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

1
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Dirsek altı protez sistemlerini tanıyacaksınız.

ARAġTIRMA



Kozmetik dirsek altı protez çeĢitlerini inceleyerek araĢtırınız.
Fonksiyonel dirsek altı protez çeĢitlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. DĠRSEK ALTI PROTEZ SĠSTEMLERĠ
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 eksartikülasyon
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 alt gruplara ayırmak mümkündür (Tablo 1.1).

Tablo 1.1: Dirsek altı protez çeĢitleri
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Dirsek altı protezleri iki ana gruba ve bunlara bağlı alt gruplara ayrılır. Bunlar:


Pasif dirsek altı protezleri





Kozmetik el dirsek altı protezi
Pasif el dirsek altı protezi
o
Aktif dirsek altı protezleri


Öz kuvvete dayalı protezler
o
o



Mekanik el dirsek altı protezi
Kanca/hook (çalıĢma eli) dirsek altı protezi

DıĢ kuvvete dayalı protezler
o
o

Myoelektrik kumandalı dirsek altı protezi (Electro/biyonik el)
Myoelektrik kumandalı çalıĢma protezi (Elektric greifer/gripper)

1.1. Pasif Dirsek Altı Protezleri
Pasif dirsek altı protezleri, kozmetik el protezler ve pasif el protezler Ģeklinde iki
gruba ayrılır.

1.1.1. Kozmetik El Dirsek Altı Protezleri
Kozmetik protezler, pasif protezler olarak anılan protezlerdir çünkü bunlar hiçbir
tutma/kavrama fonksiyonuna sahip değildir (Resim 1.1).

Resim 1.1: Kozmetik el dirsek altı protezi

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. Bu
kozmetik/estetik görev, özellikle de bayan hastalar ve halka yönelik meslek sahipleri
(informasyon memuru, kapıcı vb.) için ruhsal denge açısından büyük öneme sahiptir.
Bazı ülkelerde estetik rehabilitasyon daha fazla öne çıkmaktadır. Diğer ülkelerde de
yine vücudun tamlığı dinsel bir gerekliliktir ya da aynı zamanda sosyal küçümsenmeye karĢı
bir araçtır ya da sosyal bir yanlıĢ anlama nedenidir.
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Resim 1.2: Kozmetik dirsek altı protezi

Kol protezi, yukarıda sayılan ruhsal-toplumsal görevlerin yanı sıra vücut ağırlığını
dengeleme amacını da yerine getirir. Örneğin, protez uygulamasından kaçınan
ampütasyonlularda bir süre sonra ampütasyonlu taraftaki omuzda bir yükselme ve omurgada
bir bükülme görülür.
Yürüme siklusunda protezin salınma kütlesi, omuz ile pelvisin dengeli rotasyonunun
sağlanmasında önemli bir görev üstlenir. Protez takılmamıĢ ampütasyonlularda fizyolojik bir
omuz-pelvis salınımı yoktur ve yürüme tabloları sert ve fazla enerjiye ihtiyaç gösterir
niteliktedir.
Protez uygulaması lehindeki tüm bu argümanlara rağmen hasta eğer kendi talep
etmediyse ya da protez ile ilgili olarak kayıtsız kalıyorsa hastaya kozmetik bir protez
uygulamak gerekli olmayacaktır.
Kozmetik bir protez, fonksiyonel olarak çok az kazanç sağlar (tutuĢa karĢılık
oluĢturma fonksiyonu ya da askı tutuĢ Ģeklinde pasif tutma fonksiyonu gibi). Bu nedenle de
toplumsal - ruhsal faktörleri önemsemeyen hastalara bir kozmetik protez uygulanmamalıdır.
Bebeklere ve küçük çocuklara kozmetik protez uygulama konusunda baĢka ölçütler
dikkate alınmalıdır. Bu alanda protezin yardım etme fonksiyonu (bir elin karĢı tutma
fonksiyonu) çocuğun belleğine yerleĢir ve sonradan takılacak bir fonksiyonel proteze
hazırlık olmasını sağlar. Hasta, ileri zamanda kendisine takılacak protez ile ilgili kararı
kendisi verebilecektir. Erken dönemde yapılan uygulama, protez kullanımını öğrenme
sürecini önemli ölçüde kolaylaĢtırmaktadır (Resim 1.3).
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Resim 1.3: Çocuklarda protez uygulaması

Kozmetik dirsek altı protezi üç ana parçadan oluĢmaktadır. Bunlar, hastadan alınan
ölçüye göre yapılan güdük soketi ve dıĢ soket, kozmetik el ve kozmetik eldivendir (Resim
1.3).
Kozmetik el, el bilek ünitesi aracılığı ile proteze tutturulur.

Resim 1.4: Güdük soketi, kozmetik el ve eldiven

1.1.2. Pasif El Dirsek Altı Protezleri
Protez, pasif kavrama veya tutma fonksiyonu yapan özel ek parçalarla donatılabilir.
Bunlar sağlıklı el (kontralateral) ile değiĢtirilir, ayarlanır, açılır ve kapanır.
Kavrama fonksiyonunun ampütasyonlu tarafta aktif yönetimi öngörülmemiĢtir. Pasif
çalıĢma kolu olarak adlandırılan kolun yerini bugün kozmetik olarak daha güzel ama aynı
oranda sade ve sağlam olan konstrüksiyonlar almıĢ bulunmaktadır (Resim 1.5).

Resim 1.5: Pasif el dirsek altı protezi
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1.2. Aktif Dirsek Altı Protezleri
Aktif dirsek altı protezleri, öz kuvvete dayalı protezler ve dıĢ kuvvete dayalı protezler
olarak ikiye ayrılır.

1.2.1. Öz Kuvvete Dayalı Protezler
Öz kuvvete dayalı protezler, tamamen kiĢinin kendi mekanik gücüyle hareket eden
protezlerdir.
Pasif protezde, çok sayıda özel çalıĢma eklentilerinin değiĢtirilmesi gerektiği hâlde öz
kuvvete dayalı protezin en önemli özelliği, çekme kablo ile çalıĢtırılan bir kavrama organına
sahip olmasıdır.
Çekme kablo ile çalıĢtırılan kavrama organları ise mekanik el ve çalıĢma eli (kancalar)
Ģeklinde iki gruba ayrılır.


Mekanik el dirsek altı protezleri

Mekanik el dirsek altı protezleri, kiĢinin kendi mekanik gücüyle hareket eden
protezlerdir. Güdük ve sırt üzerinden sağlam kola geçirilen bir kuvvet transferine yarayan
bandaj sistemi sayesinde omuz hareketleri proteze iletilir ve böylece protezin el kısmı
açılır/kapanır.
Kavrama fonksiyonu bir protez elde, baĢparmak ile iĢaret parmağı ve orta parmak
arasında gerçekleĢir (Resim 1.8).

Resim 1.8: Mekanik dirsek altı protezi
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Dirsek altı çalıĢma protezleri

Kanca, kavrama amacıyla kullanılır. Daha çok atölye vb. iĢ yerlerinde çalıĢma amaçlı
olarak tasarlanmıĢ olup vida gibi küçük nesneler bile kavranabilir (Resim 1.7).

Resim 1.7: Kanca (çalıĢma eli) çeĢitleri

Kancaların bakımı kolaydır. Standart ve özellikli olarak yetiĢkin ve çocuklara uygun
olan çeĢitleri vardır. Soket ucuna bağlanır ve hafiftir.
Kancaların haricinde değiĢik çalıĢma halkaları ve askıları da kullanılmaktadır. Atölye
vb. iĢ yerlerinde çalıĢanlarda eğe mengeneleri, ayarlı kelepçeler, yaylı saplar ve bağlama
kıskaçları kullanabilir. Tüm bu aksamların hepsi protez kol ucuna takılır/sökülür özelliğe
sahiptir. Amputasyonlu, amaca uygun olan aparatı seçerek çalıĢmasını sürdürür.
Kavrama organının açılmasına yarayan çekme tel, doğrudan hasta tarafından aktif
olarak omuz bandajları aracılığı ile yönetilir. Pasif protezdekinin aksine hasta, bu tür aktif
protezler ve çalıĢma kollarıyla aktif olarak kavrayabilir, ucundan tutabilir, kucaklayabilir ve
yemek yeme araçlarını ağzına götürebilir (Resim 1.11).

Resim 1.11: Dirsek altı çalıĢma protezi

Protez otonom biçimde çalıĢtırılabildiğinden ve sağlıklı ele bağımlı olmadığından,
fonksiyonel kazanç çok büyüktür. Ayrıca protezli tarafta bir tutma veya pozisyon değiĢikliği
yapabilmek için sağlıklı elin iletme, tutma ve kontrol fonksiyonuna da ihtiyaç duyulmamıĢ
olur.
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Öz kuvvete dayalı protezlere iliĢkin kuvvet iletim bandajları

Dirsek altı güdüklerinde mekanik elin veya kancanın harekete geçirilmesi için sadece
tek bir kuvvet teli yeterli olur. Kuvvet teline ait kuvvet kaynakları olarak birincisi takma elin
bükülme ve gerilme hareketine açılmayı gerçekleĢtirmede üst kol kasları, ikinci olarak iyi bir
biceps kas kanalı ve üçüncü olarak da omuz kemerinin ağ Ģeklindeki bir omuz bandajı
üzerinden hareket ettirilmesi söz konusudur. En sık olarak üçüncü yöntem (omuz bandajı)
kullanılır. Omuz bandajları da görsel Ģekillerine göre isimlendirilir (dokuz Ģekilli kuvvet
iletim bandajı, sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı).


Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı

Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı, ağ Ģeklindeki omuz bandajlarının en basit Ģeklidir.
Bu bandaj, kapama yayının çekimine karĢı, omuz öne getirilerek ve omuz kemeri
geniĢletilmek suretiyle takma eli açar (Resim 1.12).

Resim 1.12: Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı

Tutma eyleminin sadece Ģaftın içindeki güdük yatağı veya üst kol manĢeti ve buna ait
tespit aracılığıyla gerçekleĢebilecek Ģekilde bir taĢıyıcı tertibat olarak bu bandaj tipinden
faydalanılamaz. Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı, en az sıkma özelliğine sahiptir.
Vücuttan çok kolay kayar ve bu nedenle de etkisi açısından güvenilir değildir. Bu bandaj
türü sadece hafif iĢler için uygundur (ġekil 1.6).

ġekil 1.6: Dokuz Ģekilli dirsek altı kuvvet iletim bandajı
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Sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı

Dirsek altı amputasyonu geçirmiĢ kiĢilerde kavrama kolları olarak en çok sekiz Ģekilli
kuvvet iletim bandajı kullanılır.
Bu bandaj, takma el ile ilgili kuvvet iletimi yapmak görevini üstlenmenin yanı sıra, iyi
bir taĢıyıcı tertibat olarak da iĢ görür. Kuvvet teli, takma elden baĢlayarak alt koldan, üst kol
manĢetine tespit edilmiĢ olan yaylı telden ve karĢı omuz çevresindeki omuz ağının sırtından
geçer. Sırtın ortasında kuvvet teli, ampütasyonlu tarafta enseden ve omuz seviyesinden geçip
üst kolun ön tarafına dönen kemerle kesiĢir. Bu da taĢımaya dayanıklı bir Ģekilde protez
kolun üst manĢetine bağlanır (ġekil 1.7).

ġekil 1.7: Sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı



Roeser bandajı

Roeser bandajı, üst kol kaslarının kuvvetinden yararlanılarak takma eli çalıĢtırır.
Pasif kapalı takma elin açılması, üst kol manĢetine giden bir kuvvet teli ile dirsekteki
germe hareketinin yapılması sonucunda gerçekleĢir. Orta uzunluktaki ve uzun alt kol
güdüklerindeki germe kuvveti, takma elin açılması için germe kuvvetinin ancak çok küçük
bir kısmı kullanılacak kadar büyüktür (ġekil 1.8).

ġekil 1.8: Roeser bandajı
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Kuvvet telinin uzatılması ve kısaltılmasıyla alt kolun çeĢitli germe açılarıyla açma
hareketinin meydana getirilmesi mümkün olur. Protez eli açma/kapama teli, omuz kemerine
bandaj konulması gerekliliğini ortadan kaldırır. Bu bandajın dezavantajı ise cisimlerin aktif
olarak kavranıp bırakılmasının ancak alt kolun sabit Ģekilde ayarlanmıĢ bir bükülme
pozisyonunda yapılabiliyor olmasıdır. Bu bandaj, basitliği nedeniyle özel mesleki durumlar
(örneğin, kartotekste çalıĢan ve kartları alıp yerine koyarken kolu hep aynı derecede büken
memurlar) için uygundur. Kuvvetli gerilme ile kavrama ve takma elin açılması, doğal
kavrama hareketlerine denk düĢer.
Roeser bandajında daima üst kol manĢetine ihtiyaç vardır ve bu nedenle de bu bandaj
alt kolun aktif dönme hareketleri yapmasına izin vermez.

1.2.2. DıĢ Kuvvete Dayalı Protezler
DıĢ kaynaklı kuvvete dayalı aktif protezler, öz kuvvete dayalı protezlere göre hastaya
daha önemli avantajlar sağlar.
Öz kuvvete dayalı protezlerin dezavantajları, kuvvet iletim bandajlarıyla elde edilen
hareket ve kavrama fonksiyonunu yapabilmek için gerekli olan öğrenme çabası, bandaj
tekniğinin rahat olmaması ve çekme kablo ile kumandanın fizyolojik olmayan bir hareket
örneğini oluĢturmasıdır. Bu nedenle teknolojik bir ilerleme olarak dıĢ kaynaklı kuvvete
dayalı protezler geliĢtirilmiĢtir.
Öz kuvvete dayalı protezde hem eklemin kumandası (bükme/kapama açısından nicel
değiĢiklik) hem de kas çalıĢması yoluyla hareketin yapılması gerçekleĢtirilirken, dıĢ kaynaklı
kuvvete dayalı protezde bir de kumanda impulsunun (fleksiyon/ekstansiyon,
pronasyon/supinasyon, açma/kapama) Ģalterler, supaplar ya da elektrotlar yardımıyla hasta
tarafından idare edilmesi gerekmektedir.
Bir alıĢtırma süresi gerekli olsa da dıĢ kuvvete dayalı sistemler öz kuvvete dayalı
protezlere oranla daha basit ve daha zahmetsiz biçimde kullanılabilir.
DıĢ kaynaklı kuvvete dayalı protezlerde 60’lı ve 70’li yıllarda elektriksel enerji
kaynağının (myoelektrik protezler) yanı sıra protezin çalıĢtırılması için komprime
karbondioksit (C02) kullanılmaktaydı. Günümüzde hareket maddesi olarak karbondioksit
kullanımından tamamen vazgeçilmiĢtir çünkü elektrikli elin daha güvenli ve daha az tehlikeli
olduğu anlaĢılmıĢtır. C0 2 protezi, esas olarak minyatürleĢtirilmiĢ açma/kapama supapları
kullanabilen hastalarda uygulanıyordu. Gerçek ampütasyonlarda myoelektrikle kumanda
edilen deri elektrotları daha iyi sonuç vermektedir. Bu nedenle aĢağıda myoelektrik protezler
daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

11



Myoelektrik dirsek alti protezleri

Myoelektrik protezler, vücudun kendi elektrik potansiyelini kullanır. Bu potansiyel,
güdük kaslarının kontraksiyonu ile oluĢur ve deri yüzeyinde mikro volt seviyesinde
ölçülebilir. Var olan kas aksiyon potansiyelleri protez sokete yerleĢtirilen elektrotlar
tarafından algılanır, güçlendirilir ve kumanda sinyalleri olarak protez ele sevk edilir.
Dirsek altı myoelektrik protezlerde, ekstansör kas grupları protez elin açılmasını ve
fleksör kas grupları protez elin kapanmasını kumanda eder.
Myoelektrik protezler üç yapı kısmından meydana gelir. Bunlar:


KiĢisel ölçülere uygun ortopedik yapı kısımları [örneğin, dirsek altı
güdük soketi, (Resim 1.13)],

Resim 1.13: Dirsek altı soketi



Önceden imal edilmiĢ mekanik yapı kısımları [örneğin, mekanik veya
elektromekanik pronasyon ve supinasyon eklemi, elektromekanik el,
(Resim 1.14)],

Resim 1.14: Electric greifer ve elektromekanik el



Önceden imal edilmiĢ elektrikli ve elektronik yapı kısımları [örneğin, pil
Ģarj cihazı, pil, kumanda elektrotları, güçlendirici ve elektrik devreleri,
eklemleri iĢletmeye yarayan motorlar, (Resim 1.15)].

Resim 1.15: Elektrikli ve elektronik yapı kısımları
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Myoelektrik protezin çalıĢma prensibi

Protez Ģaftının içinde hastaya en uygun noktaya monte edilmiĢ deri elektrotları
yardımıyla kas aksiyon potansiyelleri protezin kumanda elektroniğine iletilir.
Bu kas aksiyon potansiyelleri, kas gruplarının istemli olarak gerilmesi ile oluĢur ve
yeterli hassasiyetteki cihazlarla (mikrovolt düzeyinde) deri üzerinden ölçülür.
Kas gruplarının (örneğin, alt veya üst koldaki fleksorlar ya da ekstansorlar) kontrollü
Ģekilde gerilmesi, bu nedenle protez fonksiyonları (elin açılması ve kapatılması veya
pronasyonu ve supinasyonu) ile ilgili bir çalıĢtırma impulsu olarak kullanılabilir.
Yani myoelektrik protezler, manipülatörler veya Ģalterlerle değil, kas aksiyon
impulsları ile çalıĢtırılır. Bu da yine sinir sistemi yardımıyla yönetildiğinden daha önce
belirtilmiĢ olan protezlerin kas kuvveti ile yönetilmesine karĢın bu protez tipinin iradi olarak
çalıĢtırıldığı söylenebilir.
Bu Ģekilde bu protezin hastaya neden daha önce görülen protez tiplerine göre daha
doğal geldiği kolayca anlaĢılabilir (Resim 1.16).

Resim 1.16: Myoelektrik dirsek altı protezi

Kumanda elektrotları tarafından alınan sinyal, çalıĢtırılan protez motorunu bir
elektronik devre aracılığıyla istenen konumuna getiren minyatür güçlendiricilere iletilir.
Kullanılan elektronik tekniği ise dijital veya entegre devre, eĢikli devre (impulsun
büyüklüğüne veya süresine bağlı) gibi çok sayıda çalıĢtırma ve kumanda olanaklarını
mümkün kılar.
Myoelektrik protez tipinin uygulanması için temel prensip, kas aksiyon
potansiyellerinin mevcut olması veya çalıĢtırılabilir olmasıdır. Örneğin, potansiyellerin
oluĢmasını ya da iletilmesini engelleyen sinir hastalıklarının veya yanıkların olması hâlinde
bu protezler genelde çalıĢmaz. Bu tür durumlarda, potansiyeller diğer kas gruplarından(m.
pectoralis, m.latissimus dorsi) elde edilebilir.
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Mevcut kas aksiyon potansiyelini test etmek için myotester, myotrainer ve myoboy
gibi test cihazları kullanılır (Resim 1.17, 1.18). Mevcut kas aksiyon potansiyeli, protez elin
kumandası için 20-40 mikrovolt ve bilek rotasyonu için 40-60 mikrovolt olmalıdır.

Resim 1.17: Kas aksiyon potansiyelinin ölçülmesi

Resim 1.18: Myotainer-set ve myoboy-set

Protez elin açılıp kapanmasını mümkün kılan myoelektrik alt ve üst kol protezleri
yıllardan beri piyasada bulunmakta ve kullanılmaktadır.
Myoelektrik dirsek altı protezleri, iki kanal veya dört kanal kumanda sistemli olarak
ikiye ayrılır. Ġki kanallı sistemde protez el sadece açma ve kapama hareketini yapar. Dört
kanallı sistemde ise protez el, açma ve kapama hareketinin yanı sıra el bileği 360° rotasyon
(dönme) hareketini yapar.
Güdüğün sahip olduğu özelliklerin myoelektrik kumandaya izin vermemesi hâlinde,
öz kuvvete dayalı bir kumanda tercih edilebilir. Güdük yüzeyinden uyarı alınmaması hâlinde
myoelektrik el, bandaj Ģalteri ile kumanda edilebilir (hibrit protez). Dokuz veya sekiz Ģekilli
bandaj yardımıyla Ģalter kumanda edilerek protez elde açma/kapama veya rotasyon hareketi
sağlanır.
Tek taraflı uyarı alınması hâlinde tek bir elektrot ile açma/kapama hareketi sağlanır.
Mevcut myoelektrik eller, tek elektrot sayesinde fonksiyonları yerine getirir.
Çok kısa dirsek altı güdüklerinde el bilek motoru, protezin distaline değil protezin
proksimaline yerleĢtirilir ve uzun mil yardımıyla protez ele aktarılır. Böylece protezin
ağırlaĢmaması ve dirsek ekleminin zorlanmadan bükülmesi sağlanır.
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Myoelektrik kontrollü dirsek altı çalıĢma protezi (Electric greifer/gripper)

Daha güçlü bir kavrama ve nesnenin tüm çevresine kavrayabilme imkânı sağlar.
Dayanıklıdır, elektric greifer/gripper güçlüdür ve el çalıĢmaları için uygundur (Resim 1.19).

Resim 1.19: Myoelektrik kontrollü çalıĢma protezi

1.3. Dirsek Altı Protezi Soket ÇeĢitleri
Dirsek altı protezlerinde güdüğün özelliklerine ve uzunluğuna bağlı olarak yapılacak
soket çeĢidi belirlenir. Çok kısa güdük, kısa güdük, standart (orta) güdük ve uzun güdük
Ģeklinde değerlendirilir.
Protezin suspansiyonunu (tutunma) sağlamak için çok kısa güdüklerde dirsek üstü
manĢetli ve lateral barlı split soket, kısa güdüklerde ise munster soket tipi tercih edilir.
Standart ve uzun güdüklerde suspansiyon, epikondiller üzerinden yataklama sistemi
(KBM-Kondylen Bettung Munster) ile sağlanır.
Bilateral dirsek altı amputasyonlarında ise posteriordan çapraz bir bandaj sistemi
uygulanmalıdır.

1.3.1. Çok Kısa Güdük Soketi
Çok kısa güdüklü dirsek altı protezlerinde güdük soketi protez koldan bağımsız ayrı
bir soket olarak yapılır ve lateral eklemler ile dirsek üstündeki deri manĢete tutturulur. Bu
soket sistemine split soket adı verilir.
Split soket, esas soket (güdük) ve bilek ünitesi ile terminal ucun tutturulduğu iki ayrı
soketi içerir. Süspansiyon dirsek üstü manĢeti ve lateral bar ile sağlanır. Güdük soketi ile
protez kol salıncak Ģeklinde hareket eder (ġekil 1.9).

ġekil 1.9: Split soketli dirsek altı protezi
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1.3.2. Kısa Güdük Soketi
Kısa güdüklü dirsek altı protezlerinde tutunma muenster tip soket ile sağlanır.
Muenster soket sisteminde suspansiyon için lateral barlı dirsek üstü manĢetine gerek
yoktur. Süspansiyon, olecranon üzerinden ve epikondiller üzerinden yapılır (Resim 1.20).

Resim 1.20: Muenster soketli dirsek altı protezi

Muenster soket, arkada olecranonu, yanlarda epikondilleri içine alacak Ģekilde
yukarıya, önde cubital fossaya kadar uzanır (ġekil 1.11).

Alçı ölçü alırken süspansiyonu sağlamak ve olekranonu belirginleĢtirmek için dirsek
35° fleksiyonda tutulur ve Ģekilde görüldüğü gibi biceps tendonunun her iki tarafından baskı
uygulanır (ġekil 1.10).

ġekil 1.10: Muenster soket alçı ölçüsü

16

ġekil 1.11: Muenster soket alçı modeli

Muenster soketin en önemli dezavantajı ise ön proksimal duvarın daha yüksek
tutulması sonucu dirsek ekleminin fleksiyon hareketini kısıtlamasıdır.

1.3.3. Standart (Orta) Güdük Soketi
Standart (orta) güdük sokette suspansiyonu (tutunma) sağlamak için bir dirsek üstü
manĢetine gerek yoktur. Süspansiyon, epikondillerden yataklama sistemi ile sağlanır (KBM Kondillen Bettung Muenster) (Resim 1.21).

Resim 1.21: Standart güdük soketi
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1.3.4. Uzun Güdük Soketi
Uzun güdük dirsek altı protezlerinde süspansiyon kasların izometrik kontraksiyonu ile
sağlanır. Kondillerden yataklama sistemini uygulamaya gerek kalmaz. Soketin süspansiyonu,
direkt olarak kasların kasılmasıyla (izometrik kontraksiyon) soket iç duvarına uygulanan
basınç ile sağlanır.

Resim 1.22: Uzun güdük soketi

18

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Dirsek altı güdüğün mevcut kas aksiyon potansiyelini ölçünüz ve elektrot yerlerini
iĢaretleyiniz.
ĠĢlem Basamakları


Öneriler

Myotrainer seti hazırlayınız.

 Elektrot kablo uçlarını takınız.
 Myotrainer seti çalıĢtırınız.



Dirsek altı fleksör kasların mevcut kas
aksiyon potansiyelini ölçünüz.

 Ölçüm
yapacağınız
bölgeleri
gözlemleyiniz ve temizleyiniz.
 Ölçüm yapılacak bölgelerde yanık,
yara izi vb. olmamasına dikkat ediniz.
 Hastanın dirsek altı fleksör kaslarını
kasmasını sağlayınız.
 Dirsek altı fleksör kasındaki kas
aksiyon potansiyelini ölçünüz.
 En yüksek ölçüm yaptığınız noktayı
(elektrot yerlerini) iĢaretleyiniz.



Dirsek altı ekstansör kasların mevcut
kas aksiyon potansiyelini ölçünüz.

 Ölçüm
yapacağınız
bölgeleri
gözlemleyiniz ve temizleyiniz.
 Ölçüm yapılacak bölgelerde yanık,
yara izi vb. olmamasına dikkat ediniz.
 Hastanın dirsek altı ekstansör kaslarını
kasmasını sağlayınız.
 Dirsek altı ekstansör kasından ölçüm
yapınız.
 En yüksek ölçüm yaptığınız noktayı
(elektrot yerlerini) iĢaretleyiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, pasif dirsek altı protez çeĢitlerindendir?
A) Mekanik el dirsek altı protezi
B) Kozmetik el dirsek altı protezi
C) Myoelektrik kumandalı dirsek altı protezi
D) Hiçbiri

2.

AĢağıdakilerden hangisi, öz kuvvete dayalı dirsek altı protez çeĢitlerindendir?
A) Mekanik el dirsek altı protezi
B) Kozmetik el dirsek altı protezi
C) Pasif el dirsek altı protezi
D) Hiçbiri

3.

AĢağıdakilerden hangisi, öz kuvvete dayalı dirsek altı protezlerinde kullanılan kuvvet
iletim bandaj çeĢitlerinden değildir?
A) Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
B) Sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
C) Roser Bandajı
D) Pawlik bandajı

4.

Myotester, myotrainer ve myoboy gibi test cihazları hangi amaç için kullanılır?
A) Mevcut kas aksiyon potansiyelini depolamak için
B) Mevcut kas aksiyon potansiyelini kullanmak için
C) Mevcut kas aksiyon potansiyelini ölçmek için
E) Hiçbiri

5.

Munster tip dirsek altı güdük soketi, hangi dirsek altı güdük çeĢidinde tercih edilir?
A) Uzun güdüklerde
B) Standart güdüklerde
C) Kısa güdüklerde
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 öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Dirsek altı protezi imalatı yapabilme becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA



Protez el çeĢitlerini (kavrama organları) araĢtırınız ve arkadaĢlarınızla tartıĢınız.
Dirsek altı protezinde kullanılan kuvvet iletim bandajlarını araĢtırınız.

2. DĠRSEK ALTI PROTEZĠ ĠMALATI
Dirsek altı protezi imalatında kullanılan malzemeler, çeĢitli ölçülerde ve renklerde
farklı iĢlevlere sahip tamamen fabrikasyon olarak üretilmiĢ hazır ve yarı hazır mamullerdir.
Bunlar, protez el çeĢitleri, kozmetik eldivenler, bandajlar, lateral barlar ve protez soket
imalatında kullanılan plastik döküm (laminasyon) malzemeleri ile güçlendirici
malzemelerdir.

2.1. Protez El ÇeĢitleri (Kavrama Organları)
Protez eller farklı ölçü ve modellerde sağ/sol olarak üretilmiĢtir. Protez el ölçüleri
hastanın sağlam eli üzerinden alınır ve yapılacak protezin özelliklerine ve fonksiyonuna
uygun el modeli belirlenir (ġekil 2.1).

ġekil 2.1: Protez el ölçüleri

Proteze takılacak el belirlenirken kullanıcının sosyal durumu, mesleği, günlük
aktiviteleri vb. unsurlar dikkate alınmalıdır.
Protez eller fonksiyonlarına göre isimlendirilir. Kavrama organları (protez el), pasif el,
aktif el ve çalıĢma (iĢ) eli Ģeklinde üç gruba ve bunlara bağlı alt gruplara ayrılır.
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2.1.1. Pasif Eller
Pasif protez eller, kozmetik el ve pasif mekanik el olarak ikiye ayrılır.


Pasif eller





Kozmetik el
Pasif mekanik el

Kozmetik el

Kozmetik eller, görüntüsüne çok önem veren kiĢiler tarafından kullanılan kozmetik
protezlerde uygulanır. Hiçbir fonksiyonel özelliğe sahip değildir. Sadece vücudu
tamamlayıcı ve dengeleyici bir görev üstlenir. Kozmetik eller, poliüretan köpük, silikon,
ahĢap vb. malzemelerden sağ ve sol olarak değiĢik ebatlarda üretilmiĢtir (Resim 2.1).

Resim 2.1: Kozmetik el



Pasif mekanik el

Pasif mekanik ellerin tutma/kavrama fonksiyonu el mekanizmasının yapısına bağlıdır.
Sağlıklı el ile birlikte açılırlar ve bağımsız olarak kapanır. Kozmetik protezler için uygundur.
Pasif sistem el mekaniğinde üç parmak vardır. Bunlar, baĢparmak, iĢaret parmağı ve
orta parmaktır (Resim 2.2).
Bir nesneyi tutmak için el pasif olarak açılır ve kendi kendine kapanır.

Resim 2.2: Pasif mekanik el
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2.1.2. Aktif Eller
Aktif protez eller, mekanik eller, myoelektrik kontrollü eller ve çalıĢma (iĢ) elleri
olarak üçe ayrılır.


Aktif eller


Mekanik eller
o
o



Myoelektrik kontrollü eller
o
o



Üç parmak kavramalı el
BeĢ parmak kavramalı el

ÇalıĢma elleri
o
o



Tek çekmeli el
Ġki çekmeli el

Çekme hareketli kavrayıcılar (kancalar)
Myoelektrik kumandalı kavrayıcılar (electric greifer/gripper)

Mekanik eller (Kablo kontrollü el)

Mekanik (kablo kontrollü) eller, vücut gücüyle çalıĢan ellerdir ve aynı zamanda aktif
kavrayabilen eller diye isimlendirilir. Protezin fonksiyonları vücut gücü ile yani güdüğün
veya omuzun yardımı ile kontrol edilir (Resim 2.3).

Resim 2.3: Mekanik (kablo kontrollü) el

El mekanizması ile el kılıfı, ĢekillendirilmiĢ elin iç kısmı, fonksiyonellik ve doğal
görünümü birlikte sağlayan kozmetik eldiven olmak üzere üç bölümden oluĢur (Resim 2.4).

Resim 2.4: Mekanik (kablo kontrollü) el
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Kablo kontrollü eller, tek çekmeli el ve iki çekmeli el olarak ikiye ayrılır.


Tek çekmeli el

Tek çekmeli sistem el tüm kablo kontrollü protezler için uygundur. El istemli Ģekilde
bir kablo ile açılır ve bağımsız olarak bir kilitlenme ile eĢ zamanda kapanır (Resim 2.5).
Tek çekmeli sistem el, elin iç kısmına (iç kablo) ya da dıĢına eklenmiĢ (dıĢ kablo)
perlon veya çelik kablo ile çalıĢır.

Resim 2.5: Tek çekmeli el



Ġki çekmeli el

Ġki çekmeli sistem el tüm kablo kontrollü protezler için uygundur. El, kablonun istemli
Ģekilde çekilmesi ile açılır. Ayarlanabilir çekme, kavrama kuvvetini artırır ve her türlü
kavrama pozisyonunda kilitlenebilir (Resim 2.6).
Mekanik el, ilk çekme hareketiyle istenilen pozisyone gelene kadar açılır ve çekme
hareketi sonlandığında bulunduğu pozisyonu korur. Ġkinci çekme hareketiyle el kapanmaya
baĢlar. Çekme kuvvetiyle orantılı olarak açılan el kapama veya kavrama yapar.
Ġki çekmeli sistem el, elin iç kısmına (iç kablo) ya da dıĢına (dıĢ kablo) eklenmiĢ
perlon veya çelik kablo ile çalıĢır.

Resim 2.6: Ġki çekmeli el
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Myoelektrik kontrollü eller

Üç veya beĢ parmak kavrama ile sistem elektro el mekanizması, iç el sistemi ve kiĢisel
olarak yeniden boyanabilen ve özel uygun boyama kalemleri ile daha doğal görünüm
yaratılabilen kozmetik eldivenden oluĢur. Sokete mekanik ve elektriksel bağlantıları
sağlamak için değiĢik ölçüler ve bağlantı olasılıkları mevcuttur, bu da protezin birçok
endikasyonda kullanılabilmesine yardımcı olur.


Üç parmak kavramalı el

Üç parmak kavrama ile yuvarlak cisimler de dâhil olmak üzere farklı Ģekilli nesnelerin
kolay kavranabilmesi sağlanır. Bir yumurtayı kırmadan tutabilecek kadar hassas, bir alıĢveriĢ
torbasını taĢıyabilecek kadar güçlüdür. Bu iĢlevler üç parmak hareketiyle
gerçekleĢtirilmektedir (Resim 2.7).
Mekanizması, iç el sistemi ve doğal görünümü sağlayabilmek için boyanabilen
kozmetik eldiveni vardır. Yeni duyusal el hızı sistemiyle çok daha hızlı açıp kapama
fonksiyonları elde edilmiĢtir. Böylece elektroda verilen impulsun Ģiddetiyle protez elin
kavrama hareketi ayarlanabilmektedir. Ġstenildiğinde elin daha seri açma/kapama hareketine
veya refleks hareketlerinin gerçekleĢmesine olanak sağlar.
GeniĢ endikasyonlarda kullanabilmek için mekanik ve elektriksel bağlantıları olan
değiĢik ölçülerde seçenekleri vardır.

Resim 2.7: Üç parmak hareketli el



BeĢ parmak kavramalı el

BeĢ parmak kavramalı el, mükemmel uyumla hareket eden, her biri ayrı motorlu
eklemli parmaklar, doğal ve uyumlu hareketler ile yüzey Ģekli kompleks cisimleri dahi
konforlu ve güvenli kavrama imkanı sunar (Resim 2.8).
BaĢparmağın kullanıcı tarafından seçilebilen iki farklı pozisyonu vardır. BaĢparmağın
pozisyonunu algılayan sensörler kullanıcının üç parmak ile hassas tutma, güçlü kavrama,
anahtar tutuĢu ve iĢaret parmağının bağımsız hareketlerini yapmasına olanak verir.
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Resim 2.8: BeĢ parmak kavramalı eller

Dâhili mikro iĢlemciler, her parmağın pozisyonunu sürekli takip ederek eldeki
kavramanın sürekli ve sorunsuz olmasını sağlar. Aynı zamanda el elekroniği, tutulan cismin
kayıp kaymadığını algılayarak cismin elden kaymasını engellemek için otomatik ilave güç
sağlayan otomatik kavrama özelliğine sahiptir (Resim 2.9).

Resim 2.9: BeĢ parmak kavramalı eller



ÇalıĢma (iĢ) elleri

ÇalıĢma (iĢ) elleri, çekme hareketli kavrayıcılar (kancalar) ve myoelektrik kontrollü
çalıĢma eli (electric greifer/gripper) olarak ikiye ayrılır.


Çekme hareketli kavrayıcılar (kancalar)

Mekanik (kablo kontrollü) protezlerde kanca (hook), protez ele alternatif olarak
kavrama amacıyla kullanılmaktadır.
Kancalar özellikle vida ya da çivi gibi küçük objeleri kavramak için aĢırı hassasiyet
isteyen aktiviteler için uygundur. Kanca el iĢi ya da zor ortamlardaki aktiviteler (eriticiler,
nem vb.) için güvenilir, dayanıklı ve esnek bir araçtır.
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Kancalar bedenin üst kısmına giyilen omuz bandajı (harnes) yolu ile açılır. Yay veya
elastik bileĢenlerle serbestçe kapanır. Kancalar dayanıklı materyallerden ( örneğin,
paslanmaz çelik ) yapılmıĢlardır (Resim 2.10).

Resim 2.10: Çekme kontrollü kancalar

Kancaların temizlenmesi kolaydır ve minimum ağırlığa sahiptir (alüminyum alaĢım)
Standart ve özellikli kancalar çocuklar, yetiĢkinler ve ergenler için olan çeĢitleri vardır
(Resim 2.11).

Resim 2.11: Kablo kontrollü kancalı dirsek altı protezi

Özellikli kancalar dayanıklı yapıları ve özel tutuĢ imkânları el iĢi ile uğraĢan esnaflar,
sanatkârlar ve marangozlar için uygundur (Resim 2.12).

Resim 2.12: Kablo kontrollü çalıĢma eli
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Kablo kontrollü kancalar haricinde iĢ yerlerinde ve atölyelerde çalıĢmak amaçlı
üretilmiĢ özel çalıĢma parçaları vardır (kıskaç, halka, mengene vb.). Bunlar, soket ucuna
protez eli çıkartıp yerine özel bağlantı üniteleri ile rahatlıkla takılıp sökülebilir (Resim 2.13).

Resim 2.13: Özel çalıĢma parçaları

Üst ekstremite protezi kullanan kiĢilerin spor aktivitelerini desteklemek ve yaĢamlarını
kolaylaĢtırmak amacıyla üretilmiĢ çeĢitli spor etkinliklerine yönelik ekipmanlar vardır
(Resim 2.14).

Resim 2.14: Golf ekipmanı

Üst ekstremite protezi kullanan kiĢilerin günlük aktivitelerini desteklemek ve
yaĢamlarını kolaylaĢtırmak amacıyla üretilmiĢ çeĢitli (yemek, içmek, tıraĢ olmak, vb.)
ekipmanlar üretilmiĢtir (Resim 2.15).

Resim 2.15: Günlük yaĢama yardımcı ekipmanlar
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Myoelektrik kumandalı kavrayıcılar (electric greifer/gripper)

Güçlü ve dikkatli kavramanın esas olduğu durumlarda çok daha kullanıĢlıdır. Eklem
bağlantısı elektric greifer/gripper sistemin gerektiğinde kolay çıkarılabilmesini sağlar.
Daha güçlü bir kavrama ve nesnenin tüm çevresine kavrayabilme imkânı sağlar.
Dayanıklıdır, elektric greifer/gripper güçlüdür ve el çalıĢmaları için uygundur (Resim 2.16,
2.17).

Resim 2.16: Electric greifer

Resim 2.17: Multi control powered gripper

2.1.3. El Bilek Üniteleri
El bilek üniteleri, elin proteze takılması için dıĢ döküm içine ve distal bölgeye
yereleĢtirilen el bağlantı parçalarının tümüne verilen isimdir.
Üst ekstremite protezlerinde el bilek kısmına protez el veya iĢ çalıĢma parçası/kancası
takılıp sökülebilmesi için el bilek ünitesi bulunur. El bilek üniteleri klipsli/pimli veya vidalı
bağlantı Ģeklindedir. Ayrıca rotasyon ve fleksiyon/ekstansiyon hareketlerini yapabilme
özelliğine de sahip el bilek üniteleri bulunmaktadır.
Myoelektrik kontrollü üç parmak veya beĢ parmak kavramalı elektro/biyonik el veya
elektrik greifer/gripper kullanılan protezlerde ise el modeline ve özelliklerine uygun
myoelektrik el bilek bağlantısı bulunur.
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Sabit el bilek üniteleri

Tahta el bilek ünitesi, dirsek altı dıĢ döküm içine ve distal bölgeye yerleĢtirilir, bir
vida diĢli mil ucu ile dirsek altını kozmetik ele bağlar (Resim 2.18).

Resim 2.18: Tahta el bilek ünitesi

Modüler sistem el bilek ünitelerinde, kozmetik el, distal bir vida diĢli veya proksimal
bir kelepçeyle dirsek altı borusuna bağlanır. Bu el bilek üniteleri modüler sistem kozmetik
protezlerde kullanılır (Resim 2.19).

Resim 2.19: Modüler sistem sabit el bilek ünitesi



Stopsuz (duraksız) el bilek ünitesi, bir döküm halkası ile dirsek altı
Ģaftına sabitlenir. Geçme pimi aracılığı ile protez ele veya çalıĢma
kancasına bağlanır.

Pratik değiĢtirme tertibatı sayesinde çalıĢma elin (kanca) takılıp sökülmesi için
oldukça kullanıĢlıdır (Resim 2.20).
Bilek rotasyonunu, istenilen herhangi bir pozisyonda sabitlemek mümkün değildir.

Resim 2.20: Stopsuz el bilek ünitesi
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Friksiyon kontrollü (sürtünme ayarlı) el bilek üniteleri

Friksiyon kontrollü (sürtünme ayarlı) el bilek üniteleri, rotasyon hareketli ve rotasyonfleksiyon/ekstansiyon hareketli olarak ikiye ayrılır.


Rotasyon (dönme) hareketli el bilek üniteleri

Lastik halkanın sıkıĢtırılıp gevĢetilmesi ile protez elin pronasyonu ve supinasyonu
kademesiz olarak istenilen pozisyonda ayarlanabilir.
El bileğinde rotasyon hareketi vardır. Rotasyon hareketi, frenleme tertibatı ile
ayarlanabilir.
El mafsalı bir döküm halka ile dirsek altı Ģaftına tespit edilir. Bir vida diĢli mil ucu ile
kozmetik el proteze bağlanır (Resim 2.21).

Resim 2.21: Rotasyon hareketli el bilek ünitesi

Bilye stoplu (duraklı) el bilek ünitesi, bilyeli sürtünme sayesinde farklı kademelerde
rotasyon hareketini ayarlamak ve sabitlemek mümkündür.
El bilek ünitesi bir döküm halkası ile dirsek altı Ģaftına sabitlenir. Geçme pimi
aracılığı ile protez ele veya çalıĢma kancasına bağlanır (Resim 2.22).
Geçme pimi aracılığı ile protez ele veya çalıĢma kancasına bağlanır. Protez el veya
kancanın takılıp sökülmesi çok kolaydır.

Resim 2.22: Bilye stoplu el bilek ünitesi
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Modüler sistem el bilek ünitelerinde, rotasyon sertlik ayarlaması borunun sıkıĢtırılıp
gevĢetilmesi ile ayarlanır. Protez el, distal bir vida diĢli veya proksimal bir kelepçeyle dirsek
altı borusuna bağlanır (Resim 2.23).

Resim 2.23: Modüler sistem rotasyonlu el bilek ünitesi



Rotasyon ve fleksiyon/ekstansiyon hareketli el bilek üniteleri

Bilye eklemli (yuvarlak eklem) el bileği sayesinde protez el, rotasyon hareketinin yanı
sıra fleksiyon ve ekstansiyon hareketi de yapar. El bilek hareketleri, bilek eklemini sıkıĢtırıp
gevĢeterek (sürtünme ayarı) kademesiz olarak istenilen pozisyonda ayarlanabilir.
El bilek ünitesi bir döküm halkası ile dirsek altı Ģaftına sabitlenir. Vida diĢli bir mil ile
protez ele veya çalıĢma kancasına bağlanır (Resim 2.24).

Resim 2.24: Rotasyon ve fleksiyon/ekstansiyon hareketli el bilek ünitesi

Modüler sistem el bilek ünitelerinde, friksiyon kontrolü ile el bileğinin rotasyonu ve
fleksiyon/ekstansiyon ayarlaması yapılır (Resim 2.25).
Protez el, distal bir vida diĢli dirsek altı borusuna bağlanır.

Resim 2.25: Modüler sistem rotasyon ve fleksiyon hareketli el bilek ünitesi
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Myoelektrik kontrollü el bilek üniteleri

Myoelektrik kumandalı dirsek altı protezlerinde seçilen elektro/biyonik elin yanı sıra
sisteme ve istenilen fonksiyonlara uygun el bilek ünitesinin kullanılması gereklidir. Ġki kanal
kumandalı myoelektrik protezlerde dönme tertibatsız el bilek ünitesi tercih edilirken dört
kanallı myoelektrik protezlerde ise dönme tertibatlı el bilek ünitesi kullanılır (Resim 2.26).

Resim 2.26: Myoelektrik kontrollü el bilek üniteleri

Kanal ayırıcı parçalar ile düĢük impulslarda (20-40 mikrovolt) elin kontrolü
sağlanırken yüksek impulslarda (40-60 mikrovolt) bilek ünitesi kontrol edilir.

2.1.4. Kozmetik Eldivenler
Kozmetik eldivenler, özel imalat teknikleri ile üretilmiĢ, doğal yapıya çok benzer
yüzey görüntüsüne sahip protez el dıĢına giydirilen eldiven serisidir.
Kozmetik eldivenler doğala çok benzer detaya sahiptir. Gerçek el görüntüsündeki tüm
yüzey görüntüleri ve renk değiĢimleri bu ürünler üzerinde görülür. Hatta el üzerindeki tüyler
ve gözenekler dahi detay olarak verilmiĢtir. Özel tırnak yapısı ve üzerindeki tüm detaylar
özel bir gerçeklik sunmaktadır (Resim 2.27).

Resim 2.27: Kozmetik eldivenler

Kozmetik eldivenler, proteze takılan el ile uyumlu olmalıdır. Bunun için protez el
ölçülerine ve özelliklerine uyumlu kozmetik eldiven seçilmelidir (Resim 2.28).

Resim 2.28: Kozmetik eldivenler
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Kozmetik eldivenler farklı ölçü ve renklerde sağ/sol olarak üretilmiĢlerdir. Kozmetik
eldiven ölçüleri, hastanın sağlam elinden alınan ve takılacak protez el ölçülerine göre
belirlenir ve hastanın ten rengine uygun eldiven rengi seçilir (ġekil 2.2).

ġekil 2.2: Kozmetik eldiven ölçüleri

Kol protezleri ile bahçede, atölyede, iĢ tezgahında vb. yerlerde çalıĢırken koruyucu
olarak protez ele giydirilen çalıĢma (iĢ) eldiven çeĢitleri bulunmaktadır.
ÇalıĢma eldiveni daha kalın ve mukavemetli olduğu için protez elin zarar görmesini,
kirlenmesini ve yıpranmasını engeller.

2.1.5. Bandajlar (Harnesler)
Dirsek altı protezi kablo kontrollü eller, vücut gücüyle çalıĢan ellerdir ve aynı
zamanda aktif kavrayabilen eller diye isimlendirilirler. Protezin fonksiyonları vücut gücü ile
yani güdüğün veya omuzun yardımı ile kontrol edilir. KarĢı omuza takılan bandaj ile kablo
kontrollü elin açma/kapama fonksiyonları sağlanır (Resim 2.29).

Resim 2.29: Kablo kontrollü dirsek altı protez bandajı

Sekiz Ģekilli bağ sistemi eli kontrol eder ve suspansiyonu (tutunma) sağlar. Fakat
axilla altından baskı verir. Bilateral amputelerde bağlantı yerine halka yerleĢtirilir.
Dokuz Ģekilli bağ sistemi sadece eli kontrol eder. Tam suspansiyonu sağlamaz.
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Çekme teli

Kablo kontrollü dirsek altı protezlerinde çekme teli, tespit halkası ile proteze
tutturulur. Kablo distalindeki bilye protez ele takılır. Kablo boyu ayarlanır ve proksimalden
çekme tokası ile karĢı omuzdan gelen çekme kayıĢına tutturulur. Protez provası yapılırken
kullanıcı, omuz hareketleri ile protez eli açar ve kapatır. En rahat konum tespit edilir ve
çekme tokasındaki ayarlama kayıĢı omuz bandajına sabitlenir (ġekil 2.3).

ġekil 2.3: Kablo kontrollü dirsek altı protez bandajı ve çekme teli

2.1.6. Lateral Barlar (Dirsek Eklemleri)
Çok kısa dirsek altı güdüklerinde proteze lateral barlı dirsek üstü manĢeti ilave edilir.
Güdüğün tutunma yüzeyi yetersiz kaldığından protez, üst kola bağlanan bir deri manĢete
lateral dirsek eklemleri sayesinde tutunur.
Ġç yanda serbest hareketli bir mafsal ve dıĢ yanda çekme kablo ile çalıĢtırılan
kademelendirilmiĢ duraklı bir kilit tertibatı vardır.


Esnek lateral barlar

Deriden yapılmıĢ bir dirsek üstü yük aktarma manĢeti, lateral deri veya plastik esnek
barlar ile dirsek altı protezinin proksimalini birleĢtirilir. Protezi taĢıyıcı olarak iĢlev görür.
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Tek merkezli barlar

Tek merkezli eklemler (aktif protez kullanımı sırasında protez soketi ve ön kol
arasında aksiyel (dönüĢ) istikrarı sağlamak için tasarlanmıĢtır. Tek merkezli eklemler,
anatomik dirsek ekleminde hareketin normal fleksiyon/ekstansiyon aralığı kısıtlamamalıdır.
Tek merkezli menteĢeler hem yetiĢkin hem de çocuklarda kullanılabilir (Resim 2.30), (ġekil
2.4).

Resim 2.30: Tek merkezli lateral bar

ġekil 2.4: Lateral barlı dirsek altı protezi



Çok merkezli barlar

Çok kısa ve kısa güdüklü dirsek altı protez soketlerinde yumuĢak dokuyu desteklemek
için soketin ön proksimal duvarı yüksek tutulur. Yüksek ön proksimal duvar eklem
merkezine çok yakınlaĢtığı için böyle durumlarda dirsek fleksiyonu kısıtlanmıĢ olur. Çok
merkezli barlar, kısıtlanan dirsek fleksiyonunu arttırmaya yardımcı olur.


Açı artırıcı (step-up) dirsek eklemleri

Çok kısa dirsek altı güdüklerinde alt kolun kısalığından dolayı kaldıraç kuvvetinin
yetersiz olması hastanın kendi dirsek eklemini kullanarak protezi kontrol etmesini zorlaĢtırır.
Bu sebeple çok kısa dirsek altı güdüğe sahip protezlerde salıncak Ģaftlı, çift lateral eklemli
(step-up) dirsek eklemi ve üst kol manĢeti kullanılır (Resim 2.31).
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Bu tip protezlerde salıncak Ģaftın çok az bir hareketi ile ön kol daha fazla açıda hareket
eder. Step-up eklemlerde salıncak Ģaftın bir değerindeki hareketi ön kolun iki katı değerinde
hareketini salar. Örneğin, güdük salıncak Ģaftla beraber 10° fleksiyon yaptığında protez ön
kol 20° fleksiyon yapar (Resim 2.32).

Resim 2.31: Açı artırıcı (steep up) eklemler

Resim 2.32: Step-up dirsek altı protezi

2.1.7. Plastik Döküm (Laminasyon) Malzemeleri ve Güçlendirici Malzemeler
Protez soketi yapımında mukavemet ve kütle kazanması için bazı bağlayıcı maddeler
kullanılır. Laminasyon iĢlemi esnasında bu bağlayıcı malzemelerin arasından sıvı hâldeki
laminasyon (reçine) döküm akarak bu malzemeleri sarar. Reaksiyon sonunda sıvı
laminasyon malzemesi sertleĢerek çok güçlü ve dayanıklı yeni bir tabaka (soket) oluĢur
(Resim 2.33). Laminasyon tekniği kullanılarak soket elde edilir.

Resim 2.33: Laminasyon malzemeleri
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Güçlendirici malzemeler (destek malzemeleri)

En çok kullanılan bağlayıcı maddeler cam elyaf, dakron, triko çorap (stakinet)
(pamuk, naylon, perlon) ve karbonlu liflerdir (Resim 2.34).

Resim 2.34: Güçlendirici maddeler (destek malzemeleri)

2.2. Dirsek Altı Güdük Soketi (Güdük Yatağı) Yapmak
Dirsek altı protez soketi, plastik döküm (laminasyon) malzemesinden hazırlanır. Alçı
model üzerinden alınan ölçülere uygun alt ve üst folyolar hazırlanır. Alçı model üzerine
çekilen ve güçlendirici malzemeler ile desteklenen iki folyo arasına dökülen laminasyon
malzemesi reaksiyona geçerek sertleĢir ve güdük soketini (güdük yatağı) oluĢturur.

2.2.1. Folyoların Hazırlanması
Güdüğün en dar (distal ucu) ve en geniĢ (proksimal ucu) yerlerinden alınan mezura
ölçülerine uygun iki adet folyo hazırlanır.
Plastik döküm tekniği (laminasyon) ile sert soket yapmak için ilk önce pozitif alçı
model üzerine birinci folyo çekilir. Hazırlanan folyonun iki ucu da açık olduğundan güdük
ucuna gelen kısmının iz yapmayacak Ģekilde kapatılması gerekir, kapatma iĢlemini değiĢik
Ģekillerde yapmak mümkündür. En basit olanı folyo ucunu ip ile bağlamak ve fazlalıklarını
kesmektir. Diğer bir yöntem ise folyo ucunu ip ile bağlayarak kapatmak yerine folyo ucunu
ütüleyerek kapatmaktır (Resim 2.35).
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Resim 2.35: Folyo ucunun ütüyle kapatılması

2.2.2. Alt Folyonun Alçı Model Üzerine Geçirilmesi
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 2.36).

Resim 2.36: Folyonun iç dıĢ yapılması

Folyonun yapıĢma yerinin dirsek içine gelmesine dikkat edilmelidir.
Folyo alçı model üzerine geçirilirken yalnızca el ayası yüzeyleri kullanılmalı ve asla
tek bir noktadan çekilmemelidir. Yüzük, saat vb. aksesuarlar folyoya zarar verebilir. Bu tür
aksesuarlar folyo geçirilirken çıkartılmalıdır. (Resim 2.37).

Resim 2.37: Folyonun geçirilmesi

2.2.3. Güçlendirici Destek Malzemeleri Hazırlamak
Alt folyo 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 bağlanır (Resim
2.38).
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Resim 2.38: Triko çorap geçirilmesi

Bütün katlarda bu iĢlem tekrar edilir. Ġstenilen mukavemete ulaĢıncaya kadar bu
destekleme iĢlemine devam edilir.
Trikoda katlanmaların ve triko kaçıkların meydana gelmemesine dikkat edilir.

2.2.4. 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 2.39).

Resim 2.39: Ġkinci folyonun çekilmesi

2.2.5. 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.).
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Laminasyon malzemesi içerisine boya kullanılacak ise arzu edilen renk ve miktarda
boyası eklenir. Boya reçine içerisine ilave edilerek eĢit dağılacak Ģekilde karıĢtırılır (Resim
2.40).

Resim 2.40: Laminasyon malzemesi hazırlamak

Ġyice karıĢtırılan reçine folyonun içine doldurulur ve folyo ağzı bağlanır. Vakum
makinesi çalıĢtırılır (Resim 2.41).

Resim 1.41: Laminasyon dökme

Model baĢ aĢağıya çevrilir ve hava kabarcıkları yukarı çıkıncaya kadar beklenir.
Model tekrar düz çevrilir. Döküm reçine adaları oluĢmayacak Ģekilde, triko ip yardımı
ile tüm yüzeylere düzgünce dağıtılır (Resim 2.42).

Resim 2.42: Laminasyon malzemesinin dağıtılması
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Dağılım bittiğinde modelin üst kısmında 2-3 cm büyüklükte bir döküm malzemesi
bırakılır. Burada kalan malzeme vakum sayesinde yavaĢ yavaĢ emilir.
Laminasyon reaksiyona girinceye kadar tüm yüzeylerde hava kabarcığı kalmamasına
dikkat edilir.
Gerekli durumlarda soketin kondil bölgesi esnek laminasyon yapılır veya güdük soketi
termoplastik gibi yumuĢak malzemeden yapılır. Böylece soketin takılıp çıkartılması
esnasında kondil yatakları esneyerek rahat bir giyip çıkarma konforu sağlar.

2.3. 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 2.43).

Resim 2.43: Sert soketi kesmek

Uzun ve sivri uçlu keski yardımı ile soket içerisindeki alçı kırılarak boĢaltılır (Resim
2.44).

Resim 2.44: Alçıyı kırmak

Soket kenarlarının bitiĢ yerleri kalemle iĢaretlenir ve freze yardımı ile soket kenar
çapakları frezelenerek soket provaya hazır hâle getirilir (Resim 2.45).

Resim 2.45: Provaya hazır soket
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2.4. Soket Provası Yapmak
Soket hastaya giydirilerek güdük ile soket uyumu kontrol edilir. Soketler genellikle
elastik bandaj, ince çorap yada protez giydirme poĢeti yardımı ile giyilir.
Varsa soket üzerinde gerekli düzeltmeler yapılarak soket ile güdüğün uyumu sağlanır
(Resim 2.46).

Resim 2.46: Soket provası

2.4.1. Soket Kontrolü
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, kondil baĢları yerinde olmalıdır.
Dirsek fleksiyonu kısıtlanmamalıdır.
Bükülme kiriĢlerine yeterli yer verilmelidir.
Lateral barlı protezlerde eklem yerleri anatomik eklemle uyumlu olmalıdır.
Lateral barlı protezlerde dirsek üstü deri manĢetin uygunluğu kontrol edilir.
Mekanik fonksiyonlu protezlerde harnes ölçüleri uygun olmalıdır.
Myoelektrik protezlerde elektrot yerleri doğru olmalıdır.
Myoelektrik protezlerde elektrotların cilde baskısı uygun olmalıdır.

2.4.2. 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.
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Soket kenarları cildi tahriĢ etmemelidir.
Soket giyip çıkarılırken epikondillere baskı ve acı vermemelidir.
Dirsek fleksiyonunda soket iç kenarı güdükte baskı oluĢturmamalıdır, dirsek
yeterli fleksiyon yapabilmelidir.

Soket ve güdük provasında gözlemlenen tüm problem ve rahatsızlıklar ortadan
kaldırılır. Soketin hastaya ve güdüğe tam uyumluluğu sağlandığında eğer kuvvet iletim
bandajı uygulanacaksa hastadan omuz bandaj (harnes) ölçüleri alınır.

2.5. Protez Boyunu Ayarlamak
Hastaya soket provası yapılıp güdük kontrolünden sonra protezin uzunluğu sağlam kol
uzunluğu ile aynı ölçülere getirilmelidir (Resim 2.47).

Resim 2.47: Protez boyunun ayarlanması

Soket ile el bilek ünitesi arasında kalan boĢluk sert köpük malzeme ile doldurulur.
Bunun için soket dıĢına bir ince trolen levha veya karton plaka rulo Ģeklinde sarılır ve
içerisine hazırlanan sert köpük malzeme dökülür (Resim 2.48).

Resim 2.48: Sert köpük dökmek

Frezede hastadan alınan çevre ölçülerine uygun Ģekilde sert köpük tıraĢlanır ve
protezin boyu ayarlanır. Protezin distal ucunun çevresi, el bilek ünitesi döküm halkasının
çevre ölçüsüne getirilir. Uygun ölçülere getirildikten sonra köpük gözenekleri izole edilerek
dıĢ yüzey laminasyon ile kaplamaya hazırlanır.
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2.6. Protezi Bitirmek
Protezin dıĢ yüzeyinin laminasyonu için daha önceki modüller ve öğrenme
faaliyetlerinde uygulanan laminasyon iĢlemleri aynen burada da uygulanır.
Desteklemenin daha da güçlenmesi istenilen bölgelere, triko çorap (stakinet) kat
aralarına cam veya karbon elyaf yerleĢtirilir (Resim 2.49).

Resim 2.49: Karbon/cam elyaf ile desteklemek

Laminasyon iĢleminden sonra soket içindeki alçı kırılır. Kenarları frezede temizlenen
protezin distal ucuna el bilek ünitesi yerleĢtirilir ve protez el, el bilek ünitesine takılır.
Protezin distal ucuna el bilek ünitesinin yerleĢtirilebilmesi için distal ucun iç çapı, el
bilek ünitesinin dıĢ çap ölçüsü ile uyumlu olmalıdır. (Resim 2.50).

Resim 2.50: El bilek ünitesinin takılması

2.7. Protezin Teslim Edilmesi
Protez hastaya giydirilir. Protez uzunluğu sağlam kol ile aynı olmalıdır. Fazlalık varsa
el bilek ünitesi çıkartılarak protez distalinden uzunluk miktarı kadar kesilerek protez boyu
ayarlanır. El bilek ünitesi ile birlikte protez el tekrar takılır ve elin pozisyonu hasta üzerinde
son kez ayarlanır. Tüm bu iĢlemler sonunda el bilek ünitesinin döküm halkası siegelharz
(yapıĢtırıcı reçine) ile proteze sabitlenir.
Kablo kontrollü bir protezde ise kuvvet iletim bandaj (harnes) ayarlamaları protez
takılıyken hasta üzerinde yapılır. Hastaya protez elin/kancanın açma ve kapama
fonksiyonları yaptırılarak en rahat konumdaki bandaj uzunluğu ve çekme teli gerginliği
ayarlanır ve bu Ģekilde sabitlenir (Resim 2.51).
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Resim 2.51: 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 fön eldiven üzerinde
gezdirilmelidir (Resim 2.52).

Resim 2.52: kozmetik eldivenin geçirilmesi

Son kez protez hastaya giydirilerek protezin fonksiyonları kontrol edilir. Gerekli ise
son düzeltmeleri yapılır (Resim 2.51).

Resim 2.51: Protezin teslim edilmesi

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 el dirsek altı protezi yapınız ve hastaya teslim ediniz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Folyoları hazırlayınız.

 Folyo ütüsü kullanınız.
 Folyo birleĢme yerlerini dikkatlice
ütüyle yapıĢtırınız.
 Folyoların hava sızdırmadığını kontrol
ediniz.
 Ġki adet folyo hazırlayınız.

 Alt folyonun mat yüzeyinin döküm
reçinesi kısmına gelecek Ģekilde ters
yüz ediniz.
 Alçı model üzerine folyo ve stakinet (triko
 Islak havlu içine folyoyu sarınız.
çorap) çekiniz.
 Alçı model üzerine folyoyu geçiriniz.
 Folyo üzerine güçlendirici malzeme
olarak triko geçiriniz.
 Stakinet kat aralarında uç kısmını
çevirerek ters yüz edip aĢağıya çekiniz
ve alttan bağlayınız.
 Üst folyonun mat yüzeyinin döküm
reçinesi kısmına gelecek Ģekilde ters
yüz ediniz.
 Üst folyoyu stakinet üzerine çekiniz.
 Reçineyi folyo içine dökünüz.

 Döküm reçinesine renklendirici ilave
ederek iyice karıĢtırınız.
 SertleĢtirici maddeyi reçine içine ilave
ediniz ve iyice karıĢtırınız.
 KarıĢtırdığınız reçineyi folyo ucundan
içeriye doğru boĢaltınız.
 Folyo ucunu bağlayınız.
 Vakum makinesini çalıĢtırınız.
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 Reçineyi tüm yüzeye dağıtınız.

 Hava kabarcıklarının döküm yüzeyine
ve yukarıya çıkmasını sağlayınız.
 Triko ip vb. ile döküm reçinesini
aĢağıya doğru ve yavaĢ yavaĢ tüm
yüzeye yayınız.
 Güdük ucunda bir miktar reçine
bırakınız.
 Reçine reaksiyona geçip sertleĢene
kadar
tüm
yüzeydeki
hava
kabarcıklarını gideriniz.

 Soketi keserek içini boĢaltınız.

 Kesim yerlerini iĢaretleyiniz.
 Alçı kesme motoru kullanınız.
 Soket içindeki alçıyı keski ile kırarak
temizleyiniz.
 Alçıyı kırarken soket yüzeyine zarar
vermeyiniz.

 Soketin kenarlarını temizleyiniz.

 Soketin kenarlarını iĢaretleyiniz.
 Frezede soket kenarlarını temizleyiniz.
 Frezede soket kenarlarını keçeleyerek
kenar keskinliklerini gideriniz.
 Soketi provaya hazır hâle getiriniz.

 Soket provası yapınız.
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Soketi hastaya giydiriniz.
Soket suspansiyonunu kontrol ediniz.
Dirsek fleksiyonunu kontrol ediniz.
Güdük yüzeyini gözlemleyiniz.
AĢırı baskı noktalarını kontrol ediniz.
Sorunlu bölgelerdeki düzeltmeleri
yapınız.

 Soket boyunu uzatınız ve form veriniz.
 Soket dıĢına karton veya trolen levhayı
rulo Ģeklinde sarınız.
 Sert köpük malzemeyi içine boĢaltınız.
 SertleĢen köpük üzerinden karton veya
troleni çıkartınız.
 Dirsek altı protezi ölçü formuna
kaydettiğiniz ölçülere göre frezede
köpük malzemeyi Ģekillendiriniz.

 Köpük yüzeyini ve gözenekleri izole
ediniz.
 Güçlendirici olarak stakinet çekiniz.
Gerekirse karbon/cam elyafta çekiniz.
 En dıĢa ikinci folyoyu giydiriniz.
 Hazırladığınız döküm reçinesini folyo
içine boĢaltınız.
 Döküm reaksiyona geçinceye kadar
yüzeydeki hava kabarcıklarını yok
ediniz.

 Ġkinci dökümü yapınız.

 El bilek ünitesini protezin distal ucuna
takınız.
 Protez uzunluğunu hasta üzerinde
ayarlayınız.
 Elin pozisyonunu ayarlayınız.
 El bilek ünitesi döküm çapasını
proteze sabitleyiniz.

 El bilek ünitesini takınız.

 Protezi hastaya giydiriniz.
 Omuz
(kuvvet
iletim bandajı)
bandajını giydiriniz.
 Bandaj uzunluğunu ayarlayınız.
 Çekme teli gerginliğini ayarlayınız.
 Hastaya protez eli/kancayı açma ve
kapama hareketlerini yaptırınız.
 Tüm bu ayarlamaları sabitleyiniz.

 Omuz bandajı ayarlarını yapınız.
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 Kozmetik eldiveni giydiriniz.

 Protez el ve kozmetik eldiven içine
biraz pudra dökünüz.
 Kozmetik eldiveni ısıtınız.
 Eldiveni dikkatli bir Ģekilde protez ele
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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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, hiçbir fonsiyonel özelliği olmayan protez el çeĢitlerindendir?
A) Mekanik el
B) Kozmetik el
C) Biyonik el
D) Mekanik çalıĢma eli (kanca)

2.

AĢağıdakilerden el çeĢitlerinden hangisi, sağlıklı el yardımıyla açılır ve kapatılır?
A) Biyonik el
B) Kozmetik el
C) Pasif mekanik el
D) Mekanik el

3.

Myoelektrik kontrollü beĢ parmak kavramalı protez el çeĢitlerinde, baĢparmağın
pozisyon seçeneği ile aĢağıdaki elin tutma/kavrama fonksiyonlarından hangisini
yapmak mümkündür?
A) Anahtar tutuĢu
B) ĠĢaret parmağın bağımsız hareketi
C) Üç parmak hassas tutuĢ
D) Hepsi

4.

Tahta el bilek ünitesi kullanılan bir dirsek altı protezinde, el bileği aĢağıdaki
hareketlerden hangisini yapamaz?
A) Fleksiyon hareketi
B) Ekstansiyon hareketi
C)Rotasyon hareketi
D) Hepsi

5.

AĢağıdakilerden hangisi, dirsek altı protezinin suspansiyonu ile birlikte protez eli
kontrol eden bandaj çeĢididir?
A) Sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
B) Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
C) Roser bandajı
D) Hiçbiri

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.

Mekanik el dirsek altı protezi bir…………………………………. protez çeĢididir.

2.

Yeterli kas aksiyon potansiyeli mevcut kiĢilere ………………………………….
protez yapılabilir.

3.

Çok kısa dirsek altı güdüklerinde ……………………………. soket tercih edilir.

4.

Roser bandajı, …………………………protezlerinde kullanılan bir kuvvet iletim
bandajıdır.

5.

Arkada olecranonu, yanlarda epikondilleri içine alacak Ģekilde yukarıya önde cubital
fosaysa kadar uzanan sokete …………………………… soket adı verilir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

6.

Bilye eklemli (yuvarlak eklem) el bilek ünitesi ile aĢağıdaki hangi fonksiyonel
hareketler yapılır?
A) Rotasyon
B) Fleksiyon
C) Ekstansiyon
D) Hepsi

7.

Çekme hareketli kavrayıcılar (kancalar) hangi protez el çeĢidindendir?
A) ÇalıĢma (iĢ) eli
B) Kozmetik (süs) el
C) Biyonik el
D) Hiçbiri

8.

Rotasyon hareketli el bilek üniteleri ile protez el hangi fonksiyonel hareketleri
yapabilir?
A) Fleksiyon
B) Supinasyon
C) Pronasyon ve supinasyon
D) Ekstansiyon
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9.

Sadece protez eli kontrol eden ve soket suspansiyonu sağlamayan dirsek altı kuvvet
iletim bandajı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Sekiz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
B) Dokuz Ģekilli kuvvet iletim bandajı
C) Roser bandajı
D) Hiçbiri

10.

Açı arttırıcı (step-up) dirsek eklemleri hangi güdük çeĢitlerinde tercih edilir?
A) Standart dirsek altı güdüğü
B) Çok kısa dirsek altı güdüğü
C) Uzun dirsek altı güdüğü
D) Hiçbiri

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

B
A
D
C
C

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

B
C
D
D
A

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

öz kuvvete dayalı
myoelektrik
kumandalı
split

dirsek altı
muenster
D
A
C
B
B
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