları
Amputasyon; ağır Ģekilde yaralanmıĢ, hastalıklı ve fonksiyonunu yitirmiĢ
ekstremitelerin ameliyatla kesilerek vücuttan uzaklaĢtırılması iĢlemidir. En önemlisi ideal
amputasyon seviyesini belirlemektir. Bunun için klinik muayene ve laboratuvar (grafi,
doppler USG vb.) tetkikleri eksiksiz yapılmalıdır. Amputasyon seviyesi, amputasyonun
fonksiyon için yeterli uzunlukta, yumuĢak dokuyla iyi örtülmüĢ ve duyarlı olması gerekir.
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Deri flepleri, güdük uç ve çevresindeki derinin sağlıklı ve altındaki dokulara
yapıĢmamıĢ olması gerekir. YumuĢak doku fazlalığıda protez kullanılmasını engeller.
Kaslar, düĢünülen kemik kesisinin 4-5 cm distalinden veya cilt kesisiyle aynı seviyeden veya
0.5-1 cm daha uzun yapılması uygundur. Sinirler, izole edilen sinir zorlamadan aĢağıya
doğru çekilerek keskin bistüriyle kesilir. Damarlar, izole edilerek krome katgüt veya ipekle
bağlanır. Kemik, genellikle yere paralel kesilir, kesik kemik ucu törpülenir, proteze engel
olacak keskin kenar ve çıkıntılar kesilir, periost fazla sıyrılmaz. (nekroz geliĢebilir)

1.4.1. Amputasyon Nedenleri
Ekstremite amputasyonları, en eski ameliyatlardandır. Sevimsiz olarak kabul edilen bu
ameliyatlarda, eğer neden travma değilse amputasyon endikasyonu genellikle
geciktirilmekte; çoğu kez hasta ve yakınları tarafından reddedilmektedir. Fonksiyonel açıdan
canlı olmayan bir ekstremitenin amputasyonundaki amaç, hastanın fonksiyon ve yaĢam
kalitesini artırmaktır.
Amputasyona karar verildikten sonraki en büyük problem, seviye seçimi, maksimum
fonksiyon için gerekli kurtarıcı ameliyat sonrası tedavi ve protez seçimidir. Amputasyon
seviyesi seçiminde, klinik olarak iskemi seviyesi yanında laboratuar kriterlerindende
yararlanılır. Bunlar arasında, arteryel angiografi, doppler USG, segmental perfüzyon
basınçları ve nabız volüm arteriografi kayıtları sayılabilir.
Ekstremite amputasyon nedenleri özetle Ģöyle sıralanmaktadır:








Vasküler hastalıklar ve diabet,
Travmalar (iĢ ve trafik kazaları),
Donmalar,
Tümörler,
Silah yaralanmaları,
Periferik damar hastalıkları,
Konjenital ekstremite eksiklikleri,

Ameli ,(Ekstremitenin komple yokluğu.)

Hemimelia, (Ekstremitenin bir kısmının yokluğu.)

Fokomelia .(Ekstremitenin son kısmının gövdede veya gövdeye yakın bir
yerde tutunması.)

Resim 1.1: Hemimelia ve Fokomelia
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1.4.2. Amputasyon Seviyeleri
Üst ekstremite amputasyonları; parsiyal el amputasyonları, bilek dezartikülasyonu,
dirsek altı amputasyonu, dirsek dezartikülasyonu, dirsek üstü amputasyonu, omuz
dezatrikülasyonu ve forequarter amputasyonu Ģeklindedir. (Ģekil: 1.20)

ġekil 1.20: Üst ekstremite amputasyon seviyeleri



El amputasyonları







Bilek dezartikülasyonu
Dirsek altı amputasyonu







Parmak amputasyonu
BaĢparmak amputasyonu
Karpal amputasyon

Krukenberg amputasyonu

Dirsek dezartikülasyonu
Dirsek üstü amputasyonu
Omuz dezartikülasyonu
Forequarter amputasyonu

Bu modülde sadece dirsek altı amputasyonları görülecektir. Diğer amputasyon
çeĢitlerini ayrıntılı incelemek için Parsiyal El ve Bilek Protezleri, Dirsek Üstü Protezleri ve
Üst Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri Modüllerine bakınız.
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Dirsek altı amputasyonu; hastaların çoğunluğunda memnuniyet uyandıran
protez uygulamasına sahip amputasyon çeĢididir. Dirsek altı seviyesinde
yapılan amputasyonlara uygulanan protezler çok iyi sonuçlar verir. Dirsek
ekleminin korunmasının önemide tartıĢılmaz bir gerçektir. Ön kol rotasyonu ve
gücü, güdük uzunluğuna bağlıdır.

Çok kısa dirsek altı güdüklerine uygulanan protezlerde humerus manĢeti ilave
edilebilir, böylece protezin tutunma ve kuvvet alma düzeyi arttırılır.

ġekil 1.21: Dirsek altı amputasyonu

Resim 1.2: Dirsek altı amputasyonları
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Krukenberg amputasyonu

Krukenberg amputasyonunda, dirsek altı amputasyon güdüğü ön kolun korunmuĢ
parmak hassasiyeti nedeniyle yüksek yakalama ve manipülasyon yeteneğine sahip radial ve
unlar güdük uçlarına çevrilir. Krukenberg ön koluna konvansiyonel bir protez takılabilir ve
ön kol hareketini sağlamak için myoelektrik aygıtlar kullanılabilir. Bunun en büyük
dezavantajı kolun kaba görüntüsüdür. (resim: 1.3)

Resim 1.3: Krukenberg amputasyonu

1.4.3. Amputasyon Sonrası Tedavi
Doktor, terapist, teknisyen ve hasta amputasyon sonraki dönemde beraber çalıĢmalı ve
bilgi alıĢveriĢi içinde olmalıdır. Uygun zamanda ve uygun Ģekilde ölçünün alınması
komplikasyonu ve hareket kısıtlığını engeller.
Ameliyat sonrası ödem geliĢmesi sık karĢılaĢılan sorundur. Bunun sebepleri lenf
dolaĢımının bozulması ve ameliyat sırasındaki travmadır.
Ödem zamanla azalır. Bazı durumlarda ödemin azalması gecikebilir. Bunu engellemek
için bazı önlemler alınmalıdır. Güdük, kalp seviyesi üzerinde olacak Ģekilde istirahat etmek
gerekir. Düzenli aralıklarla ödem takibi yapılmalı, güdüğü dıĢ etkenlerden korumalıdır.
Yeterli ağrı tedavisi uygulanmalıdır.
Ameliyat sonrası erken hareketlilik önemlidir. Hastaya hemen günlük yaĢam
hareketlerine baĢlanmalıdır.
Güdüğe Ģekil vermek için kompresyon bandajı kullanılmalıdır. Bunu önceleri terapist
uygularken zamanla hasta kendi uygulamaya baĢlamalıdır. Bilateral üst ekstremite
amputasyonlarında hasta yakınları uygulamalıdır.


Güdük ve Fantom Ağrısı

Sistematik fizyoterapi ve ergoterapi güdük ve fantom ağrısı için etkili bir tedavidir.
Amputasyon sonrası yara iyileĢmesi ve infeksiyon riski sebebiyle günlük güdük takibi
yapılmalıdır. Güdükteki ağrı ve kızarıklık uyarıcı olmalıdır. Rehabilitasyona mümkün
olduğunca erken baĢlanmalıdır. Baskılı bandajlama önemlidir. Fantom ağrısı, olmayan
ekstremite bölümünde Ģiddetli ağrı hissetmektir.
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Fantom hissiyatında ise kiĢi, olmayan kısmı sanki varmıĢ gibi hissedebilir. Sanki elini
hareket ettirebilecekmiĢ gibi düĢünür. Gözlerini kapatırsa olmayan kısımın pozisyonu
hakkında bilgi verir. Doktor, fantom ağrısı ile fantom hissiyatını ayırt edebilir.
Protez kullanımı, fantom ağrısını azaltır. Myoelektrik protezler beynin adaptasyonunu
sağlar.

1.4.4. Güdüğe Kompresyon (Basınç) Uygulamak
Protez uygulamaya geçmeden önce güdüğün toparlanması için güdüğün basınç altında
tutulması gerekir. Bu iĢlem, elastik sargı ile bandajlamak (resim:1.4) veya güdük
kompresyon çorabı (resim:1.5) ile sağlanır.


Elastik sargı ile bandaj uygularken dikkat edilecek hususlar;








Yeterli uzunlukta ve geniĢlikte elastik bandaj kullanılır,
Bandaj “8“ Ģeklinde sirküler sarılır,
Güdük ucundan yukarı (distalden proksimale) doğru sarılır,
Bandaj 1/3 oranında üst üste bindirilerek sarılır,
Bandaj katları arasında boĢluk kalmaması gerekir ve yumuĢak doku
bandaj katları arasından dıĢarı doğru taĢmaması gerekir.
Bandaj tüm yüzeye eĢit bir baskı uygulanır, kan dolaĢımını etkilemeyecek
bir sıkılıkta olmasına dikkat edilir,
Ġki saatte bir bandajın sökülerek güdük 20-30 dk dinlendirilir.

Resim 1.4: Elastik sargı ile bandajlamak



Güdük kompresyon çorabı; elastik sargı ile bandajlama özen isteyen ve
zaman ayrılması gereken bir iĢtir. Kullanımı daha kolay ve basit olan
kompresyon çorabı kullanmak avantajlı olabilir. Kompresyon çorabı, adından
da anlaĢılacağı üzere güdüğe çorap Ģeklinde giydirilir. DeğiĢik ölçülerde hazır
olarak üretilmiĢtir. (resim:1.5)

Resim 1.5: Güdük kompresyon çorabı
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1.4.5. Dirsek Altı Protezi için Metrik Ölçüleri Almak
Mezuro ile güdüğün çevre ve uzunluk ölçüleri alınır ve ölçülen tüm değerler dirsek
altı protezi ölçü formuna yazılır. (Ģekil 1.22)


Dirsek altı güdük ölçülerini almak

A- Güdük uzunluğu, güdük ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi ölçülür.
B- Güdük çevre ölçüleri, güdük distalinin 4 cm yukarısından baĢlayarak 5’er cm
aralıklarla güdüğün çevre ölçüleri alınır.
C- Epikondiller üstü çevre ölçüsü için epikondillerin üstünden çevre ölçüsü alınır,
ayıca kumpas ile epikondillerin M-L ve A-P ölçüleri alınır.
D- Koltuk altı çevre ölçüsü, koltuk altı seviyesinden üst kolun çevresi Ģeklinde alınır.
E- Üst kol uzunluğu ölçme ise koltukaltı ile epikondiller üstü ara mesafenin
ölçümüdür.
Not: D ve E ölçüleri, dirsek üstü (üst kol) manĢeti gerektiren durumlarda alınır.

ġekil 1.22: Dirsek altı güdük metrik ölçüleri



Sağlıklı kol ölçülerini almak: Mezuro ile sağlıklı kolun çevre ve uzunluk
ölçüleri alınır ve ölçülen tüm değerler dirsek altı protezi ölçü formuna yazılır.
(Ģekil 1.23)

Bu ölçüler:
A- Üst kol uzunluğu, omuz ile dirsek eklemi ara mesafesisidir.
B- Alt kol uzunluğu, dirsek eklemi ile baĢparmak distal ucu ara mesafedir.
C- Üst kol çevre ölçüleri, koltukaltından üst kol çevre ölçüsü ve epikondiller üstünden
çevre ölçüsüdür.
D- Alt kol çevre ölçüleri, alt kol baldır çevresi ve bilek çevresi ölçüleridir.
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ġekil 1.23: Sağlıklı kol ölçüleri

Bilateral kol amputasyonlarında kol uzunluğunu bulmak için “el baĢparmak ana
eklemi throkantor major hizasındadır” bilgisinden yararlanılır.


Sağlıklı el ölçülerini almak: Mezuro ile sağlıklı elin çevre ve uzunluk ölçüleri
alınır ve ölçülen tüm değerler dirsek altı protezi ölçü formuna yazılır. (Ģekil
1.24)
Bu ölçüler;
A- Orta parmak uzunluğu, orta parmağın metakarpofalangial (MP) eklemi ile distal
ucu ara mesafesidir.
B- Bilek çevre ölçüsü, el bileğinin çevre ölçüsüdür.
C- El tarağı çevre ölçüsü, el tarağının çevre ölçüsüdür.
Ġstenilen fonksiyona ve bu ölçülere uyumlu hazır protez el modeli ile hastanın ten
rengine uygun kozmetik eldiven belirlenir.

ġekil 1.24: Sağlıklı el ölçüleri
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DĠRSEK ALTI PROTEZĠ ÖLÇÜ FORMU
Tarih:

T.C. NO :
ADI
:
SOYADI :
YAġI
:
BOYU :
KĠLOSU :
TEġHĠS :
ESKĠ HASTALIKLARI:
YAPILACAK PROTEZ:
PROVA TARĠHĠ
:
DÜġÜNCELER
:
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite dirsek altı protezi için metrik ölçüleri alınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Dirsek altı güdüğünün metrik ölçülerini
alınız.

 Mezuro kullanabilirsiniz.
 Güdük uzunluğunu ve çevre ölçülerini
alabilirsiniz.
 Dirsek çevre ve kumpas ölçüsünü
alabilirsiniz.
 Üst kol manĢeti veya bandajı gerekliyse
üst kolun uzunluk ve çevre ölçülerini
alabilirsiniz.
 Ölçtüğünüz tüm değerleri dirsek altı
protezi ölçü formuna yazınız.

 Sağlıklı kolun mertik ölçülerini alınız.
 Mezura kullanarak dirsek altının 5’er
cm. aralıklarla çevre ölçülerini, dirsek
üstünün 5’er cm. aralıklarla çevre
ölçülerini alabilirsiniz.
 Üst kolun ve alt kolun uzunluğunu
ölçebilirsiniz.
 Ölçtüğünüz tüm değerleri dirsek altı
protezi ölçü formuna yazmalısınız.

 Sağlıklı elin metrik ölçülerini alınız.
 Mezura kullanarak Orta parmak
uzunluğunu, el bilek çevresini ve el
tarak çevresini ölçebilirsiniz.
 Ölçtüğünüz tüm değerleri dirsek altı
protezi ölçü formuna yazmalısınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Dirsek altı güdüğünün metrik ölçülerini alabildiniz mi?
2. Sağlıklı kolun metrik ölçülerini alabildiniz mi?
3. Sağlıklı elin metrik ölçülerini alabildiniz mi?

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

21

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ön kol, kaç derece radio-ulnar supinasyon hareketi yapar?
A) 30°
B) 60°
C) 80°
D) 20°

E) 50°

2. AĢağıdakilerden hangisi, ekstremite amputasyon nedenlerinden değildir?
A) Vasküler hastalıklar ve diabet.
B) AĢırı kilolar, ĢiĢmanlık.
C) Travmalar.
D) Perifirik damar hastalıkları.
E) Konjenital ekstremite eksiklikleri.
3. AĢağıdakilerden hangisi, üst ekstremite amputasyon seviyelerinden değildir?
A) Chopart amputasyonu.
B) Forequarter amputasyonu.
C) Dirsek dezartikülasyonu.
D) Dirsek altı amutasyonu.
E) Parsiyal el amputasyonu.
4. Dirsek altı güdük metrik ölçülerini alırken güdüğün çevre ölçüleri nasıl alınır?
A) Güdük ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi ölçülür .
B) Epikondillerin üstünden çevre ölçüsü alınır.
C) Koltuk altı seviyesinden çevre ölçüsü alınır .
D) Koltukaltı ile epikondiller üstü ara mesafesi ölçülür .
E) Güdük distalinin 4 cm yukarısından baĢlayarak 5’er cm aralıklarla güdüğün çevre
ölçüleri alınır.
5. AĢağıdakilerden hangisi, sağlıklı elin metrik ölçülerindendir?
A) Güdük ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi .
B) Epikondillerin üstünden çevre ölçüsü.
C) Koltuk altı seviyesinden çevre ölçüsü.
D) Orta parmak uzunluğu.
E) Koltukaltı ile epikondiller üstü ara mesafesi .

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 altı protezi için hastadan alçı ölçü alabilecek ve alçı modelajı yapabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Dirsek altı protezi alçı ölçü tekniğini araĢtırınız.
Dirsek altı protezi alçı modelaj tekniğini araĢtırınız.

2. DĠRSEK ALTI PROTEZĠ ALÇI ÖLÇÜ VE
MODELAJI
Dirsek altı protezi için ölçü almadan önce güdüğün muayenesi yapılmalıdır. Gözle ve
elle yapılan muayenede güdüğün; genel duruĢu, yara izleri, vücudun duruĢu, kemik
çıkıntıları, eklemlerin fonksiyonu, kasların gücü, kas fonksiyonu ve hastanın nevrolojik özel
durumları gözlemlenir.

2.1. Gözle ve Elle Muayene (Ģekil, duruĢ)
Güdüğün ve üst ekstremitenin genel durumu aĢağıdaki hususlar dikkate alınarak
gözlemlenir. (resim: 2.1)









Güdüğün genel duruĢu,
Yara izleri,
Kolların duruĢu,
Kemik çıkıntıları,
Eklem durumu,
Hareket muayenesi,

Aktif,

Pasif,
Kas statüsü,
Nevrolojik özel durumlar.

Resim 2.1: Güdüğün muayenesi
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Güdüğün genel durumunun muayenesinden sonra anamnez yapılır. Tüm veriler hasta
kayıt ve takip formuna yazılır.







Aile anamnezi,
Amputasyon nedeni,
Eski hastalıkları,
Cinsiyet geliĢmesi, (büyüme / yara izi)
Kan dolaĢımı durumu,
Hangi protez çeĢidinin uygulanacağı.

2.2. Dirsek Altı Protezi için Ölçü Almak
Ortopedi teknisyeni, doktorun yazdığı reçete/sağlık raporunda öngörülen protez
modeline uygun hastadan alçı ölçü alır ve protezi imal ederek hastaya giydirir.
Myoelektrik dirsek altı protezi için hastanın güdüğü üzerinde elektrotların yerleri
belirlenir. Ayrıca elektrotların bulunacağı bölgede bir yara izi, yanık doku vb.
bulunmamalıdır. Kaslar elektrotlara yeterli uyartımı sağlayacak impulsa sahip olmalıdır. Bu
impuls terminal plak potansiyeli myo test cihazları ile ölçülerek belirlenir. (resim: 2.2)

Resim 2.2: Kas aksiyon potansiyelinin ölçülmesi

2.2.1. Dirsek Altı Protezi için Alçı Ölçü Almak
Metrik ölçüler alındıktan sonra güdüğün alçı kalıbı alınır. Alçı kalıp almak için gerekli
alçı ölçü malzemeleri hazırlanır. Bu malzemeler; alçı makası, kopya kalemi, falçata, mezuro,
triko çorap, omuz askısı, alçılı sargı bezi ve alçılı longettir. (resim: 2.3)

Resim 2.3: Alçı ölçü malzemeleri
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Cildi ve kılları korumak için güdük; streç folye, izole kremi, triko çorap, vb. ile izole
edilmelidir. (resim: 2.4)

Resim 2.4: Güdüğün izole edilmesi

Tiriko çorap, aĢağıya doğru kaymaması için omuz askısı ile tutturulur.
Kemik çıkıntıları ve yara izleri gibi güdüğün önemli ve hassas noktaları kopya kalemi
ile iĢaretlenir. (resim: 2.5) Bu iĢaretlenen noktalar, negatif alçı kalıp içinde görülmeli ve
pozitif alçı modele aktarılmalıdır.

Resim 2.5: Güdüğün önemli ve hassas noktalarının iĢaretlenmesi

Hazırlanan longet parçası suda ıslatılır ve epikondiller üzerine çıkacak Ģekilde dirsek
çevresine sarılır. (resim: 2.6)

Resim 2.6: Longet parçasının sarılması
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Suprakondillerden protez soketin tutunma (suspansiyon) bölgesi Ģekillendirilir. (resim:
2.7)

Resim 2.7: Suspansiyon bölgesinin Ģekillendirilmesi

Alçılı sargı bezi ıslatılır ve longet üzerinden aĢağıya doğru sarılır. Alçı sargıyı
sararken daima sargı 2/3 oranında üstüste bindirilir. Alçılı sargı bezi kademeli olarak aĢağıya
doğru güdük ucuna kadar sarma iĢlemine devam edilir. (resim: 2.8)

Resim 2.8: Güdüğün alçılı sargı bezi ile sarılması

Alçılı sargı bezini sarma iĢlemi tamamlandıktan sonra dirsek eklemi yaklaĢık 10-15 °
fleksiyona getirilir. Suprapikondillerden baskı yapılır ve olecranon üst bölgesi Ģekillendirilir.
Aynı zamanda elin baĢ ve iĢaret parmağı ile güdüğün proksimal iç kısmından bastırılarak
güdüğün yataklanması sağlanır .(resim: 2.9)

Resim 2.9: Güdüğün yataklanması

Ayrıca alçı sargı sertleĢmeden önce güdüğün volar ve dorsal yüzünden bastırılarak
güdüğün yuvarlak görünümü eliptik görünüme dönüĢtürülür. Bu baskı güdük proksimaline
uygulanmamalıdır. Sadece güdük ortası ve distal kısımlardan yapılmalıdır. Aksi takdirde ön
kol rotasyonu engellenmiĢ olur.
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Çok kısa ve kısa güdüklerde ön kol rotasyonu kaybolduğu için volar ve dorsal yüzden
baskı yapmaya gerek yoktur.
Alçı sargı tamamen sertleĢtikten sonra alçı kalıp aĢağıya doğru çekilerek çıkartılır.
Kemik çıkıntılarının çok fazla ve alçı kalıbın aĢağıya doğru çekilip çıkartılamadığı
durumlarda ise kopya kalemiyle güdüğün proksimal iç kısmına yere paralel çizgiler çizilir ve
kılavuz ip yardımıyla alçı sargı kesilir. (resim: 2.10)

Resim 2.10: Alçı sargının kesilmesi

Alçı sargının tamamen aĢağıya kadar kesilmesine gerek yoktur. Dirseğin
çıkartılabileceği yeterli boĢluk oluĢtuğunda, alçı kalıp yanlara doğru hafifçe aralanır ve
güdük, alçı kalıp içerisinden çıkartılır. (resim: 2.11)

Resim 2.11: Alçı kalıbın çıkartılması

Alçı kalıp güdükten çıkartıldıktan sonra iĢaretli noktalar kopya kalemi ile
belirginleĢtirilir. (resim: 2.12)

Resim 2.12: Alçı kalıptaki iĢaretlemeler
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Alçı kalıbın kenarlarındaki fazlalıklar çizilir ve çizgilerden kesilerek alçı kalıp
kenarları Ģekillendirilir. (resim: 2.13)

Resim 2.13: Alçı kalıbın düzeltilmesi

ġekillendirilen alçı kalıp kenarları alçılı sargı bezi ile güçlendirilir ve alçı soket
hazırlanır. (resim: 2.14)

Resim 2.14: Alçı soketin hazırlanması

Soket ucuna bir delik açılır ve soket hastaya giydirilir. Güdük ile soketin uyumu
gözlemlenir. Kemik çıkıntılarının yataklanması, dirsek ekleminin fleksiyonu ve soketin
güdüğe tutunması (suspansiyon) kontrol edilir. (resim: 2.15)

Resim 2.15: Alçı soket provası

2.3. Dirsek Altı Protezi için Alçı Modelajı Yapmak
Nagatif alçı kalıbın distal ucu, alçı sargı ile kapatılır ve proksimal duvar kenarları
longet parçası ile uzatılır. (resim: 2.16)

Resim 2.16: Longet ile kenarları uzatmak
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Alçı model hazırlamak için negatif alçı kalıbın içine bağlantı demiri yerleĢtirilir ve
alçı, solüsyon ile doldurularak sertleĢmesi beklenir. (resim: 2.17)

Resim 2.17: Kalıbı alçı ile doldurmak

Alçı sertleĢtikten sonra üzerindeki negatif alçı sargılar sökülür. (resim: 2.18)

Resim 2.18: Negatif alçı sargının sökülmesi

Pozitif alçı model üzerinde, kopya kalemiyle hassas ve önemli noktalar
belirginleĢtirilir. (resim: 2.19)

Resim 2.19: Önemli ve hassas noktaların belirginleĢtirilmesi

Pozitif alçı model üzerinde, kopya kalemi ile belirlenen hassas ve önemli noktalara
alçı ilave edilir. (resim: 2.20)
Mekanik ve myoelektrik dirsekaltı protez alçı modelinde güdük ucuna yeterli
yataklama için alçı ilavesi yapılmalıdır.

Resim 2.20: Önemli ve hassas noktalara alçı ilave edilmesi
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Dirsek fleksiyonu için medial ve lateral fleksor tendonların yataklanma bölgesine alçı
ilavesi yapılır. (resim: 2.21)

Resim 2.21: Tendonların yataklanması

Supracondiler ve olecranon bölgesi yuvarlak alçı raspası ile raspalanarak suspansiyon
bölgesi Ģekillendirilir. (resim: 2.22)

Resim 2.22: Suspansiyon bölgesini Ģekillendirmek

Gerekli dolgu ve uzatma ilaveleri yapıldıktan sonra alçı yüzeyi alçı raspası ile ölçülere
uygun raspalanır.(resim: 2.23)

Resim 2.23: Alçı yüzeyini raspalamak

Hastadan alınan metrik ölçüler, alçı model üzerinde kontrol edilir ve alçı model
istenilen ölçülere uygun hale getirilir. (resim: 2.24)

Resim 2.24: Metrik ölçüleri kontrol etmek
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Düzgün yüzey elde edebilmek için alçı model yüzeyindeki gözenekler (delikler) sulu
alçı ile kapatılır. Tüm alçı yüzeyi, sinek teli veya su zımparası ile zımparalanır ve pürüzsüz
hale getirilir. (resim: 2.25)

Resim 2.25: Alçı model yüzeyini pürüzsüzleĢtirmek

Modelajı tamamlanan alçı model kuruması için alçı kurutma fırınına yerleĢtirilir. Fırın
ısısı yaklaĢık 40 C° olmalıdır .(resim: 2.26)

Resim 2.26: Alçı modeli fırında kurutmak
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ

Dirsek altı protez soketi için negatif alçı kalıp alınız ve pozitif alçı modelajı yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Güdüğü izole ediniz.
 ÇeĢitli izolasyon malzemelerinden
birini kullanarak izole edebilirsiniz.
(izole kremi, vazelin, streç folye, triko
çorap, vb.)

 Önemli ve hassas noktaları iĢaretleyiniz.
 ĠĢaretlemelerde
kopya
kalemi
kullanabilirsiniz.
 Kalem
ucunu
suya
batırarak
ıslatabilirsiniz.
 Kemik çıkıntılarını ve yara izlerini
iĢaretleyebilirsiniz.

 Alçılı sargı bezini sarınız.
 Alçılı sargı bezi ıslatabilirsiniz.
 Alçı sargıyı sararken daima sargı 2/3
oranında üstüste bindirmelisiniz.
 Alçılı sargı bezi kademeli olarak
aĢağıya doğru güdük ucuna kadar
sarma iĢlemine devam etmelisiniz.
 Suspansiyon bölgesini Ģekillendiriniz.
 Güdüğü yaklaĢık 10-15 ° fleksiyona
alabilirsiniz.
 Medial ve lateral epikondillerin
üzerinden form verebilirsiniz.
 Olecranona form verebilirsiniz.
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 Alçı soketi hazırlayınız.
 Alçı
sargı
bezinden
longet
hazırlayabilirsiniz..
 Soket kenar duvarlarını longet ile
güçlendirebilirsiniz.

 Alçı soket provası yapınız.

 Soket ucunu delebilir ve alçı soketi
hastaya giydirerek prova edebilirsiniz.
 Suspansiyonu kontrol edebilirsiniz.
 Kemik çıkıntılarına gelen basıyı
kontrol edebilirsiniz..
 Dirsek
fleksiyonunu
kontrol
edebilirsiniz..

 Negatif kalıbı alçı ile doldurunuz.
 Bağlantı borusu yerleĢtirebilirsiniz.
 Kalıbın içine hazırladığınız alçı
solüsyonu dökebilirsiniz.
 Alçı donuncaya kadar bağlantı
borusunun tam ortada durmasını
sağlayabilirsiniz.

 Negatif alçı sargıyı sökünüz.
 Falçata ile negatif alçı sargıyı
kesebilirsiniz.
 Negatif alçı sargıyı pozitif model
üzerinden sökebilirsiniz.
 Pozitif
alçı
modeli
su
ile
yıkayabilirsiniz.
 Hassas/önemli noktaları belirginleĢtiriniz
ve alçı ilave ediniz.
 Kopya kalemi ile hassas/önemli
noktaları belirginleĢtirebilirsiniz..
 Kemik
çıkıntılarına
alçı
ilave
edebilirsiniz.
 Hassas/önemli noktalara alçı ilave
edebilirsiniz.

33

 Alçı modeli raspalayınız.
 Yuvarlak ve yarı yuvarlak alçı raspası
kullanmalısınız.
 Metrik ölçüleri dikkate
alarak
raspalamalısınız.
 Metrik ölçüleri kontrol ediniz.
 Mezuro kullanmalısınız.
 Ölçü formundaki ölçüler ile alçı model
üzerinden
ölçtüğünüz
ölçüleri
karĢılaĢtırmalısınız.
 Alçı model yüzeyini pürüzleĢtiriniz.

 Alçı yüzeyine inceltilmiĢ (sulu) alçı
sürmelisiniz.
 Yüzeydeki tüm gözenekleri
 Sulu alçı ile kapatabilirsiniz.
 Ġnce sinek teli ile yüzey pürüzlerini
temizleyebilirsiniz.
 Su zımparası ile yüzey pürüzlerini
temizleyebilirsiniz.

 Alçı modeli kurutunuz.
 Alçı modelini alçı kurutma fırınına
yerleĢtirmelisiniz.
 Fırın ısısını yaklaĢık 40 C° ye
ayarlamalısınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Güdüğü izole edebildiniz mi?
2. Önemli/hassas noktaları iĢaretleyebildiniz mi?
3. Alçılı sargı bezini sarabildiniz mi?
4. Suspansiyon bölgesini Ģekillendirebildiniz mi?
5. Alçı soketi hazırlayabildiniz mi?
6. Alçı soket provası yapabildiniz mi?
7. Negatif kalıbı alçı ile doldurabildiniz mi?
8. Negatif alçı sargıyı sökebildiniz mi?
9. Hassas/önemli noktalara alçı ilave edebildiniz mi?
10.Alçı modeli raspalayabildiniz mi?
11.Metrik ölçüleri kontrol edebildiniz mi?
12.Alçı model yüzeyini pürüzsüz hale getirebildiniz mi?
13.Alçı modeli kurutabildiniz mi?

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

AĢağıdakilerden hangisi, güdüğün gözle ve elle muayene hususlarından değildir?
A) Yara izleri.
B) Hangi protez çeĢidinin uygulanacağı.
C) Hareket muayenesi.
D) Eklem durumu.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, dirsek altı protezi için alçı ölçü alırken kullanılmaz?
A) Alçılı sargı bezi.
B) Alçılı longet.
C) Güdük izole malzemesi
D) Güdük çorabı.

3.

Dirsek altı protezi için alçı ölçü alırken soket suspansiyonu için hangi bölge
Ģekillendirilmelidir?
A) Epicondiler.
B) Güdü distal ucu.
C) Supracondiller.
D) Hiçbiri.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, alçı soket provasında gözlemlenmesi gereken hususlardan
değildir?
A) Sağlıklı kol duruĢu.
B) Kemik çıkıntıları.
C) Suspansiyon.
D) Dirsek fleksiyonu.

5.

Alçı modelajında, dirsek fleksiyonu için fleksor tendonların yataklanması nasıl
sağlanır?
A) Tendon yerlerinden alçı raspalaması yapılır.
B) Tendon yerlerine alçı ilavesi yapılır.
C) Hiçbir Ģey yapılmaz.
D) 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 “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Ön kol, kaç derece radio-ulnar pronasyon hareketi yapar?
A) 40°
B) 60°
C) 90°
D) 70°

2.

AĢağıdakilerden hangisi, ekstremite amputasyon nedenlerindendir?
A) Travmalar.
B) Kozmetik görünüĢ.
C) AĢırı kilolar, ĢiĢmanlık.
D) Hepsi.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, üst ekstremite amputasyon seviyelerinden değildir?
A) Forequarter amputasyonu.
B) Dirsek dezartikülasyonu.
C) Dirsek altı amutasyonu.
D) Syme amputasyonu.

4.

Dirsek altı güdük metrik ölçülerini alırken güdüğün çevre ölçüleri nasıl alınır?
A) Güdük ucu ile dirsek eklemi ara mesafesi ölçülür.
B) Güdük distalinin 4 cm yukarısından baĢlayarak 5’er cm aralıklarla güdüğün çevre
ölçüleri alınır.
C) Güdük distalinin 4 cm yukarısından baĢlayarak 8’er cm aralıklarla güdüğün çevre
ölçüleri alınır.
D) Hiçbiri.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, sağlıklı elin metrik ölçülerinden değildir?
A) Bilek çevre ölçüsü.
B) Epikondillerin üstünden çevre ölçüsü.
C) El tarak çevre ölçüsü.
D) Orta parmak uzunluğu ölçüsü.

6.

AĢağıdakilerden hangisi, güdüğün gözle
hususlardandır?
A) Amputasyon nedeni.
B) Hangi protez çeĢidinin uygulanacağı.
C) Kan dolaĢımı durumu.
D) Eklem durumu.
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ve

elle

muayenede

gözlemlenen

7.

Dirsek eklemi, yaklaĢık kaç derece fleksiyon yapar?
A) 140°
B) 100°
C) 120°
D) 180°

8.

5 cm uzunluğundaki dirsek altı güdüğü kaç derece radio-ulnar supinasyon yapar?
A) 140°
B) 40°
C) 0°
D) 100°

9.

AĢağıdakilerden hangisi, dirsek altı protezi alçı soket provasında gözlemlenmesi
gereken hususlardan değildir?
A) Olecranon.
B) Soket suspansiyonu.
C) Patella altı.
D) Dirsek fleksiyonu.

10.

Olmayan ekstremite bölümünde Ģiddetli ağrı hissedilmesine, ne ad verilir?
A) Fantom ağrısı.
B) Tendon ağrısı.
C) Kas ağrısı.
D) Hepsi.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

C
B
A
E
D

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

B
D
C
A
B

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

C
A
D
B
B
D
A
D
C
A
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