T.C.
MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

DĠZ ÜSTÜ PROTEZĠ ALÇI MODELAJI
725TTT028

Ankara, 2011



Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve
Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak
öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıĢ bireysel öğrenme
materyalidir.



Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiĢtir.



PARA ĠLE SATILMAZ.

ĠÇĠNDEKĠLER
AÇIKLAMALAR................................................................................................................ii
GĠRĠġ .................................................................................................................................. 1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 ................................................................................................ 3
1. POZĠTĠF ALÇI MODEL ELDE ETME ........................................................................... 3
1.1. ISNY (Çerçeveli) Soket Tekniği................................................................................ 4
1.2. Ağaç Soket ............................................................................................................... 8
1.3. Özel Soket Tasarımları.............................................................................................. 9
1.3.1. Salıncak Soket ................................................................................................... 9
1.3.2. Ġki Taraflı Diz üstü Ampütasyonluları Ġçin Kısa Protezler................................. 11
1.4. Geçici Protez .......................................................................................................... 14
1.5. Air Kontakt Soket ................................................................................................... 16
1.6. Femura BirleĢik (osseointegre-osseointegrated) Diz Üstü Protezi ............................ 16
1.7. Diz Üstü Güdük Pozitifini Yapmak ......................................................................... 16
1.7.1. Pozitif Alçı Model Elde Etme .......................................................................... 17
1.8. Diz Üstü Protezi Ölçü Formu (uzunlamasına oval soketler için) .............................. 20
UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 21
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 22
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 .............................................................................................. 23
2. POZĠTĠF ALÇI MODELAJI .......................................................................................... 23
2.1. Diz Üstü Protezi Yapı Birimleri .............................................................................. 24
2.1.1. Tutunma Mekanizmaları (Süspansiyon) ........................................................... 25
2.1.2. Soketler ........................................................................................................... 29
2.1.3. Soket Adaptörleri ............................................................................................. 29
2.1.4. Diz Eklemleri .................................................................................................. 31
2.1.5. Tüp (boru) Adaptörleri ..................................................................................... 39
2.1.6. Tüp (boru) ....................................................................................................... 40
2.1.7. Ayak Adaptörü ................................................................................................ 40
2.1.8. Ayaklar............................................................................................................ 42
2.1.9. Ventiller (süpaplar) .......................................................................................... 50
2.1.10. Kozmetik Süngerler ....................................................................................... 51
2.1.11. Kozmetik Çoraplar ......................................................................................... 51
2.1.12. Özel Adaptörler ............................................................................................. 52
2.2. Pozitif Alçı Modelajı ............................................................................................... 53
UYGULAMA FAALĠYETĠ........................................................................................... 56
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ................................................................................. 58
MODÜL DEĞERLENDĠRME........................................................................................... 59
CEVAP ANAHTArLARI .................................................................................................. 60
KAYNAKÇA .................................................................................................................... 61

i

AÇIKLAMALAR
AÇIKLAMALAR
KOD

725TTT028

ALAN

Ortopedik Protez ve Ortez

DAL/MESLEK

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Diz Üstü Protezi Alçı Modelajı

MODÜLÜN TANIMI

Diz üstü güdüklerinden elde edilen pozitif alçı kalıplarının
modelaj ve iĢleme tekniğinin verildiği öğrenim
materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOġUL

9. ve 10. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak. Parsiyel
Ayak Protezi, Temel Torna iĢlemleri-1,Temel Torna
iĢlemleri-2, Sach Ayak Yapımı, Diz Üstü Protezi Ölçüsü
modülünü almıĢ olmak.

YETERLĠK

Diz üstü protezi için alçı modelajı yapabileceksiniz.
Genel Amaç
Diz üstü amputasyon ve protezlerinin yapısını, pozitif ve
negatif alçı modelajı ve soket provasını yapabileceksiniz.

MODÜLÜN AMACI

Amaçlar
1. Diz üstü protezleri için pozitif alçı model elde
edebileceksiniz.
2. Diz üstü protezleri için pozitif alçı modelajı
yapabileceksiniz.

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

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

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin
bir parçası olan diz üstü pozitif alçı kalıbının modelajını öğreneceksiniz.
Bu modülü çalıĢtığınızda, diz üstü alçı kalıp yapısını ve diz üstü protezi için alçı
modelaj tekniklerini öğrenecekskiniz.
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verim alınamaz.
Diz üstü protezi, ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve
beceri kazanmanız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Diz üstü protezi için pozitif alçı model elde etme becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA
Diz üstü protezi için alçı model elde etme yöntemlerini, çevrenizdeki iĢletmelerde
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.

1. POZĠTĠF ALÇI MODEL ELDE ETME
Ġlk diz üstü protezi soketlerinde güdük, daima soket kenarına oturtulur, kemerler
yardımı ile gövdeye tutturulur.
Ağaç soketlerin içi oyulur, verniklenir ve soketin boğaz kısmı daraltılır. Gövdeye
tutturulur. Protez giyme esnasında kas topluluğu soketin boğazında toplanır. Yürüme
esnasında güdük protez içine giriĢ çıkıĢ yaptığından oturma bölgesinde tahriĢ söz konusudur.
Protez ayaktan çıkmaya meyillidir.
Soket oturma bölgesi Ģekillendirildiğinden artık tüm yük tüber iskium üzerinde
olmayıp yükün bir miktarı oturma bölgesine kaydırılmıĢtır. Soketin uç kısmına ventil
(sübop) konularak soket içerisinde oluĢturulan vakum sistemi ile protez gövdeye bağlamadan
tutturulur. Güdüğün soket ağzında yığılmadan geçmesi için bandaj, çorap gibi protez
giymeye yardımcı elemanlar kullanılır.
Bu ana kadar olan soketlerda güdük alt ucu ile soket arasında boĢluk olup bu boĢluk
güdük ucunda lezyonlara sebep olur. (Resim 1.1)

Resim 1.1: Güdük ucunda lezyon oluĢumu
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Bundan sonraki soketlerde güdük ucu ile soket bir birine temas ettirilmiĢtir. Bu soket
tekniği, full (tam) kontakt soket ile (bu temas ile) yürüme esnasında güdük ucu sokete
değdiğinde, kısmen bir pompalama oluĢtuğundan kanın dolaĢımı sağlanmıĢ olur. Soketin
tüm yüzeyinin güdük ile tam teması olduğundan gerek duruĢ gerekse salınım fazında
protezin kumandası daha etkili olmuĢtur. Tam kontağın yetersiz olması durumunda lezyonlar
oluĢmaktadır. Tam kontağın öneminden sonra soket Ģekilleri üzerine çalıĢmalar yoğunlaĢmıĢ
ve aĢağıdaki soket Ģekilleri geliĢtirilmiĢtir.
Bir önceki diz üstü protezi ölçü modülün de,




Çapraz Oval. (Quer oval) Soket (Resim 1.2)
Uzunlamasına. (Long oval) Oval Soket (Resim 1.3)
Mas Soket. (Resim 1.4)

soket Ģekillerinden bahsedilmiĢtir.
Bu modülde ise


Soket Sistemlerinden

ISNY soket.

Ağaç soket.

Özel soket tasarımları.
o
Salıncak soket.
o
Çift taraf amputeasyonlar içi kısa protezler.

Ġntermis (geçici) soket.

Air kontakt soket. (Resim 1.5)

Femura birleĢik (osseointegre-osseointegrated) (Resim 1.6)
Soket Ģekilleri anlatılacaktır.

Resim 1.2: Ağaç
enlemesine oval
soket

Resim 1.3:
Uzunlamasına
oval soket

Resim 1.4:
Mas Soket

Resim
1.5: Aır
kontakt
Soket

Resim 1.6:
Femura birleĢik
adaptör

1.1. ISNY (Çerçeveli) Soket Tekniği
ISNY soketi, Ġzlandalı Kristiansson ile New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin
ortaklaĢa geliĢtirdiği bir sokettir. (Resim 1.6)
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Resim 1.7: ISNY soket

Pnömatik olarak veya bir sıvı ortam aracılığıyla değiĢtirilebilen duvarlara sahip
soketler ya da soket duvarının kısmen kesilip çıkarıldığı soketler, daha önceden de
bilinmekteydi.
ISNY tekniğinde, derin çekme tekniği aracılığıyla ince duyarlı, neredeyse Ģeffaf ve
esnek özelliklere sahip, proteze ait atkı Ģeklinde, sabit bir dıĢ soketin içine yerleĢtirilen bir
soket imal edilir. Bu Ģekilde, hacimli fakat sınırlı ölçüde güdüğün kas hareketlerine Ģeklen
uyum sağlayan, hastaya duyusal uyarım aracılığıyla çevre ile soket arasında belirli bir
temasın sağlanmasına izin veren bir soket elde edilir.
Güdüğün uzun olması ve atkının güdük yüzeyine oranla küçük olması halinde esnek
soketin avantajı artar. (Resim 1.7)

Frontal görünüm

Lateral görünüm

Dorsal görünüm

Medial görünüm

Resim 1.8: ISNY soketi prensibinin frontal, dorsal, lateral ve medial açıdan görünümü

Gerek ISNY tekniğinde gerekse bir benzeri olan IPO-.Flex tekniğinde stabilizasyon
sağlayan dökme reçine atkı, üst protez kenarının çevresini medial taraftan yaklaĢık üçte iki
oranında kapsar.
Yükü taĢıyan atın köprüsü, medial olarak soket kenarından dizin baĢlangıcına kadar
dik Ģekilde gider. Soket duvarının lateral alanı, bu Ģekilde tamamen esnek kalır.
Femurun lateral dayanağı, bu fonksiyonunda güdüğün ucunda bulunan takke
Ģeklindeki bir kılıf tarafından dıĢ sert soketi kısmı aracılığıyla desteklenen bir esnek soket
tarafından sağlanır.
ISNY tekniği, herhangi özel alıĢtırma parçası kombinasyonlarını gerektirmez.
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Lateral desteğin, femurun stablizasyonu için yeterli olup olmadığı tartıĢma konusudur.
Hastaların protezlere iliĢkin görüĢleri, prensipte baĢka soket sistemlerine göre protez
yapılabilen her hastaya, esnek soketli bir protez takılabileceğini kanıtlamaktadır.
Ancak dikkat edilmesi gereken husus, soketin boyu kısaldıkça soket esnekliğinin
azalmasıdır.
Hastaların belirttiği görüĢler, aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir:







TaĢıma rahatlığı bakımından ve fonksiyonel açıdan esnek soketler sert
sistemlere oranla daha iyidir,
Esnek soket içindeki tutunma daha iyidir,
Esnek soketin ısı iletimi daha iyidir,
Ter ve buharlaĢma ile oluĢan nem daha azdır,
Soket, kas gerilmelerinde güdüğün Ģekil değiĢikliklerine uyum sağlamaktadır.
(doğal duygusunun kazanılması)
Ġnce ve esnek soket duvarından güdük yüzeyine duyusal uyarı rahatlıkla
aktarılabilmektedir. (güdük-çevre iletiĢimi daha iyidir)

Bu avantajlardan yararlanabilmek ve protezin baĢarılı olabilmesi için bazı kriterlerin
dikkate alınması gerekir, bu nedenle iç esnek soketin duvar kalınlığı her yerde eĢit olmalı ve
bu kalınlık, 1,6 mm den az olmamalıdır, kat yerleri olmamalıdır. (sonradan rüptür oluĢumu
ihtimaline karĢı) Atkı köprüsünün üzerine gelecek yükten dolayı bükülme sonucu oluĢacak
deformasyonların ve torsiyonun meydana gelmemesi için atkı köprüsü çok sert bir yapıda
olmalıdır. Bu nedenle döküm kısmı, çalıĢma talimatlarına uygun olarak (kullanılan malzeme
ve profil kalıbı açısından) donatılmalıdır. Soket yüzeyinin genelde yaklaĢık % 75’i esnek
yapıda imal edilmesi gerekir.


Termoplastik soket üzerine laminasyon tekniği ile döküm yapılır. (Resim 1)

Resim 1.8: Laminasyon



Soket çevresi ve çerçevesi kesilir. (Resim 1.9)

Resim 1.9: Soketin kesilmesi
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KesilmiĢ soket çerçeve görünümü. (Resim 1.10)

Resim 1.10: KesilmiĢ soket çerçeve ve iç görünümü



Soket çerçevesinin kenarları freze ile düzeltilir. (Resim 1.11)

Resim 1.11: Soketin frezelenmesi



Frezede düzenlenen çerçeve ile PE soket birleĢtirilir. (Resim 1.12)

Anterior görünüĢ

Medilal görünüĢ

Lateral görünüĢ

Posterior görünüĢ

Resim 1.12: Sol ayak soket görünüĢü



Soket üzerinde adaptör yeri açılır, soket adaptörü bağlanır. (Resim 1.13)

Resim 1.13: Soket adaptörü bağlantısı
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1.2. Ağaç Soket
Genelde klasik diz üstü protezinde yapıldığı gibi hastanın özel isteği doğrultusunda
ağaç sokette yapılabilir. Üzerinin laminasyon ile kaplanması ile modüler protezlerde de
kullanılabilir.


Ağaç soket için hazır takoz parçalar olabileceği gibi teknisyen tarafından da
hazırlanabilir. Hazırlanan Ģablon, takoz üzerine koyularak oyulacak kısım olan
oturma bölgesi çizilir. (Resim 1.14)

Resim 1.14: Ağaç soket takozu



Frezede önce freze bıçağı, raspası ve zımparası ile ölçüler ve form kontrol
edilerek takoz oyulur. (Resim 1.15)

Resim 1.15: Ağaç soket takoz içinin Ģekillendirilmesi



Soket kenarları freze bıçağı, raspası ve zımparası ile ölçüler ve form kontrol
edilerek kenarlar oluĢturulur. (Resim 1.16)

Resim 1.16: Ağaç soket takozun kenar Ģekillendirilmesi
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Soket içerisi pürüzsüz hale getirildikten sonra içerisi verniklenir. Soket
patlaması için soketin dıĢarısı ip ile çevrilir. Soket üzeri laminasyon ile
kaplanabileceği gibi deri ile de kaplanabilir. (Resim 1.17)

Posterior

Medial

Lateral

Superior

Resim 1.17: Ağaç soketin değiĢik yönlerden görünüĢü



Ağaç protez ve Ģaft kesiti (Resim 1.18).

Resim 1.18: Ağaç Ģaft kesiti

1.3. Özel Soket Tasarımları
Özel soket tasarımları gerektiren özel durumlar vardır. Bunlardan aĢağıda
bahsedilmetedir.

1.3.1. Salıncak Soket
Diz üstündeki kısa güdükler için gerçekleĢtirilecek protezlerde güdük uzunluğunun
yeterli olmayıĢı ve güdük yüzeyinin ve kaldıraç uzunluğunun kısalması nedeniyle belirgin
zorluklar doğar. Hatalı güdük pozisyonları ve uygun yerlerde olmayan yara yerleri bu
duruma ilave bir zorlaĢtırıcı etkendir.
TaĢıyıcı alanı büyütebilmek için soket duvarı önde, dıĢta ve arkada mümkün
olduğunca yukarı itilmelidir. Yukarı doğru duran ön soket duvarı, kalça ekleminin
hareketinde bir kısıtlamaya neden olur.
Diz üstü kısa güdüklerinde, ampütasyon sonrası anatomik koĢullara bağlı olarak
çoğunlukla kalça ekleminde bir fleksiyon yardımıyla dengelenebilen hatalı bir abduksiyon
pozisyonu meydana gelir. Bu bükülme pozisyonu, kalçanın bükülebilirliğine bir sınırlama
getirmesine rağmen, yükü daha iyi bir Ģekilde taĢıyabilmesi için güdüğün yataklanması
gerekir.
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Söz konusu fleksiyon sınırlamasını dengeleyecek bir yöntem, güdüğün altında ve
soketin ortasında bulunan ve kapalı bir eklem içeren bükülebilir bir soket ile mümkündür. Bu
eklem, sürgüsü açıldıktan sonra oturma pozisyonunda 30 - 40º lik bir hareket serbesliği verir.
Bu ilave bükülme hareketi yardımıyla sınırlanmıĢ olan kalça eklem hareketliliğinin
kısmen dengelenmesi gerçekleĢtirilmiĢ olur.
Devrilir soketin dezavantajları, (eklem kilidi ve buna bağlı karmaĢık ve düĢük bir
mekanik hareket imkanı) yeni bir yapı düz enlemesine neden olmuĢtur.
Kanada tipi kalça korse protezinden esinlenerek sokete, (güdüğe) pozisyonu itibariyle
istem dıĢı bükülmelere karĢı emniyete alınması gerekmeyen ilave bir eklemle gerekli ve
istenilen bir hareketlilik sağlanır. (Resim 1.19)

Resim 1.19: Eklemin yapısı, bir kilidi gereksiz kılar

Böylelikle yürüme sırasında güdük hareketliliğine bağlı olmadan protezin serbestçe
hareketine izin veren salıncak soket oluĢur. Salıncak soket, özellikle oturma sırasında, 90º
nin üzerinde bükülmek zorunda olduğundan çok geniĢ bir hareket alanına sahiptir. Bu
nedenle hasta, artık ayakkabılarını bağlayabilir ya da yere doğru eğilebilir durumdadır. Alt
bacağın uç tespitinin güdüğü etkilemesi engellenerek daha yumuĢak bir yürüme sağlanır.
Böylece protez de güdüğe daha iyi fikse edilmiĢ olur.
Salıncak soket konstrüksiyonu, sadece dökme reçine tekniği kullanılarak yapılabilir.
Kısa güdüklerde tam bir güdük yataklaması gerektiği için ilk protez yapımında sadece güdük
yataklamasına yarayan ve henüz salıncak soket olarak çalıĢılacak nitelikte olmayan bir prova
soketinin yapılması uygun olur. Prova soketi tam uyum sağlayıp güdük son Ģeklini bulduktan
sonra soket, dökme reçine ile kopya edilir. Dökme reçine soket, bir ağaç takoz içine
yerleĢtirilir veya sert köpük içinde köpüklendirilir ve imal edilir. Kesin yapı belirlendikten
sonra, salınımlı eklemle ilgili manĢon monte edilir ve içine dökülür. (Resim 1.20)

Resim 1.20: Kalça ekleminin oturma pozisyonundaki ilave fleksiyonu

10

Diz üstü kısa güdüklerindeki salıncak soketli protez, uygunluğunu kanıtlamıĢ olup
devrilir soketle aynı değerdedir. Kalça ekleminin diz üstü kısa güdüğünde desteklenmesi,
devrilebilirliğin (katlanabilirliğin) konstrüktif olarak gerekli hareket düzeyini sağlayamaması
nedeniyle salıncak soket için zorunlu bir endikasyondur.


Kısa bir diz üstü güdüğünde kalça eklemi kullanılmıĢ bir tasarım. (Resim 1.21)

Resim 1.21: Kalça ekleminin oturma pozisyonundaki fleksiyonu



Kısa bir diz üstü güdüğünde bisiklet selesi için tasarlanmıĢ bir soket. (Resim
1.22)

Resim 1.22: Bisiklet selesi tasarımı

1.3.2. Ġki Taraflı Diz üstü Ampütasyonluları Ġçin Kısa Protezler
Her iki tarafta Diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ hastalar için yapılacak protezlerde, diz
üstü protetiğin deki sorunlarının ikiye katlanmıĢ olması nedeniyle zorluklarla
karĢılaĢılmaktadır.
Tek tarafı ampütasyonlu kiĢilerde sağlıklı olan bacak gerekli stabilizasyonu ve
dengeyi sağlar. Buna karĢılık, bu denge, yeteneği iki taraflı ampütasyonlularda
kaybolmuĢtur. Zemin hissi ortadan kalkmıĢtır. Protezin uzunluğu arttıkça yere düĢme
korkusu çoğalır. Bu nedenle, iki taraflı ampütasyonlular genelde iki koltuk değneği
kullanılırlar. Bu durumda, değneklerin kullanılması ellerin baĢka iĢler için kullanılmasını
engellemektedir. Buna çare bulmak için tekerleğin avantajlarından yararlanan protez
konstrüksiyonları geliĢtirilmiĢtir. Düz bir zemin üzerinde hareket eden bir tekerlekte eksen,
daima dikey olarak desteklenir ve dönme hareketi sırasında hep aynı seviyede kalır. (Resim
1.23)
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Resim 1.23: Ventral ve lateral açıdan Diz üstü kısa protezinin konstrüksiyon taslağı

Buna paralel olarak sadece soketlerden ve bir dairenin kiriĢinden oluĢan, bir temas
yüzeyine sahip protezler imal edilmiĢtir.
Bu diz üstü kısa protezi; merkezi, ampütasyonlu hastanın kalça eklemi olan bir daire
yarı çapının parçasıdır. Soket, bir tekerlek parmağının, yuvarlanan ayak ise tekerlek jantının
bir parçasını oluĢturur. Daire Ģeklindeki yuvarlanma alanının yarı çapı, kalça ekleminden
yere kadar olan mesafe ile belirlenir. Bu mesafe, güdüğün uzunluğuna bağlıdır.
Ġki taraflı ampütasyonlular, uzun süre oturduklanndan kalça eklemlerinde bir bükülme
kontraktürü oluĢabilir. Bu kontraktürü önlemek için silindirik ayaklar geride tutulur, böylece,
diz üstü güdüklerinin hafif bükülmüĢ ve gevĢek pozisyonda bile vücut ağırlık merkezini
doğrudan desteklemeleri mümkün olur.
Öne doğru hareket sırasında güdük, dikey doğrultuyu geçmediğinden bu sırada
ayakların öne çıkması gerekmez. Güdükler, her iki yana hareket ettirildiğinde, ampütasyonlu
kiĢinin sağlam Ģekilde ayaklarının üzerine basabilmesi için silindirik ayakların supinasyon
pozisyonuna getirilmesi gerekir. Sadece iç kenarların basması halinde üst soketin medial
tarafında bir basınç oluĢur ve proksimal-lateral tarafta da soket, güdükten uzakta kalır ve
taban, tek tarafından aĢınır.
Oturma kenarı imal edilirken, kalçanın gerilme hareketi sırasında sacrumun soketin
içine kayabilmesi için tuber ossis ischli ile ilgili desteğin içeriğe doğru yeterli bir eğimde
olmasına dikkat edilmesi gereklidir.
Desteğin yatay Ģekilde çalıĢılması halinde, kalça gerilirken destek, oturma kemiğini
yukarı kaldırır. Bu Ģekilde dönme noktası, kalça ekleminden desteğe aktarılır, hareketin
uyumu bozulur ve güdüğün soket içinde pompalama hareketleri meydana gelir. Ağırlık
merkezinin yukarı kaymasıyla gereksiz bir enerji harcanmıĢ olur.
Yukarıda anlatılan konstrüksiyon özellikleri uygulamaya geçirildiğinde, ampütasyonlu
hasta, sağlam ve gerilimsiz bir Ģekilde ayakta durabilirken elleri de serbest kalmıĢ olur. Bu
Ģekilde ileriye doğru hareket ederken normal yürüyüĢte ağırlık merkezini yukarı kaydırmak
için gerekli olan kuvvetin harcanmasına gerek kalmaz.
Özellikle her iki diz üstü protezleri ile yürümenin zorluğunu henüz bilmeyen yeni
ampütasyon olmuĢ hastalar, boylarının kısa olmasını istemediklerinden kısa protez
takılmasını da istemezler; ancak kısa protezler, uzun protezlere oranla hem daha kullanıĢlı
hem de daha rahattır. BaĢlangıçta görülen zorlukların bu Ģekilde ortadan kaldırılması
mümkündür. Hasta, diz üstü kısa protezlerine alıĢtıktan sonra herhangi bir taĢıma güçlüğü ile
karĢılaĢmaz.
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DeğiĢik kısa diz üstü protez tasarımları;

Normal kısa diz üstü protez tasarımları. (Resim 1.24)

Resim 1.24: Çift taraflı kısa diz üstü protezi



Sporcular için kısa diz üstü protez tasarımları. (Resim 1.25)

Resim 1.25: Çift taraflı kısa diz üstü protezi

Diz üstü kısa protezlerin imalinde aĢağıdaki hatalara rastlanabilmektedir.;








Silindirik ayakların yürüme alanı, yarı çapı kalça ekleminden yere kadar uzanan
bir daire yayınının uzunluğunda kesilmez.
Daire yayının doğru kesildiği silindirik ayaklar, kalça ekleminden baĢlayan bir
pergel hareketiyle uyum sağlayacak Ģekilde monte edilmez. Bu durumda, ağırlık
merkezi yürüme alanından eĢit Ģekilde uzakta olamamakta ve ileriye doğru
yapılması gereken hareket gerçekleĢmez.
Silindirik ayaklar, arkaya doğru çok kısa ve öne doğru da gereğinden fazla
olarak yapılmaktadır. GevĢek ve hafif bir güdük bükülme pozisyonunda,
durmak ve yürümek mümkün olmaz.
Silindirik ayaklar, kullanılan alanın üzerine bütünüyle basmamaktadır. Basma
noktasının yer değiĢtirmesiyle, güdükteki basınç durumunu değiĢtiren bir
dönme momenti oluĢur. Bu, diğer belirtilerin yanı sıra tabanın tek taraflı
biçimde aĢınmasından anlaĢılır.
Silindirik ayaklar, yürüme yönünde paralel Ģekilde durmaz. Bunun sonucu
olarak ilerleme hareketi, protezin dikey ekseni çevresinde gerçekleĢen bir
rotasyon hareketi ile birleĢir. Bu da tabanda yüksek düzeyde bir aĢınmaya neden
olur.
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Sacrum, kalça çatısının desteği tarafından aĢırı derecede kavrar. Bunun sonucu
olarak, güdüğün gerilmesi sırasında tuber’in soketin içine kayması engellenir.
Ampütasyonlu hastanın ağırlık merkezi, ek bir kuvvet harcanmasını
gerektirecek Ģekilde yukarıya kayar.

1.4. Geçici Protez
Ġntermis denilen geçici protezler;



Termoplastik deneme protezleri

DüĢük ısılı termoplastik geçici deneme protezleri.

Yüksek ısılı termoplastik geçici deneme protezleri.
Hava yastıklı geçici protezler

DüĢük ısılı termoplastik soketlerin kalıcı soketten farkı, sadece soket yapımında
kullanılan malzemenin ucuz ve kolay Ģekil verilebilen ve mümkünse içini gösteren,
termoplastik (transparent) malzemelerden olmasıdır. Bu protezlerle hasta günlük
aktivitelerini yerine getirir, güdükteki herhangi bir atrofi durumunda gerek soft soket gerekse
termoplastik sokete gerekli müdahaleler yapılarak hastanın geçici protezi bir müddet daha
kullanması sağlanır. Bu tür müdahalelere, güdükteki atrofi duruncaya kadar devam edilir.
Atrofinin durması halinde artık kalıcı soketin yapımına geçilir.


DüĢük ısılı termopalstik geçici protezin uygulanması:

Kullanılacak malzemeler seçilir. (Resim 1.26)

Resim 1.26: DüĢük ısılı termoplastik set



DüĢük ısılık termoplastik soket, güdük üzerine geçirilir ve ısıtılarak form
verilir. (Resim 1.27)

Resim 1.27: Termoplastik malzemeye güdük formunun verilmesi




Soğumaya bırakılır.
Kesilmesi gereken yerler kesilerek düzeltilir.
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Hasta üzerinde provaları yapılır.
Kullanım bilgileri ve uygulaması gösterilerek takip edilmek üzere hastaya
teslim edilir. (Resim 1.28)

Resim 1.28: Geçici protez provası



Yüksek ısılı termoplastik geçici protezin uygulanması. (Resim 1.29)

Resim 1.29: Yüksek ısılı termoplastik soket



Hava yastıklı geçici (Saarbrücken) protezler; (Resim 1.30)

Laminasyon taĢıyıcı çerçeve sokeden,

Distal basınç uygulayan hava yastığından,

Proksimal basınç uygulayan hava yastığından,

Güdük ucuna süngerden,

Ayarlanabilir manometreden (Pompadan) oluĢur.

Resim 1.30: Havalı yastıklı geçici protez parçaları



Hasta, geçici protez ile yürütülür, kullanım bilgileri ve uygulaması gösterilerek
takip edilmek üzere hastaya teslim edilir. Kalıcı protez yapımına geçilir. (Resim
1.31)

15

Resim 1.31: Geçici protez provası ve teslimatı

1.5. Air Kontakt Soket
Sert taĢıyıcı ile yumuĢak iç soket arasına yerleĢtirilen hava yastığının dıĢarıdan bir
pompa yardımıyla baskısı ayarlanabilen (Air Contact System (ACS) soket tekniğidir. (Resim
1.32.)

Resim 1.32: Air kontakt soket

1.6. Femura BirleĢik (osseointegre-osseointegrated) Diz Üstü Protezi
Cerrahi yöntemle femur üzerine yerleĢtirilen piramit kafa adaptör üzerine doğrudan
protez monte edilir. Bununla ilgili geliĢtirme çalıĢmaları devam etmektedir. (Resim 1.33.)

Resim 1.33: Femura bileĢik osseo integre bağlantı

1.7. Diz Üstü Güdük Pozitifini Yapmak
Ölçü alma sisteminin devamı olarak uygun bir Ģekilde diz üstü pozitif model elde
edilir.
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Scanner bilgisayar destekli sistem ile ölçü alınmıĢ ise yine bilgisayar ve freze
desteğiyle pozitif model elde edilir ve bu model üzerine Ģaft imal edilir. (Resim
1.34.)

Resim 1.34: Bilgisayar destekli freze ile pozitif model



Alçı ölçü alınmıĢ ise yine alçı pozitif model oluĢturulur. (Resim 1.35.)

Resim 1.35: Alçı pozitif model

1.7.1. Pozitif Alçı Model Elde Etme
Alçı pozitifini elde etmek için öncelikle negatif alçıyı alçı doldurmaya hazırlamak
gerekir. Provadan sonra negatif alçı soket, kesim öncesi boydan boya enine çizgilerle çizilir.
Sonra alçı model AP-yönünde ortadan bölünür. (Resim 1.36)

Resim 1.36: Negatif alçı soketin kesimi





Alçının, tekrar kolayca birbirinden ayrılabilmesi için kesim yeri ve iç
yüzeylerine alçı izolasyon kremi sürülür.
Ġki parça referans çizgilerine göre birleĢtirilir ve bir ip veya bir kıskaçla çizgiler
kaydırılmadan tutturulur. Alçı longetle kapatılarak sarılır.
Alçı longeti ile soket kenarı yükseltilir. Soketin kenar geçiĢini alçı pozitifine
aktarmak önemlidir. (Resim 1.37)

Resim 1.37: Soket kenarının yükseltilmesi
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Metal çubuk veya emme borusunu ve tutucu düzenek hazırlanır, negatif kum
silosuna dikilir. (Resim 1.38)

Resim 1.38: Metal çubuk ve tutturucu aparat hazırlama



Pozitif alçı model elde etmek için alçı hazırlanır. (Resim 1.39)

Resim 1.39: Alçı hazırlama



Negatif alçı soket hazırlanan alçı ile doldurulur.(Resim 1.40)

Resim 1.40: Sıvı alçı ile doldurma



Metal çubuk veya emme borusu hazırlanan aparat yardımıyla yerleĢtirilir. Alçı
sertleĢmeye bırakılır. (Resim 1.41)

Resim 1.41: SertleĢmeye bırakma
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SertleĢen alçı, silodan çıkarılarak üzerindeki referans Ģakul çizgileri üzerinden
biz yardımı ile delerek referans çizgilerinin pozitif alçı üzerine çıkması sağlanır.
Çizginin üzerinde sadece iki noktaya ihtiyacınız vardır ve daha sonra alçı
pozitifi üzerinde bu çizgiler kopya kalemi ile birleĢtirilecek olduğundan bu
deliklerin pozitif üzerine geçmesi önemlidir. (Resim 1.42)

Resim 1.42: Alçının sertleĢmesi



Alçı pozitifin sökülmesinden sonra engebeleri alçı hamuru ile düzeltilir. (Resim
1.43)

Resim 1.43: Negatif alçı kalıbın çıkartılması



Ölçü kontrol edilir. (Resim 1.44)

Resim 1.44: Ölçü kontrolü
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1.8. Diz Üstü Protezi Ölçü Formu (uzunlamasına oval soketler için)
T.C.Kimlik No
Soyadı
Adı
Boyu
Ağırlığı
Tanı
Yapılacak olan

:....................
:....................
:....................
:....................
:....................
:....................
:....................

Ölçü Tarihi : . . ./ . . . ./ . . . . . .
Doğum Tarihi : . . ./ . . . . ./ . . . . . .
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cep : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . @
..................

Prova

: . . . ./ . . . . ./ . . . . . .

Teslim

: . . . ./ . . . . ./ . . . . . .

Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . .
Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . .
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Negatif Pozitif modeli hazırlama
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Alçıyı kesiniz.

 Ġleride alçı modelin rahat ve zarar
görmeden çıkartılabilmesi
için
negatif alçı kalıbın kesilmesi iĢi
kolaylaĢtıracaktır. Kesmeden önce
referans
çizgilerini
çizmeyi
unutmamalısınız.

 Negatif alçıyı kapatınız.

 Oturma bölgesinin Ģekil alması ve
negatif alçı kalıp kesilmiĢ ise kesilen
yerlerin birleĢtirilmesi için alçı
bandaj veya longet alçı ile ilgili
yerleri kapatabilirsiniz.

Diz üstü pozitif model oluĢturma
 Alçı hamurunu hazırlayınız.
 Daha önceden öğrenilen alçı hamuru
hazırlama tekniğine uymalısınız.

 Alçı hamuru dökünüz.
 Negatif alçı kalıbı kum silosuna
yerleĢtirebilirsiniz.
 Demiri yerleĢtiriniz.
 Demiri merkezde olacak Ģekilde
yerleĢtirmeyi unutmamalısınız.

 Negatif kalıbı çıkarınız.
 Daha önceden kesilen yerden veya
alçıya zarar vermeden negatif alçı
kalıbı çıkarmalısınız.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi, soket Ģekilleri ve sistemlerindendir?
A) Çapraz oval soket.
B) Uzunlamasına oval soket .
C) Mass soket.
D) Air kontakt soket.
E) Hepsi.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, soket sistemlerindendir?
A) ISNY soket.
B) Ağaç soket.
C) Salıncak soket.
D) Çift taraf amputeasyonlar içi kısa protezler.
E) Hepsi.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, diz üstü soket güdük yatağı değildir?
A) Ucu açık soketli güdük yatağı.
B) Emme soketli güdük yatağı.
C) Silikon soketli güdük yatağı.
D) Kontakt soketli güdük yatağı.
E) Esnek kontakt soketli güdük yatağı.

4.

AĢağıdakilerden hangisi, ISYN tekniğinin özelliklerinden değildir?
A) TaĢıma rahatlığı bakımından ve fonksiyonel açıdan esnek soketler; sert sistemlere
oranla daha iyidir.
B) Soketin her tarafı sert laminasyon yapılmıĢtır.
C) Esnek soket içindeki tutunma daha iyidir.
D) Esnek soketin ısı iletimi daha iyidir.
E) Ter ve buharlaĢma ile oluĢan nem daha azdır.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, hava yastıklı geçici (Saarbrücken) protezin parçalarından
değildir?
A) Ağaç soket.
B) Laminasyon taĢıyıcı çerçeve soket.
C) Distal basınç uygulayan hava yastığı.
D) Proksimal basınç uygulayan hava yastığı.
E) Güdük ucuna sünger .

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
Diz üstü protezi için pozitif alçı model iĢleme becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA
Diz üstü protezi için alçı model iĢleme yöntemlerini, çevrenizdeki iĢletmelerde
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.

2. POZĠTĠF ALÇI MODELAJI
Protezi güdüğe tutturmak için soket, soketin güdük üzerine güzel oturması için iyi bir
model oluĢturma önemlidir, bu nedenle alçı modeli iĢlemek önemli bir aĢamadır.


Protez sistemleri baĢlı baĢına ikiye ayrılır. (Resim 2.1)

Klasik konvensiyonel ya da exoskelet.

Modüler boru iskelet ya da endoskelet.

Modüler

Klasik
Resim 2.1: Diz üstü protezi



Klasik diz üstü protezi. (Resim 2.2)
1. Süspansiyon
3. Soket
5. Diz eklemi

2. Ayak takozu ve ayak
4. Ventil borusu

Resim 2.2: Klasik diz üstü protez yapı parçaları
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Modüler diz üstü protezi aĢağıdaki elementlerden oluĢur. (Resim 2.3)
1. Süspansiyon
2. Soket
3. Soket adaptörü
4. Diz eklemi ve varsa kılıfı
5. Tüp adaptörü
6. Tüp (boru)

7. Ayak adaptörü
8. Ayak
9. Ventil borusu
10. Ventil Kozmetik sünger ve mikası
11. Kozmetik çorap

Resim 2.3: Modüler diz üstü protez yapı parçaları

Bazı özel durumlarda soket adaptörü ile diz arasında tüp, dolayısıyla tüp adaptörü,
bazı durumlarda ventil borusu kullanılmayıp direk soketi monte edilebilir ventiller
kullanılabilir.


Diz üstü protezinin yapı malzemeleri;

Ağaç

Alüminyum

Çelik

Titan

Karbon malzeme

2.1. Diz Üstü Protezi Yapı Birimleri





Soket
Diz eklemi
Bağlantı (Modül Parçalar)
Ayak

Protez parçaları, hastaya özgü parçalar ile genel parçalar olarak ikiye ayrılır. Hastaya
özgü parçalar, belirli bir ölçü ve alçı kalıbına uyarak hastalar için özel olarak yapılan ve
sadece bu hasta tarafından kullanılabilen parçalardır. Protetikte kullanılan protez soketi,
tespit malzemeleri ve kozmetik kaplarnalar gibi parçalar hastaya özgü protez parçaları olarak
gösterilebilir.
Genel parçalar ise yine hastanın ölçülerine göre monte edilen; ancak seri imalat
biçiminde hazırlanan protez parçalarıdır. Protez ayaklar, baldırlar, diz eklemleri, kalça
eklemleri ve rotasyon eklemleri gibi parçalar bunlara örnek olarak sayılabilir. (Resim 2.4)
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Resim 2.4: Diz üstü protezi yapı parçaları

2.1.1. Tutunma Mekanizmaları (Süspansiyon)
Ġngilizce bir kelime olup askıya alma, asma anlamına gelmektedir. Mesleğimizde ise
protezlerin güdük üzerine tutturulmasında kullanılan sistem olarak kullanılır.
Diz üstü protezlerinde soket ile güdük arasında bulunan Ģu tutunma mekanizmaları
görülür: YumuĢak kısım kompresyonu ile hacimsel itilim yardımıyla tutunma; uzunlamasına
elastik gerilimle tutturma; tutucu sürtünme yardımıyla tutunma; pasif dokulu destekle
tutunma; kas desteği yardımıyla tutunma; düĢük basınç yardımıyla tutunma ve yardımcı
tertibatlar yardımıyla tutunma.


YumuĢak kısım kompresyonu ile hacimsel itilim yardımıyla tutunma:
Özellikle oturma çemberi ve kumanda bölgesinin çevresi, güdüğün dıĢ
çevresinden daha küçüktür. Çevrenin ve kesitin küçük olması, kompres edilmesi
çok zor olan alt deri yapıları üzerinde elastik Ģekilde yoğunlaĢtırıcı bir etki
yapmaktadır. Bu darlık, büyük oranda yoğunlaĢtırıcı bir etki değil, hacimsel bir
itiime neden olmaktadır.

Bir biyolojik hücre, (bir güdük de çok sayıda hücrelerden meydana gelmektedir) baskı
yapan bir yayın özelliklerine sahip olmayıp esnek duvarları olan, içi sıvıyla dolu bir
minyatür kabarcık özelliğine sahiptir. Fizikte de görüldüğü gibi, sıvılara basınç
uygulanamamaktadır. Protezin üst soketinde görülen kesit darlığı; deri, yağ ve kas dokusuna
distal ya da proksimal yönde basınç uygulanmasını gerektirir. Proksimal yöndeki itilimden
(kenar çıkıntıları gibi) fonksiyonel nedenlerle kaçınılmalıdır. Bu nedenle çevresi küçük olan
bir soket, soketin içindeki itilmiĢ hacmi içine alabilmesi için distal yönde daha uzun
tutulmalıdır.


Uzunlamasına elastik gerilim yardımıyla tutunma: Ġskelet kasları; aktif
Ģekilde kasılma, pasif Ģekilde de esneme eğilimdedir. Bir kas, uzunlamasına
yönde bir elastik çekme yayına benzetilebilir. Kas hacminin, protez soketin
içine çekilmesi metodu, kasları distal yönde elastik olarak esnetir. Deri ile soket
duvarı arasındaki tutucu sürtünmeye bağlı olarak, yer çekimi kuvvetine karĢı
etki eden ve güdüğü soketin içine tespit eden elastik bir kenetlenme meydana
gelir.
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Tutucu sürtünme yardımıyla tutunma: Düz soket duvarı ile insan derisi
arasında bir tutucu sürtünme katsayısı (µ) bulunmaktadır. Bu katsayı, özellikle
derinin nemine bağlıdır. Kuru derinin sürtünme katsayısı daha düĢük, nemli
derininki ise daha yüksektir. Ancak aĢırı terleme olayı, deri ile soket duvarı
arasında sıvı bir film tabakası oluĢmasına neden olur ve tutucu, sürtünmeyi yer
yer ortadan kaldırır.



Pasif dokulu itilimi yardımıyla tutunma: Diz eksartikülasyon soketleri ve alt
bacak protezi soketleri, suprakondiler kılıf ile güdüğe mekanik olarak asılabilir
ya da birbirine geçilebilir. Ancak bu, tipik bir diz üstü ampütasyonunda tam
olarak mümkün değildir. Buna karĢılık soket duvarının amaca yönelik Ģekli,
itilen dokunun içine yerleĢtirilebilecek konkav çukurlar yapılmasına izin verir.
Ġlgili kas gruplarının aktif kontraksiyonu olmaksızın bu tür çukurlar, (örneğin
tüber oturma yerinin distal kısmı) biyomekanik bir kenetlenme etkisi yapabilir,
fakat bu kenetlenme (tespit) türü, aktif kas desteğinde çok daha belirgin bir hale
gelir.



Kas desteği yardımıyla tutunma: Daha önce de gösterildiği gibi soket
duvarının amaca yönelik olarak Ģekillendirilmesiyle kas çukurları elde
edilebilmektedir. Bu çukurlar, sadece bazı belli kas gruplarım içine almaktadır.
Aktif kontraksiyon iĢlemi sırasında çevre büyürken kas kısalması da baĢlar ve
soket duvarına yapılan baskıyı artırır. Radial destek ile güdüğün yukarıda tarif
edildiği Ģekilde soket içindeki biyomekanik kenetlenmesini (tespitini) daha
sağlam yapar.



DüĢük basınç yardımıyla tutunma: Protez soketinin içindeki güdük, bir
silindir içinde bulunan bir pistona benzetilebilir. Distal soket hacmi, bir tapa ya
da bir süpap ile kapatılırsa hava kaçırmayacak Ģekilde dıĢ ortamdan ayrılmıĢ
olur.

Güdüğün bundan sonra soketin içine doğru distal yönde yapılacak her bir giriĢ iĢlemi,
güdüğün altındaki hacmi küçülterek Boyle-Mariotte yasasına (p.v/t = sabit) göre basıncı
sabit kılar. Bunun tersi düĢünüldüğünde, güdüğün soketten dıĢarıya doğru cranial yöndeki
her hareketi, güdüğün altındaki hacmi büyülterek basıncı düĢürür, yani bu Ģekilde bir düĢük
basınç sağlanır.
Supabın çalıĢtırılmasıyla distal soket hacminin basıncı, atmosferdeki ortam basıncına
uyum sağlar. Yürüme iĢlemi, yüklenme ve yüksüzlük fazında basınç, nötr değere yakın
pozitif ve negatif değerler arasında oynar. (Güdük, soket içinde hafif bir pompalama hareketi
yapar.) Pozitif basınç değerleri, amortisör etkisi gösterir ve venöz kanın geri akıĢına
yardımcı olurken tutunmaya karĢı da etki yapar. Negatif basınç değerleri, emici etki yaparak
güdüğün soket içindeki emniyetini sağlamaktadır. Ancak burada distal ödemler de meydana
gelebilmektedir. Yani alçak basınç etkisi, tutunmaya yardımcı olmakla beraber, yan etkileri
nedeniyle sınırlı ölçüde kullanılmalıdır.
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Yukarıda tarif edilen tutunma mekanizmaları, pompa hareketini ne kadar iyi önlerse,
basınç oynamaları da o oranda azalır. Kasları güçlü olan hastalar teorik olarak alçak basınç
süpabı olmadan yürüyebilmektedirler; fakat özellikle bu hastalarda çok az alçak basınç
oluĢturulduğundan buradaki güdüklere yine de bir süpap konulur.




Yardımcı tertibatlar yardımıyla tutunma: ÇeĢitli nedenlerden dolayı
yukarıda belirtilen tutunma mekanizmalarından biri kullanılamıyorsa
protezin tespiti için omuz askısı, Silesian bandajı veya pelvis kemeri gibi
tutunma tertibatlarının uygulanması gerekir. Ortopedi teknisyeni,
genelde, imal edilen soketin kalitesini, bu tür yardımcı tertibatlardan
kaçınarak kanıtlamak hevesindedir. Ancak geriatri hastalarında, ilk kez
ampütasyon geçirenlerde veya diğer problemli durumlarda bu tür
bandajların yararlarından faydalanmak gerekmektedir.

Pelvik kemer (Silesian) (Resim 2.5)

Resim 2.5: Pelvik kemer (Silesian)



Tam elastik pelvik bandaj. (Resim 2.6)

Resim 2.6: Tam elastik pelvik bant



Silikon süspansiyon sistemleri


Yapraklı pasif vakum sistemi. (Resim 2.7)

Resim 2.7: Yapraklı kilitleme sistem

27



Ġpli kilitleme sistem .(Resim 2.8)

Resim 2.8: ipli kilitleme sistem



Kolonlu kilitleme sistem. (KISS) (Resim 2.9)

Resim 2.9: KISS kilitleme sistem



Pimli kilitleme sistem. (Resim 2.10)

Resim 2.10: Pimli kilitleme sistem



Aktiv vakum süspansiyon sistemi
o
Mekanik aktif vakum sistem
o
Elektronik aktif vakum sistem. (Resim 2.11)

Elektronik aktif vakum sistem

Mekanik aktif vakum sistem

Resim 2.11: Aktif vakum süspansiyon sistemi
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Kalça eklemli bel kemeri. (Resim 2.12)

Resim 2.12: Kalça eklemli bel kemeri



Omuz askısı. (Jartiyer)(Resim 2.13)

Resim 2.13: Omuz askısı (Jartiyer)

2.1.2. Soketler


Soketler protezin güdüğe temas eden ve protezi tutturmaya yarar. Bu konuya diz
üstü protezi modüllerinde daha detaylı bir Ģekilde yer verilmiĢtir. (Resim 2.14)

Resim 2.14: Diz üstü protez soket

2.1.3. Soket Adaptörleri


Direk sokete (laminasyon esnasında) monte edilen soket adaptörleri

Laminasyon esnasında kompozitler arasına yerleĢtirilen soket adaptörleri.
(Resim 2.15)

Resim 2.15: Kompozit arasına konulan soket adaptörü
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Ayar vidalı (diĢi) soket adaptörleri; genelde diz üstü protez soketlerinde
tercih edilirler, sabit ve rotasyon ayarlanabilir türleri vardır. (Resim 2.16)

Resim 2.16: Vida ayarlı soket adaptörü



Piramit kafalı (erkek) soket adaptörleri; genelde uzun diz üstü protez
soketleri de tercih edilir, sabit ve ayarlanabilir türleri vardır. (Resim 2.17)

Resim 2.17: Piramit kafalı soket adaptörü



Takozlu soket adaptörleri; soket üzerine önce soket takozu daha sonra üzerine
soket adaptörleri yerleĢtirilir. Soket adaptörleri ayar vidalı veya rotasyonu
ayarlanabilir piramit kafalı olabilir. (Resim 2.18)

Resim 2.18: Soket takozu ve adaptörü



Tas adaptör; derin çekim plastik soketlerde kullanılır. Bir parçası soket içine,
diğeri ise dıĢarıdan sokete bağlanır. (Resim 2.19)

Resim 2.19: Tas soket adaptörü
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ġaft takoz ve Ģaft adaptörlerinin genel görünüĢü. (Resim 2.20)

Resim 2.20: ġaft takoz ve Ģaft adaptörlerinin genel görünüĢü

2.1.4. Diz Eklemleri


Protez diz eklemleri, her biri alt sınıflara ayrılan ve monosentrik diz eklemi
(Resim 2.21) ve polisentrik diz eklemi (Resim 2.22) olarak isimlendirilen iki
ana kategoriye ayrılır.

Resim 2.21: Monosentrik diz eklemi

Resim 2.22: Polisentrik diz eklemi

Monosentrik diz eklemleri, eksenin merkezinde bulunan ve tek bir dönme noktası
bulunan, fleksiyon-eversiyon yapabilen tek bir (mono = tek) eklem eksenine sahiptir.
Polisentrik diz eklemleri, eksen merkezleri ile üst üste gelmeyen çok sayıda (poli =
çok) dönme merkezine sahiptir. Her bir mekanik eksenin, bükülme ya da germe hareketi
sırasında kendi eksen merkezi çevresinde döndüğü doğru olmakla birlikte, polisentrik
kavramı, diz eklemini bir bütün olarak ele alır. Eklemin üst (soket tarafından) ile alt kısmı
(baldır tarafından) bir dönme merkezi çevresinde rotasyon, yani menteĢe türü bir hareket
yapmaz; dönme ve kayma hareketlerinin kombinasyonundan oluĢan bir hareket yapar. Bu
harekete, dönerek kayma hareketi ya da translator / rotator hareketi denir.
Fonksiyonel anatomide görüldüğü gibi, doğal diz eklemi dönerek kayma hareketi
yapar. Protez diz eklemini polisentrik biçimde imal ederek doğal diz eklemine benzetmek
yanlıĢtır. Bunun nedeni, protez diz ekleminin dönme noktasının, basma fazında diz
ekleminin emniyete alınması için mümkün olduğunca dorsal ve proksimal olarak
düzenlenmesi gerektiğidir. Dönme noktasının bulunacağı en uygun yer, polisentrik diz
eklemleri konusunda anlatılmıĢtır.
Tek eksenli bir diz eklemi, gerek fonksiyonel gerekse kozmetik nedenlerle dönme
noktasının bulunduğu en uygun yere kaydırılır. Basma fazı sırasında dönme noktasının
buraya kaydırılabilmesi için dönme noktası teknik eksen alanının dıĢında olabilen, yardımcı
mekanik araçlara baĢvurulur.
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Bükülme hareketi sırasında fonksiyonel uzanmayı engellemek için dönme noktası
dorsal-proksimalden, frontal-distale doğru hareket ettirilir. Polisentrik eklemlerin temel
özelliği burada yatar. (Bunun fonksiyonel anatomi ya da fizyoloji ile bir ilgisi yoktur.)


Monosentrik diz eklemleri

Monosentrilc diz eklemleri; serbest hareketli diz eklemleri, manuel bloklamalı serbest
hareket eden diz eklemleri, sürtünme frenli diz eklemleri, yüke bağlı basma fazı kumandalı
diz eklemleri, yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri, mekanik salınma fazı kumandalı diz
eklemleri, pnömatik salınma fazı kumandalı diz eklemleri, hidrolik salınma fazı kumandalı
diz eklemleri, salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemleri ve hidrolik salınma ve basma
fazı kumandalı diz eklemleri olarak alt sınıflara ayrılır.


Serbest hareketli diz eklemleri: Bunlar, protez diz ekleminin en basit
Ģeklidir. Serbest hareketli diz eklemleri, menteĢelerin çalıĢma prensibine
sahip olduğu için önemli dezavantajlar gösterir. Alt bacak protezi, tıpkı
bir sarkaç gibi hareket eder. Konumuna göre yer çekimi nedeniyle daima
yere doğru yönelme eğilimindedir. Adım atıldığında, yani diz ekleminin
gergin olması gerektiği zaman alt bacak bükülür. Bunun sonucu olarak da
hasta, ayağın üzerine basamaz ve düĢer.

Protetik salınma fazı sırasındaki sarkaç (salınım) davranıĢı, alt bacağı çok fazla büker
ve topuk değiĢi anında gerekli gerilme konumuna geri dönemez. Basma fazında bu diz,
eklemi emniyete alan konstrüktif niteliklere sahip değildir. Uygulama alanı sınırlıdır ve
teknik açıdan eskimiĢtir.


Manuel bloklamalı serbest hareket eden diz eklemleri: Bunlar,
prensipte serbest hareketli diz ekleminin yukarıda anlatılan Ģekline
benzer. Genel durumlarının ya da güdük durumlarının kötü olması
nedeniyle bir bloke eklemle yürüyen ve kilidi sadece oturma
pozisyonunda açan ampütasyonlu hastalar için uygulanabilir. Hastanın
isteğine göre aĢağıda gösterilen diğer ilave kilitli eklemlerden birisinin
kullanılması uygun olur.

Manuel bloklamalı serbest hareket eden diz eklemleri; geçici protetik, yaĢlılık
ampütasyonlan, az geliĢmiĢ yörelerde kullanılır.


Sürtünme frenli diz eklemleri: Bu konstrüksiyon da serbest hareketli
diz eklemine benzer. Farklı olarak, burada alt ayağın salınımını frenleyen
bir merkezi eksen frenleme donanımı bulunur, böylece herhangi bir aĢırı
masraf oluĢmadan bu dizin uygulama alanları geniĢletebilir. Manuel bir
kilit sisteminin takıldığı da görülür.

Sürtünme frenli diz eklemleri; kilitsiz olarak gençlerde veya antrenmanlı kiĢilerde,
kilitli olarak manuel kilitli eklemlerde uygulanır.
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Yüke bağlı basma fazı kumandalı diz eklemleri: Bu diz eklemleri,
salınma fazında olmamak kaydıyla yük altında, basma fazı sırasında diz
eklemini frenleyen bir donanıma sahiptir. Teknik açıdan çok sayıda
baĢarılı sonuçlar veren türleri vardır. Ekseni mengene tipi bir fren
tertibatını içine alan merkezi eksen freni; fren iĢlemi, bir fren kaplaması
ile bir fren yüzeyinden (fren kaplaması diz üstünde, fren yüzeyi alt
bacakta) meydana gelen bir sürtünme freni ile gerçekleĢir. Fren etkisi,
kama baskısı nedeniyle artar, kama ve oluk Ģeklinde fren bulunur.

Yüke bağlı frenler, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilme özelliğine sahiptir.
(Resim 2.23)

Resim 2.23: Frenli diz eklem çalıĢma prensibi

Bu konstrüksiyonun olumsuz yönlerinden bazıları; fren kaplamalarının sürekli olarak
aĢınması ve frenleme etkisi ile kaplamaların ölçülerini değiĢtiren iklim koĢullarına
bağlılıktır.
Frenli diz eklemleri, komple diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ kiĢilerin büyük bir
çoğunluğunda uygulanır. Bununla birlikte, değiĢik polisentrik eklem çeĢitlerinin
kullanılmaya baĢlamasından beri, frenli diz eklemlerinin kullanımı önemli ölçüde
gerilemiĢtir. Polisentrik eklemler; teknik açıdan ucuz, iklim koĢullarından pek etkilenmeyen
çok yönlü konstrüksiyonlardır.


Yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri: Bunlar, yüke bağlı sürgülü diz
eklemleri ile yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri olarak ikiye ayrılır.

Yüke bağlı sürgülü diz eklemleri, diz ekleminin gerilmesi sırasında (yük altında veya
yüksüz), kendiliğinden bir kilit oluĢturur. Bu tür bir diz eklemi, gerginken otomatik olarak
kilitlenir. Diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ kiĢilerde yürüme siklusu, diz eklemi gerginken
topuk değiĢi ile topuk yuvarlanıĢı arasında ve diz eklemi sabitken tik, yaĢlılık
ampütasyonlan, zirai ve az geliĢmiĢ yörelerde kullanılır.


Sürtünme frenli diz eklemleri: Bu konstrüksiyon da serbest hareketli
diz eklemine benzer ve alt ayağın salınımını frenleyen bir merkezi eksen
frenleme donanımı bulunur. Böylece herhangi bir aĢırı masraf oluĢmadan
bu dizin uygulama alanları geniĢletilebilir. Manuel bir kilit sisteminin
takıldığı da görülür.
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Sürtünme frenli diz eklemleri; kilitsiz olarak gençlerde veya antrenmanlı kiĢilerde,
kilitli olarak manuel kilitli eklemlerinde uygulanır.


Yüke bağlı basma fazı kumandalı diz eklemleri: Bu diz eklemleri,
salınma fazında olmamak kaydıyla yük altında, basma fazı sırasında diz
eklemini frenleyen bir donanıma sahiptir. Teknik açıdan çok sayıda
baĢarılı sonuçlar veren türleri vardır: Ekseni mengene tipi bir fren
tertibatını içine alan merkezi eksen freni; fren iĢlemi, bir fren kaplaması
ile bir fren yüzeyinden (fren kaplaması diz üstünde, fren yüzeyi alt
bacakta) meydana gelen bir sürtünme freni ile gerçekleĢir. Fren etkisi,
kama baskısı nedeniyle artmıĢtar, kama ve oluk Ģeklinde fren bulunur.
(Fren lamellerinin alt ve diz üstünde giderek artan fren etkisi ile üst üste
bindiği lamelli fren ve minyatür bir fren tamburunun fren kaplamaları
tarafından frenlendiği tamburlu fren.)

Yüke bağlı frenler, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilme özelliğine sahiptir. Bu
konstrüksiyonun olumsuz yönleri, fren kaplamalarının sürekli olarak aĢınması ve frenleme
etkisi ile kaplamaların ölçülerini değiĢtiren iklim koĢullarına bağlılıktır.
Frenli diz eklemleri, komple diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ kiĢilerin büyük bir
çoğunluğunda uygulama alanı bulur, ancak değiĢik polisentrik eklem çeĢitlerinin
kullanılmaya baĢlamasından beri, frenli diz eklemlerinin kullanımı önemli ölçü de
gerilemiĢtir. Polisentrik eklemler; teknik açıdan ucuz, iklim koĢullarından pek etkilenmeyen
çok yönlü konstrüksiyonlardır.


Yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri: Bunlar, yüke bağlı sürgülü diz
eklemleri ile yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri olarak ikiye ayrılır.

Yüke bağlı sürgülü diz eklemleri, diz ekleminin gerilmesi sırasında (yük altında veya
yüksüz) kendiliğinden bir kilit oluĢturur. Bu tür bir diz eklemi, gerginken otomatik olarak
kilitlenir. Diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ kiĢilerde yürüme siklusu, diz eklemi gerginken
topuk değiĢi ile topuk yuvarlanıĢı arasında ve diz eklemi sabitken gergin pozisyonda
olduğundan bu yürüme fazının bir kilit tertibatı ile emniyete alınması uygundur. Buna bağlı
olarak, bu konatrüksiyondaki protetik topuk teması ile parmak vuruĢu, diz kilidini
açmaktadır. (kilit sürgüsünün açılması, yüke ve yürüme siklusuna bağlıdır.)
Bu konstrüksiyon, bazı eksikliklere sahip olduğundan henüz tam bir uygulama alanı
bulamamıĢtır. Yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri, prensipte fren mekanizması yük
altındayken frenlemekle kalmayıp (diz ekleminin bütün açı pozisyonlarında) bunun dıĢındaki
bükülmeleri de bloke etme iĢlemini gerçekleĢtirdiği frenli diz eklemleridir. Protez yükünün
azalması, kilidi açarak eklemi serbest hareketli hale getirir.
Kilitli diz eklemlerinin her iki türü de basma fazında emniyet sağlama görevinin yanı
sıra önemli ve tehlikeli bir eksikliğe sahiptir.
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Hastanın düĢmesi halinde, kilit ya açılmaz ya da sadece topuk temasında (sürgülü diz
eklemleri) ve yükün azaltılmasında (bloklamalı diz eklemleri) açılır. Ancak her iki eklem
türü de düĢme sırasında kilitli kalır. Dizi bükerek düĢme hareketine uyum sağlamayan bir
protezle düĢmek, güdükte femur fraktürü gibi istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Eklemlerde, gerekli hallerde kırılan noktaların bulunması, bu riski en aza indirebilir.
Yüke bağlı bloklamalı diz eklemleri, daha fazla emniyete ihtiyacı olan
ampütasyonlular için önerilir. (güdük boyu kısa, yaĢlılık ampütasyonları, genel durumun
kötü olması gibi) Ancak bu diz eklemlerinde, gerektiğinde kırılabilen noktalar yoksa
kullanılması önerilmez.


Mekanik salınma fazı kumandalı diz eklemleri: Daha önce serbest
hareketli baĢlığı altında sözü edildiği gibi, protetik alt bacağın salınma
fazında önemli sorunlarla karĢılaĢılır. Protetik alt bacağın; bükülme
yönünde aĢırı Ģekilde açılmamasının ve gerilme pozisyonuna zamanında
dönmesinin salınma fazında sağlanması gerekir. Bu da, yukarıda anlatılan
diz konstrüksiyonlarının hepsinde en basit Ģekliyle lastikten bir germe
bandı ile elde edilebilir. Lastik bandın dezavantajı ise, yüksek yürüme
hızında ve bu nedenle de salınmanın yüksek olduğu durumlarda daha çok
esneyebilmesidir. Bu nedenle lastik bandı, yürüme hızına Slamak gerekir.

Aynı Ģey, dahili olarak monte edilen ön çekme yayı içinde geçerlidir. On çekme yayı,
lastik banda benzeyen çekme ve basınç yaylarından oluĢmaktadır. Ön çekme yayının
avantajı, diz bükülmesinin 90° den fazla olduğu durumlarda, lastik bantlar (çatallı ve yanal
hareketli bant- lar hariç) diz eklemini her pozisyonda gererken ön çekme yayının bu hareketi
desteklemesidir.
Mekanik salınma fazı kumandalı diz eklemleri, en basit salınma fazı kumandası olan
mekanik ön germe yayı ile birlikte neredeyse her ampütasyonlu hastada kullanılır.


Pnömatik salınma fazı kumandalı diz eklemleri: Gaz, (hava)
sıkıĢtırılabilir niteliktedir. Gaz, (hava) bir silindir içinde piston yardımıyla
sıkıĢtırıldığında yay özelliğine kavuĢur ve bu özellik, çekme veya basınç
yaylarının sahip olduğu özelliklere benzer. Gerektiğinde bu silindirler,
yay enerjisini hareket enerjisi kapsamının biraz üstünde ve sabit tutan bir
yüksek basınç süpabı ile donatılmıĢtır.

Silindirin yeniden doldurulması için bir emme süpabının ön görülmüĢ olması gerekir.
Bu tür konstrüksiyonlar, deneme amacıyla ve sınırlı olarak kullanılır.


Hidrolik salınma fazı kumandalı diz eklemleri: Sıvılar, sıkıĢtırılamaz
niteliktedir. Hidrolik sıvıları, gazlarda olduğu gibi kendi baĢlarına bir
amortisör görevi görmez. Fakat bu sıvılar bir silindirin içinde bir piston
yardımıyla hareket ettirilirse ve akıĢ kanalları da belirli bir çapa sahipse,
piston hareketinin niteliğini, (laminar ya da turbulent akıĢ Ģeklindeki
akıĢkanlıkları nedeniyle) teknik olarak belirli ve sabit bir dirence karĢı
kullanmak zorundadır.
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Hidrolik salınma fazı kumandaları, bu prensibe göre çalıĢır. Piston, hareketli bir kısmı,
(örneğin üst bacağı) silindir ise diğer bir hareketli kısmı (örneğin alt bacağı) yönetir.
Hidrolik salınma fazı kumandasının avantajı, bükülme bölgesinin tamamıyla ilgili
olarak akıĢın ve hareket direncinin oldukça sabit olmasıdır. Frensiz ekstansiyon için geri akıĢ
süpapları açılır ve hidrolik sıvı silindire geri bırakılır. ÇeĢitli akıĢ dirençlerinin
ayarlanabilmesi için, ortopedi teknisyeni veya ampütasyonlu kiĢi tarafından farklı akıĢ
kanalları devreye sokulabilir.
Hidrolik salınma fazı kumandalı diz eklemlerinin uygulama alanları, yukarıda sayılan
diz eklemlerindeki gibidir.


Salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemleri: Bu eklemler, daha
önce tanımlanmıĢ olan konstrüksiyonların bir kombinasyonudur.

Bunlar, sayılan konstrüksiyonların avantajlarını ve geniĢ uygulama alanlarına sahiptir.


Hidrolik salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemleri: Bu
eklemler, hidrolik yapı elemanlarım iki kat verimle kullanılır. (Hidrolik
eklemlerin çalıĢma Ģekli, daha önce anlatılmıĢtı.)

AkıĢ kanallarının sadece elle değil, yüke bağlı olarak da açılması ve kapanması
halinde diz eklemi üzerine gelen harekete karĢı koyan direnç, yüke bağlı olarak frenlenebilir
veya bloklanabilir.
Normal yürüme sırasında yüke belli ölçülerde bağlı olan bir direnç devreye girer.
(frenli diz eklemi fonksiyonu) Salınma fazında yani protezin yükü azaldığında eklemin
bükülme hızını kontrol etmek amacı ile daha küçük bir direnç sağlanır.
Hidrolik salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemlerinin dezavantajları; hidrolik
sıvı akıĢkanlığının sıcaklığa bağlı olması, basma fazı kontrolüne iliĢkin hidrolik sistemlerin
yüksekbasınçlarla çalıĢması ve bu sistemlerin büyük ve ağır olmasıdır.
Hidrolik salınma ve basma fazı kumandalı diz eklemleri, daha fazla emniyete ihtiyacı
olan ampütasyonlular (kısa güdük boyu, mesleki özellikler gibi) için genel durumunun ek
ağırlığı taĢıyabilecek kadar kadar iyi olması kaydıyla tavsiye edilir. Bu fonksiyonel
kriterlerin yanı sıra, fiyat-verim iliĢkisi de göz ardı edilmemelidir. Hidrolik kumandanın
sağladığı verimi sağlayacak bir baĢka sistem yoktur. Gerekli olabilecek tamir iĢleri, sistemin
karmaĢık olması nedeniyle ancak imalatçısı tarafından yapılabilir.


Polisentrik diz eklemleri

Eklem dörtgeni olarak anılan dörtgenler çoğunlukla diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ
hastaların yapay diz eklemlerinde kullanılır. Polisentrik eklem mekanizmaları, diz
dezartikülasyon protezlerinin hemen güdüğün altına monte edilme imkanını sağlar. Detaylı
bilgi, alt ekstremite dezartikülasyon protezleri modülünde anlatılmıĢtır. (Resim 2.24)
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Resim 2.24: Polisentrik diz eklemi

Diz eklemlerini monosentrik ve polisentrik olarak sınıflandırmanın yanında,
sistemlerine göre sınıflandırmakta mümkündür.
Diz eklemleri, sistemlerine göre;

Konvansiyonel diz eklemi,

Yüzme protezi diz eklemi,

Mekanik diz eklemi,

Pinomatik diz eklemi,

Hidrolik diz eklemi,

Elektronik olarak çeĢitlere ayrılır.


Konvansiyonel Serbest diz eklemi ve baldır parçası. (Resim 2.25)

Resim 2.25: Tek akslı diz ve baldır parçası



Yüzme protezi diz eklemi. (Resim 2.26)

Resim 2.26: Yüzme protezi diz ve baldır parçası



Modüler Serbest diz eklemi,

Tek akslı, dıĢtan diz ekstansiyonunu destekleyen yay tertibatı frenli diz
ekleminin en önemli karakteristik özelliği, bacak yere basınca kilitleme
yapmasıdır. Ayak kaldırılınca diz eklemi serbest oynar hale gelir. (Resim
2.27)
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Tek akslı, içten diz ekstansiyonunu destekleyen yay tertibatı olup serbest
diz eklemidir. (Resim 2.28)
Dört akslı (Polisentrik) içten ekstansiyon yaylı, serbest eklemdir. (Resim
2.29)

Resim 2.27: Frenli
diz eklemi



Resim 2.28: Ekstansör yaylı
diz eklemi

Resim 2.31: Ekstansiyon yaylı kilitli diz
eklemi

DuruĢ ve salınım (stance and swing) fazlı kontrollü diz eklemleri.

Hirdolik/Pinomatik duruĢ ve salınım fazı kontrollü diz eklemleri. (Resim
2.32)

MikroiĢlemci elktronik duruĢ ve salınım fazı kontrollü kontrollü diz
eklemi. (Resim 2.33)

Resim 2.22: Hirdolik/Pinomatik diz eklemi



diz eklemi

Kilitli diz eklemi

Tek akslı, Manuel kilitli diz eklemi. (Resim 2.30)

Tek akslı, içten diz ekstansiyonunu destekleyen yay tertibatlı, manuel
kilitli diz eklemi olup istendiğinde serbest, istenildiğinde ise kilitli diz
eklemi olarak kullanılabilme özelliği vardır. (Resim 2.31)

Resim 2.30: Kilitli diz eklemi



Resim 2.29: Polisentrik

Resim 2.33: MikroiĢlemci elktronik
dizeklemi

Diz eklemi koruyucu kılıf: Özellike dıĢtan ekstansiyon yaylı diz eklemlerinin
kozmetik sünger içerisinde,sünger ve eklemin zarar görmemesi için koruyucu
kılıflar ile kaplanmasında yarar vardır. (Resim 2.34)
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Resim 2.34: Diz eklemi koruyucu kılıf



Diz eklemini seçerken diz ekleminin bükülme açısını göz önüne almak gerekir.
(Resim 2.35)

Resim 2.35: Diz ekleminin bükülme açısı

2.1.5. Tüp (boru) Adaptörleri


Tüp Adaptörü

Ayar vidalı tüp adaptörü. (Resim 2.36)

Resim 2.36: Ayar vidalı tüp (boru) adaptör



Piramit kafalı tüp adaptörü. (Resim 2.37)

Resim 2.37: Piramit kafalı tüp (boru) adaptör



Kaydırmalı ayar vidalı tüp adaptör. (Resim 2.38)

Resim 2.38: Kaydırmalı, ayar vidalı tüp (boru) adaptör
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Açılı tüp adaptörü, 10,20 ve 30derece açılıdır. (Resim 2.39)

Resim 2.39: Açılı, ayar vidalı tüp (boru) adaptör



Darbe emici, torsiyon fonksiyonlu tüp adaptörü. (Resim 2.40)

Resim 2.40: Darbe emici, torsiyon fonksiyonlu, ayar vidalı tüp (boru) adaptör

2.1.6. Tüp (boru)
Boru çapları Ø30, Ø34 mm dir.



Boru ucuna adaptör yerleĢtirilmiĢtir. Uzun ve kısa boyları, aluminyum, titan ve
çelik olanları mevcuttur.
Boru ucuna torsiyon yapabilen adaptör yerleĢtirilmiĢtir. (Resim 2.41)

Resim 2.41: Ayar vidalı tüp (boru)



Ayar vidalı tüp boru ve tüp adaptörlerine genel bir bakıĢ. (Resim 2.42)

Resim 2.42: Ayar vidalı tüp ve tüp adaptörleri

2.1.7. Ayak Adaptörü
Ayak adaptörleri, protez ile ayak bağlantısını yapmasının yanı sıra bir takım ayarları
yapmaya da imkan verir. Ayak adaptörlerini piramit kafa / ayar vida ya da kaydırma ayarlı
imkanlarına sahip olabilir.



Piramit kafa / ayar vida ayarlı ayak adaptörü. (Resim 2.43.)
Kaydırma ayarlı ayak adaptörü. (Resim 2.44.)
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Resim 2.44: Kaydırma ayarlamalı ayak
adaptörü

Resim 2.43: Piramit kafa / ayar vida
ayarlamalı ayak adaptörü

Ayaklar belirli bir topuk yüksekliğine ayarlı olarak imal edilir. Bazı ayak adaptörleri
ile topuk yüksekliğini değiĢik yüksekliklerde ayakkabı topuk yüksekliğine uygun
ayarlanabilir. (Resim 2.45.)

Resim 2.45: Topuk ayarı yapılabilen ayak adaptörleri



Konvansiyonel ayak, takoz ve bilek mafsal bağlantıları. (Resim 2.46 ve Resim
2.47)

SACH ayak

Mafsallı (Hängelager) ayak

Greisinger ayak

Resim 2.46: Konvansiyonel ayak, takoz ve bilek mafsalları

Resim 2.47: Konvansiyonel ayak ve takoz parçası
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Modüler kozmetik sünger plakası, ayak bilek bağlantısı ve ayak. (Resim 2.48)

Mafsallı ayak

SACH ayak

Resim 2.48: Modüler ayak ve bilek mafsalları

2.1.8. Ayaklar
Ayaklarda, sağ ve sol olmak üzere boy ve topuk yüksekliği ölçüleri değiĢmektedir. SipariĢ

verilirken bu özelliklerine dikkat etmek gerekir. Topuk yükseklikleri bay ve bayan olarak
değiĢmekle birlikte, topuk yüksekliği ayarlanabilen tür ayaklarda mevcuttur.
Protez ayaklar, özelliklerine göre;









Tahta ayaklar,
Eklemsiz sabit ayaklar,
Eklemsiz esnek ayaklar,
Enerji toplayıcı yaylanma özelliğine sahip eklemsiz esnek ayaklar,
Tek eksenli bilek eklemli ayaklar,
Çok eksenli bilek eklemli ayaklar,
Kinetik ve kinematik hidrolik kumandalı ayaklar,
Biyonik ayaklar olarak sınıflandırılır.



Tahta Ayaklar

Tahta ayaklar, dar anlamda ayak sayılmazlar, yani insan ayağının Ģekil ve ölçülerine
sahip değildirler. En basit Ģekilde, yuvarlak bir kesite sahip, bir tahta üzerine geçirilnıiĢ
yuvarlak lastikten oluĢan tahta bir değnektir. Daha geliĢmiĢ tahta ayaklar, sagital açıdan
daire yayı Ģeklinde yuvarlak bir tabana sahiptir.
Tahta ayaklar, protetik olarak ayak yerine geçebilecek en ilkel ayaklardır. Bu
ayaklarda; ayağın ön kısmında bulunması gereken kaldıraç yoktur, fizyolojik bir yürüme
tablosunun sağlanmasına yarayan biyomekanik bir zemin temas yüzeyi ve kozmetik
imkanlar yoktur.
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Tahta ayakların kullanım alanları aĢağıdaki gibidir:








Geçici bir protez olarak ara çözüm Sağlar;
Ev içinde kullanılabilen yedek protez ayaktır;
Banyoda yedek bacak olarak kullanılır.
Az geliĢmiĢ bölgelerde sı:irekli bir kullanıma sahiptir (ziraat ve
balıkçılıktaki kullanım Ģeklidir);
Ġklim koĢulları nedeniyle yalın ayak veya kısa pantolonlarla dolaĢma
alıĢkanlığının olduğu yörelerde sürekli bir kullanıma sahiptir. Protez,
giysi ile gizlenmediği için tahta ayağın kozmetik nitelikleri önem
taĢımaz.
Lepra hastalarında kullanılabilir. Kontra-lateral ayakta görülen uzunluk
farklılıkları nedeniyle protez ayağının boyunun kısa olması dikkat
çekmez.

Tahta ayaklar, biyomekanik açıdan büyük dezavantajlara sahiptir. Ayağın ön kısmında
bir eklem emniyeti olmadığından diz ekleminin bir kilitle donatılmıĢ olması gerekir.
Adından da anlaĢılacağı gibi, tahta ayaklar, değnek üzerinde yürümeye neden olan
ilkel araçlardır. Az bir masrafla tahta ayaklardan önemli fonksiyonel avantajlara sahip basit
ayak konstrüksiyonları elde edilebilir(Resim 2.49).

Resim 2.49: Tahta ayaklar



Eklemsiz Sabit Ayaklar

Eklemsiz sabit ayaklar, dayanıklı sert lastikten ya da lastik tabanlı ağaçtan imal
edilmiĢ, basit ayak konstrüksiyonlarıdır. Topuk bölgesinde, yürüme fazındaki topuk değiĢini
fizyolojik açıdan düzenleyebilmek için çoğunlukla yumuĢak bir lastik kama bulunur.
Genellikle ayağın ön kısmının topuk bölgesinin içine yerleĢtirilen lastik kamalar yardımıyla
sınırlı ölçüde hareket etmesi sağlanır. Eklemsiz sabit ayakların kullanım alanları, tahta
ayaklarınki gibidir. Eklemsiz ayağın sağlamlığı ve tamirinin kolay olması gibi olumlu
özellikleri göze çarpmaktadır. Gerçekbir ayak Ģekline sahip olduğu için tahta ayaklara göre
önemli biyomekanik ve kozmetik avantajlara sahiptir. Esnek bir topuk değiĢi ile topuk
eklemi kullanılırsa eklemsiz esnek ayaklar sınıfının öncüsü olarak ele alınabilir.
Eklemsiz sabit ayakların dezavantajı ağır olmasıdır. (Resim 2.50)
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Resim 2.50: Eklemsiz sabit ayaklar



Eklemsiz Esnek Ayaklar

Eklemsiz esnek ayaklar, bilek ve orta ayak bölgesinde entegral köpükle sarılarak ayak
Ģekline sokulmuĢ ağaçtan mamul bir iç çekirdeğe sahiptir. Eklemsiz esnek ayaklar, SACH
ayak adıyla tanınır.
Topuk bölgesi, yumuĢak bir poliüretan köpük kama ile donatılmıĢtır. Bu kama, topuk
değiĢinin yumuĢak olmasını sağlar ve topuğa kompresyon yaparak ayağı gerçek bir eklemin
plantar fleksiyonuna benzeyen bir hareket kazandırır. Ayağın ön kısmında bulunan entegral
köpüğün esnekliği, ayak parmaklarının elastik Ģekilde yaylanmasını ve dorsal ekstansiyona
girmesini sağlar.
Normal koĢullar altında bu ayak, sağlam yapıdadır ve çok az tamir gerektirir.
Doğrudan güneĢ ıĢınlarına ya da suytuz1u suya maruz bırakılması veya kullanılması halinde
entegral köpüğü koruma amacı ile bir dıĢ koruyucu kullanılır.
Eklemsiz esnek ayaklar, alt bacak protetiğinde iyi sonuçlar vermiĢtir. Diz üstü
protetiğinde ise zeminin düzgün olması durumunda iyi sonuçlar vermektedir. Bunun sebebi,
esnekliğin, topuk ve ayak orta kısmındaki yuvarlak bölge ile sınırlı olmasıdır. Bu
konstrüksiyonda, pronasyon ve supinasyon hareketleri ile bacağın dikey ekseni çevresinde
rotasyonu söz konusu değildir. Bu özelliklerin ampütasyon seviyesi yükselip yürüme
alanının zorluk derecesi arttıkça daha da önem kazanacağı unutulmamalıdır. Topuk
değiĢinin, eklemli ayaklara oranla önemli ölçüde sert olması, üst bacağı ampütasyonlu olan
bir hastanın protetik diz ekleminin emniyeti üzerinde de olumsuz etki yapar. (Resim 2.51)

Resim 2.51: Eklemsiz esnek ayaklar



Enerji Toplayıcı Yaylanma Özelliğine Sahip Eklemsiz Esnek Ayaklar

Bu ayaklar, sach ayağının iki önemli konstrüksiyon kriteri göz önüne alınarak
yapılmıĢ ve geliĢtirilmiĢ halidir.
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Bu kriterler Ģunlardır:








Her yönde esnekliğin artması,
DıĢ kuvvetler nedeniyle oluĢan Ģekil değiĢikliklerin kendiliğinden
giderilebilmesi,
Piyasada bulunan bu sınıftaki ayaklar, SACH ayak temeline dayandığı
halde, aĢağıdaki iç yapı değiĢikliklerine sahip olmaları,
Ağaç çekirdeğinin kısaltılmıĢ, entegre köpük payının artırılmıĢ olması,
Ağaç çekirdeğin yerine, yaylanabilir özellikte dökme bir çekirdek
kullanılması,
Ağaç çekirdek yerine, elastik karbon elyaflı laminat yayları konulmuĢ
olması,
Birden fazla entegre plastik çekirdeğin bir arada hareket etmesinin
sağlanmıĢ olması.

Enerji toplayıcı yaylanma özelliğine sahip eklemsiz esnek ayaklar, konvansiyonel
SACH ayağının dezavantajlarını kısmen ortadan kaldırır ve yaylanma (elastikiyet) özellikleri
nedeniyle dinamik ve sportif yürüme tablolarına sahip kiĢilerde büyük avantajlar sağlar.
YaĢlı hastalar, bu enerji toplama özelliğinden daha az yararlanır. Bu ayak tipi, ayağın doğal
hareketlerine (ayağın pronasyonu, supinasyonu ve kısmi rotasyonu) en çok benzeyen protez
ayaktır, ancak bacağın dikey ekseni çevresinde rotasyonu bu ayaklarda da henüz
gerçekleĢtirilememiĢtir.
Enerji toplayıcı yaylanma özelliğine sahip eklemsiz esnek ayaklar, özel nitelikler
(hidrolik eklem kumandası gibi) talep edilmediği takdirde bütün alt bacak protez tiplerinde
ve çok sayıda diz üstü protez tiplerinde güdük uzunluğuna bağlı olarak kullanılabilir. Bütün
sportif protezlerde uygulanabilir. (Resim 2.52)

Resim 2.52: Enerji toplayıcı yaylanma özelliğine sahip eklemsiz esnek ayaklar



Tek Eksenli Bilek Eklemli Ayaklar

Tek eksenli bilek eklemli ayaklar, temel yapıları bakımından eklemsiz sabit ayaklar ile
eklemsiz esnek ayaklar baĢlığı altında anlatılan ayak tiplerine benzer. Ancak tek eksenli
bilek eklemli ayaklar, protetik alt bacaktaki bilek bağlantı bölgesinde sabit değil, eklemli bir
bağlantıya sahiptir. Bu ayak, teorik olarak protez ayağın plantar fleksiyon ve dorsal
ekstansiyon yapmasına izin verir. Buna karĢılık, uygulamada dorsal ekstansiyonun neredeyse
sabit kalacak Ģekilde desteklenmesi ve hatta bütünüyle kilitlenmesi gerekir. Bilek
eklemindeki dorsal ekstansiyonunun artırılması, protez diz ekleminin basma fazında öne
doğru kaymasına izin verdiği gibi dizin bükülmesini ve buna bağlı olarak hastanın düĢme
riskini azaltır.
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Ayağın serbest dorsal ekstansiyonu, biyomekanik açıdan diz emniyetini sağlayan
ayağın ön kısmındaki kaldıracın bulunmaması demektedir. Bu açıdan diz ekleminin tek
eksenli ve eklemli plantar fleksiyonu geriye kalmaktadır. Bu hareket, doğal diz ekleminin
fizyolojik hareketinin eĢ değeridir ve yukarıda sayılan konstrüksiyonlarla gerçekleĢtirilemez.
Bu ayak tipinin dezavantajı, ağır olması ve uzun süreli kullanım sonrasında veya toz, kum,
nem gibi ağır koĢullar altında eklemin mekanik bir aĢınmaya uğramasıdır. Her yöne doğru
hareketlilik, bacağın dikey ekseni çevresinde rotasyonu, hidrolik eklem kumandası gibi özel
nitelikler aranmadığı sürece tek eksenli bilek eklemli ayaklar, bütün protez tiplerinde
kullanılabilir. (Resim 2.53)

Resim 2.53: Hängelager (mafsallı) ayak



Çok Eksenli Bilek Eklemli Ayaklar

Bu kategorideki ayaklar, prensipte yine yukarıda anılan ayak tiplerinin özelliklerini
taĢır.
Tek eksenli eklemler, dorsal-plantar yönde hareket edebildikleri halde çok eksenli
eklemlere bir veya iki eklem ekseni ilave edilerek aĢağıdaki yönde hareket etmeleri sağlanır:




M-L bilek eklemi ekseni, (önceki ayak tiplerindeki gibi)
A-P bilek eklemi ekseni ,(pronasyon ve supinasyon)
Dikey bilek eklemi ekseni .(bacağın dikey ekseni çevresinde rotasyon)

Bu kategoride ayakların, yukarıda anlatılan ayaklara göre avantajları, doğal alt talus
ekleminin hareket eksenlerinin (pronasyon-supinasyon, inversiyon-eversiyon) ayakta da
gerçekleĢtirebilmesidir. Bu özellik, düzgün olmayan bir zemin üzerinde yürüyen
ampütasyonluya önemli kolaylıklar sağlar.
Doğal bacakta, bacağın dikey ekseni çevresinde rotasyonu bilek ekleminde değil kalça
ekleminde gerçekleĢir. Ancak diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ hastalarda, bacak ile pelvis
arasında çok az bağlantı oluĢturan protez soketı, bu hareketi engeller ya da bu hareketin
yapılmasına anatomik yapıların sürtünme ve kesme etkisi altında izin verir. Bu nedenle, bu
rotasyona bağlı kesme kuvvetlerinin alt veya diz üstü güdüğüne aktarılmadan önce mekanik
bir eklemde toplanması gerekir.
Bu konstrüksiyonun dezavantajı da protezin ağır olmasıdır. Özel hidrolik eklem
kumandası gerekmedikçe özellikle düzgün olmayan zeminlerde kullanılan diz üstü protezleri
olmak üzere bütün protez tiplerinde uygulanabilir. (Resim 2.54)
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Resim 2.54: Greisinger ayak



Kinetik ve Kinematik Hidrolik Kumandalı Ayaklar

Eklemlerin bütün hareketlerini hidrolik olarak kumanda etmek teknik ve teorik olarak
mümkündür. Ancak protezin ölçüleri ve ağırlığı, hidrolik eklem kumandasının yukarıda
sayılan eklem hareketlerinin hepsi için anlamlı kılmaz. Kinetik açıdan hidrolik bir eklem
kumandası sadece protez ayağın dorsal ekstansiyonu için gereklidir. (Bu konu, tek eksenli
bilek eklemli ayaklarda incelenmiĢtir.)
YokuĢ yukarı yürümek, dizi bükmek, diz üstü çökmek ve çeĢitli spor türlerinde
görülen fazla dorsal ekstansiyon durumunda, diz ekleminin kontrolsüz olarak kırılmasını
önlemek gerekir. Hidrolik bilek eklemi kumandasının görevi budur.
Teknik açıdan burada, her ikisi de protez yapı kısmı olarak kullanılabilen iki alternatif
söz konusudur.



Bilek eklemindeki dorsal ekstansiyonun hidrolik kumandası,
Bilek eklemindeki dorsal ekstansiyonun etkisi altındaki diz fleksiyonunun
hidrolik kumandası.

Protetik bilek eklemindeki hareketin hidrolik kumandası, dorsal ekstansiyon halinde
çok sayıda açı elde edilmesine izin verir. Bu olay, kontrolsüz olarak veya bir destek
karĢısında değil, sürekli frenlenmiĢ olarak gerçekleĢir; yani, yürüme siklusunda elde edilen
herhangi bir açı, yaylı bir mekanizma tarafından eski konumuna getirilmez, hidrolik hareket
engelleyicileri yardımı ile ani hareket değiĢikliklerine karĢı korur.Bu ayak tipi, hareketli
dorsal tespit olarak da isimlendirilir. Hidrolik olarak kontrol edilen dorsal tespit yardımı ile
protez alt bacak yavaĢça hızlandırılır ve böylece diz eklemi aniden kırılmaz. Hidrolik tespitin
hareket ettirilmesine devam edilerek ayağın sürekli dorsal ekstansiyonu ve buna bağlı olarak
da diz ekleminin sürekli bir kontrol altında bükülmesi mümkündür.
Diz ekleminin bilek eklemindeki dorsal ekstansiyona bağlı olarak hidrolik Ģekilde
kumanda edilmesi, prensipte aynı etkiye neden olur. Basit bilek eklemi kumandasına oranla
diz eklemi kumandaları aĢağıdaki ilave fonksiyonları gerçekleĢtirerek bazı avantajlar sağlar.




Diz ekleminin blokajı,
Diz eklemi hareketliliğinin frenlenmesi,
Protetik salınma fazının kumandası.

Hidrolik kumandalı ayakların dezavantajı ise anlatılan ilk hidrolik konstrüksiyonlara
karĢılık daha kapsamlı, daha çok bakım gerektiren, bozulmaya eğimli ve daha ağır
olmalarıdır.
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Hidrolik eklem kumandaları, bilek eklemi ve diz eklemi kumandaları Ģeklinde ikiye
ayrılarak aĢağıdaki uygulama alanlarına sahiptir:




Bilek eklemi kumandaları; baĢka herhangi fonksiyonel özellikler
istenmiyor ve ağırlık artıĢının önemsiz olduğu düĢünülüyorsa, bu protez
tipinin sağladığı avantajlardan yararlanmak isteyen diz üstü protetiği
hastalarında uygulanabilir.
Diz eklemi kumandaları; sadece üst protetiği hastalarında kullanılır.
(BaĢka herhangi bir fonksiyonel özellik istenmiyor ve ağırlık artıĢının
önemsiz olduğu düĢünülüyorsa.) (Resim 2.55)

Resim 2.55: Hidrolik ve pinomatik kumandalı ayaklar



Biyonik ayak; geliĢen teknoloji ile elektronik kumandalı protez ayak çalıĢmaları
devam etmektedir. (Resim 2.56).

Resim 2.56: Biyonik ayak



Karbon ayaklar; enerji toplayan ve yüksek esnekliliği olan, dıĢ kısmını kaplayan
kozmetik bir ayak kılıfı ve kozmetik sünger bağlantılı ayaklardır. Hastanın
aktivite derecesine göre çeĢitli Ģekil, kalınlık ve bağlantı sistemleri vardır ve gün
geçtikçe çeĢitliliği artmaktadır. (Resim 2.57)

Resim 2.57: Karbon ayak ve kozmetik kılıf
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Borulu ayak. (Pylonfüße) (Resim 2.58)

Resim 2.58: Borulu ayak



Sporcu ayağı. (Sprinter, Kısa mesafe koşucusu) (Resim 2.59)

Resim 2.59: Sporcu ayağı



Bağlantı adaptörü ve borusu üzerinde olan karbon ayaklar. (Resim 2.60)

Resim 2.60: Borulu ve adaptörlü karbon ayak



Bağlantı adaptörü üzerinde olan karbon ayaklar (Resim 2.61)

Resim 2.61: Bağlantı adaptörü ozerinde olan ayaklar



Bağlantı adaptörü üzerinde ve özellikleri olan karbon ayaklar. (Resim
2.62)

Resim 2.62: Fonksiyonel özellikli karbon ayaklar
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Parmak durumuna göre ayaklar; parmaksız, parmaklı ve baĢparmağı ayrılmıĢ
olmak üzere değiĢir. (Resim 2.63)

Resim 2.63: Ayak parmakları

2.1.9. Ventiller (süpaplar)
Diz üstü protezlerinde soket içerisinde oluĢan alçak basıncın (vakum) dıĢarı
kaçmaması için soket ucuna açılan ventil deliğindeki ventil halkası/borusuna tıpa olarak
tutturulur. Amacı, soket içindeki oluĢan alçak basınç/vakumun dıĢarı kaçmamasıdır. Bu
Ģekildeki bir sokette protezin ayaktan çıkması mümkün değildir. Ancak bir Ģekilde hava
almasından sonra soketin çıkması mümkündür. Bu nedenle ventilin havayı kaçırmayarak
protezin çıkmasına engel olduğu gibi, gerektiği zaman içerideki havanın dıĢarı çıkmasını
kolaylaĢtırıcı bir sistem olan ventil ortasında bir pim vardır. Bu pime bastırılınca ventil hava
geçirgenlik sağlar ve pim bırakılınca pim deliği tıkayacağından hava geçirgenliğine engel
olur. Pasif vakum ventil türleri ise soket içerisine giren havayı hareket halinde dıĢarı atar;
içeriye tekrar hava girmesine engel olur bu özelliğinden dolayı otomatik ventil olarak da
adlandırılır. Ventillerin; kulaklı, kulaksız, vidalı ve pasif vakum olmak üzere değiĢik Ģekilleri
vardır. (Resim2.64)

Kulaksız ventil

Kulaklı ventil

Vidalı ventil

Pasif vakum ventil

Resim 2.64: Ventil çeĢitleri

Ventilin soket üzerine tutturulmasında kullanılan yardımcı olarak ventil halkası veya
borusu kullanılır; ventil borusu üzerinde ventil halkası mevcuttur. Derin çekim, ISYN
soketlerda plastik malzemenin çekiminden önce ventitil yerinin belli olması için ventilin
geleceği yerde yatak kalıbı olarak kullanılır. Bu tür ventiller set olarak birlikte satılır. (Resim
2.65)

Ventil halkası

Ventil borusu

Ventil seti

Resim 2.65: Ventil halkası, borusu ve seti



Süpaplar ve konumları diz üstü protezi imalatında detaylı bir Ģekilde
anlatılmıĢtır. (Resim 2.66)
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Resim 2.66: Ventil (süpap) ve konumları

2.1.10. Kozmetik Süngerler
Kozmetik süngerler; frezede diğer bacağın ölçülerine uygun olarak iĢlenerek protezi
kozmetik olarak kaplayan süngerlerdir. Baldır ölçüsüne göre sağ-sol olarak satılır. Süngerin
içerisi kullanılacak dize göre oyulduğundan üzerinde hangi süngerin, hangi diz için uygun
olduğunu belirtir. SipariĢ verilirken bu özelliklerine dikkat etmek gerekir. (Resim 2.67)

Satandart kozmetik sünger

Soket kısmı hazırlanmıĢ
kozmetik sünger

GeniĢ dizler için kozmetik
sünger

Resim 2.67: Kozmetik sünger



Ġhtiyaç halinde güdük ucuna tatlı bir temas oluĢturması için form verilmiĢ
güdük uç yastıkcıkları kullanılabilir. (Resim 2.68)

Resim 2.68: Güdük uç yastıkları

2.1.11. Kozmetik Çoraplar
Kozmetik çoraplar değiĢik renklerde ve ölçülerde bulunur. Çorap geçiĢini sağlamak
için kısa konç çoraplarda mevcuttur. (Resim 2.69)

Resim 2.69: Kozmetik çorap ve konç
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2.1.12. Özel Adaptörler


Çift taraflı adaptör

Ayar vidalı çift taraflı bağlantı adaptörü, değiĢik boylarda olduğundan
sipariĢ verilirken uygun ölçüde sipariĢ vermek gerekir. (Resim 2.70)

Resim 2.70: Ayar vidalı, çift taraflı adaptör



Piramit kafalı, çift taraflı bağlantı adaptörü. (Resim 2.71)

Resim 2.71: Piramit kafalı, çift taraflı adaptör



Ayar vidalı ve piramit kafalı çift taraflı bağlantı adaptörü. (Resim 2.72)

Resim 2.72: Ayar vidalı ve piramit kafalı çift taraflı adaptör



Sonlandırıcı adaptör.

Ayar vidalı sonlandırıcı adaptör. (Resim 2.73)

Piramit kafalı sonlandırıcı adaptör. (Resim 2.73)

Resim 2.73: Sonlandırıcılı adaptörler



Döner adaptör, protez kullanıcılarının bir kilit pimi ile bacak bacak üzerine
atmasını sağlayan dönme özelliğine sahip bir adaptördür (Resim 2.74).
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Resim 2.74: Döner adaptör

2.2. Pozitif Alçı Modelajı
Negatif alçının çıkarılmasıyla pozitif alçı model elde edilir. Bu pozitif model üzerinde
yapılan değiĢiklikler ile soket iç formu elde edilmiĢ olur.


Yapılacak soketin kontakt durumuna göre güdük ucu, tendonların geçtiği
yerlere ve verilecek form özelliğine gire alçı ilaveleri yapılır. (Resim 2.75)

Resim 2.75: Alçı ilavesi



Ġlave edilen alçıların düzeltilmesi, baskı verilecek yerlerin baskı oluĢturulması
için alçı raspalanır. (Resim 2.76)

,
Resim 2.76: Alçının raspalanarak düzeltilmesi



Oturma bölgesinin Ģekli verilir. (Resim 2.77)
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Resim 2.77: Alçının oturma bölgesi



Ölçüler kontrol edilir. (Resim 2.78)

Resim 2.78: Ölçü kontrolü



Ölçüler dikkate alınarak yüzey alçı sütü ile sıvanır kullanır. (Resim 2.79)

Resim 2.79: Alçı sütü sıvama



Üst yüzeyi tel, su zımparası ile zımparalanarak yüzeyin pürüzsüz ve düz olması
sağlanır çünkü bu yüzeylere güdük dayanır. (Resim 2.80)

Resim 2.80: Tel ve su zımparası
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Kurutma fırınına koyulur. (Resim 2.81)

Resim 2.81: Kurutma fırını



Eğer dizüstü alçısı kuruduysa diz üstü protezi modülündeki diğer iĢlemelere
baĢlanır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Pozitif alçı modelin iĢlenmesi.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Alçı ilavesi yapınız.
 Güdük ucu, tendonların geçtiği
yerler ve oturma bölgesi alçı ilavesi
ile Ģekillendirebilirsiniz.

 Alçı raspalamasını yapınız.

 Ġlave edilen alçı fazlalıkları ve
 Oturma dairesi bölgesi (%10)
 Kumanda bölgesi (%5)
 Güdük ucu bölgesi
raspalanarak ölçülerde daraltmaya
gidilir. Ölçü ve oturma bölgesi
formuna dikkat etmeniz gerekir.

 Ölçüleri kontrol ediniz.

 Ölçüleri kontrol etmelisiniz.

 Model formu veriniz.

 Alçı ilavesi yaparak ve raspalayarak
güdük formunu verebilirsiniz.

56

 Alçı süt kullanır.

 Yüzen pürüzsüz olması için alçı süt
sürmelisiniz.

 Pürüzü düzeltiniz.
 Telleyerek
ve
su
zımparası
kullanarak yüzeyi pürüzsüz hale
getirmelisiniz.

 Alçı modeli kurutunuz.

 Alçı modeli
kurutunuz.
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fırına

bırakarak

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

AĢağıdakilerden hangisi, diz üstü protezinin yapı malzemeleri değildir?
A) Ağaç malzeme.
B) Alüminyum malzeme.
C) Çelik malzeme.
D) Titan malzeme.
E) Hepsi.

2.

AĢağıdaki malzemelerden hangisi ile test/prova soketi yapılmaz?
A) Alçı.
B) Surlyn.
C) Ağaç.
D) Termovak .
E) Polietilen.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, protezin dizi üzerinde bulunmaz?
A) Soket.
B) Soket adaptörü.
C) Ventil borusu.
D) Kozmetik sünger plakası.
E) Ventil

4.

AĢağıdakilerden hangisi, diz üstü protezi yapı birimlerinden değildir?
A) Ventil.
B) Soket.
C) Diz eklemi.
D) Bağlantı. (modül parçalar)
E) Ayak.

5.

AĢağıdaki silikon süspansiyon sistemlerinden hangisinde, dıĢarıdan yardımcı bir parça
kullanılmaz?
A) Ġpli kilitleme sistemde.
B) Yapraklı pasif vakum sisteminde.
C) Kolonlu kilitleme sistemde. (KISS)
D) Pimli kilitleme sistemde.
E) Aktiv vakum süspansiyon sisteminde.

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.

Teknolojinin geliĢmesi ve kullanılmamasına rağmen hastanın özel isteği doğrultusun
da . . . . . . . . . . . . . . . . . sokette yapılabilir.

2.

Diz üstü protezi alçı modelajı yaparken, soket içinde boĢluk oluĢturmak için, tendonlar
üzerine alçı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yapmak gerekir.

3.

Diz üstü alçı modelajı yaparken soket içinde baskı oluĢturmak için, yumuĢak dokular
üzerinde alçı modeli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . gerekir.

4.

Ġzlandalı Kristiansson ile New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ortaklaĢa
geliĢtirdiği soket sistemine ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . soket denir.
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.

5.

( . . . ) Silikon liner, bir süspansiyon çeĢididir.

6.

( . . . ) Tam diz ekleminden amputeler de bir diz üstü protezidir.

7.

( . . . ) Tendonlar üzerine yük verilebilir.

8.

( . . . ) Tüber üzerine yük verilebilir.
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdakilerden hangisi, diz üstü süspansiyon (tutturma) çeĢitlerindendir?
A) YumuĢak kısım kompresyonu ile hacimsel itilim yardımıyla tutunma.
B) Uzunlamasına elastik gerilim yardımıyla tutunma .
C) Tutucu sürtünme yardımıyla tutunma .
D) Pasif dokulu itilimi yardımıyla tutunma .
E) Hepsi.

10.

AĢağıdakilerden hangisi, monosentrik dizlerden değildir?
A) Serbest hareketli diz eklemleri.
B) Dört akslı diz eklemleri.
C) Manuel bloklamalı serbest hareket eden diz eklemleri .
D) Sürtünme frenli diz eklemleri.
E) Yüke bağlı basma fazı kumandalı diz eklemleri.

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

E
E
C
B
A

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

E
C
D
A
B

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

AĞAÇ
ĠLAVESĠ
RASPALAMAK
ISNY
D
Y
Y
D
E
B
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