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ÖNKOġUL

YETERLĠK

MODÜLÜN AMACI

9. ve 10. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak. Parsiyel
Ayak Protezi, Temel Torna ĠĢlemleri-1,Temel Torna
ĠĢlemleri-2, Sach Ayak Yapımı, Diz Üstü Protezi Ölçüsü,
Diz Üstü Protezi Alçı Modelajı modüllerini almıĢ olmak.
Diz üstü protezi soket imalatı, protezin birleĢtirilmesi ve
provasını yapabileceksiniz.
Genel Amaç
Diz üstü amputasyon ve protezlerinin yapısını, soket
imalatını, protezin birleĢtirilmesi, statik ve dinamik
ayarlarını ve provasını yapabileceksiniz.
Amaçlar

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

1. Sert soket yapabileceksiniz.
2. Diz Üstü protezin birleĢtirilmesi ve provasını
yapabileceksiniz.
Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu.
Ortam: Laminasyon ve prova odası, atölye, uygulama
alanı.
Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi
kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin
bir parçası olan diz üstü soket imalatını, diz üstü protezinin birleĢtirilme tekniklerini ve
protezin provasını öğrenecekskiniz.
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Protez 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 gerekir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ
Diz üstü protezi ve sert soketlerini (soket) tanıma, imalat becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA
Diz üstü sert soket imalat tekniklerini, çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak
arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. SOKET YAPMAK
Sert soket; soft soket, silikon liner ve güdüğün içine girdiği, protezi kumanda eden ve
kiĢiyi taĢıyan kısımdır. Kalıcı kesin soket yapmadan önce test (prova) soketinin yapılması
protez ömrünü uzatır.
Soketler; (Resim 1.1.)

Prova soket

Kalıcı soket

Derin çekim soket

Laminasyon soket

ISNY (Çerçeveli) soket

Ağaç soket

Derin çekim soket

Laminasyon soket

ISYN soket

Ağaç soket

Resim 1.1: Kalıcı soket çeĢitleri

1.1. Test (Prova) Soketi
Test prova soketleri, malzemesinin ucuz olmasından dolayı öncelikle alçıdan
yapılması uygun olur. Ne var ki bu alçı soketlerde, dinamik bir alıĢtırma yapılamaz. Kalıp,
sadece kontrol delikleri açılarak gözden geçirilebilir. (soket, Ģeffaf değildir)
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Nispeten pahalı olmasına rağmen Ģeffaf olmasından dolayı, protezin son haline çok
benzeyen, kendi kendini taĢıyan bir soket kadar sert olan Surlyn/Termovak, polietilen-akrilik
asit kopolimeratı, polipropilen (PP), Ģeffaf olmayan fakat ucuz olan polietilen (PE)
malzemeden yapılan kesin soket imal edilene kadar birçok test soketi yapılabilir.


Prova soketleri

Katlamalı derin çekim

Damla derin çekim olarak ikiye ayrılır.

1.1.1. Katlamalı Derin Çekim
Test (prova) soketi olarak 4-5 mm polietilen (PE) malzeme kullanılarak prova soketi
yapmak için aĢağıdaki yol izlenir.


Elde edilen pozitif diz üstü alçı modeli mengene ve vakum pompasına bağlanır.
Vakum pompasının çalıĢması ve hortumların sağlamlığı kontrol edilir. (Resim
1.2)

Resim 1.2: Pozitif modelin bağlanması



Termoplastik malzeme çekim esnasında üst üste yapıĢtırılacağından normal
güdük çevre ölçülerinden yapıĢtırılma payı miktarı kadar artırılarak kesilerek
kenarlardaki çapaklar temizlenerek pres fırına bırakılır. Kullanılan malzeme için
en uygun sıcaklıkta derin çekim yapılacak hale gelene kadar beklenir. (Resim
1.3)

Resim 1.3: Termoplastik malzemenin hazırlanması
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Uygun kıvama ulaĢan termoplastik malzeme, alçı model üzerine hava
kaçırmayacak Ģekilde üst üste ve kat yapmayacak Ģekilde getirilerek yapıĢtırılır.
(Resim 1.4)

Resim 1.4: Termoplastik malzemenin çekimi



Vakum pompası açılarak malzemenin çekmesi, model üzerine tam olarak
oturması, hava kaçırmaması sağlandıktan sonar boğaz kısmı boğularak hava
kaçırması engellenir. (Resim 1.5)

Resim 1.5: Boğaz kısmının kapatılması



Soket uç kısmı burkularak hava kaçırması engellenir. (Resim 1.6)

Resim 1.6: Soket uç kısmının burkulması



Soket uç (atık kısım) atılır.

Atık kısım makas ile kesilerek uzaklaĢtırılır. (Resim 1.7)

Resim 1.7: Atık kısmın makasla kesilmesi
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Ġp ile boğularak kopartılıp düĢmesi sağlanır. (Resim 1.8)

Resim 1.8: Atık kısmın ip ile kopartılması



Katlarda oluĢan hava kabarcıkları sivri bir alet ile patlatılarak hava boĢaltılır.
Soketi delmemeye dikkat edilir. (Resim 1.9)

Resim 1.9: Hava kabarcıklarının boĢaltılması



Malzeme üzerine eldiven izi çıkmayacak Ģekilde masaj yapılarak vakum altında
plastiğin güdük formunu alması sağlanır. (Resim 1.10)

Resim 1.10: El ile form verme



Alçı motoru kullanılır. (Resim 1.11)

Resim 1.11: Alçı (Vibrasyon) motoru
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Soket üzerinde kesilecek yerler çizilerek alçı motoru ile kesilir. (Resim 1.12)

Resim 1.12: Soketin kesilmesi



Diz altı protez soketlerinde olduğu gibi çok fazla kemiksi ve girintili çıkıntılı
yapı olmadığından diz üstü soketlerin alçı model üzerinden çıkartılmasında pek
problem yaĢanmaz. Sübobun geleceği yerden bir delik delinerek hava
kompresörü ile basınçlı hava verilirken bir taraftan soket çekilerek çıkartılır.
Dikkat edilecek nokta; ilk defa basınçlı hava verildiğinde dikkatli olmalı ve bir
defada basınçlı havadan faydalanılmalıdır. Zira soketin yerinden oynaması
halinde artık basınçlı hava faydalı olmayacak hava kaçırır.(Resim 1.13)

Resim 1.13: Soketin çıkartılması



Çıkartılan soket, zımpara ve keçe yardımıyla düzeltilerek keskin kenarlar yok
edilir. (Resim 1.14)

Resim 1.14: Soketin frezede düzenlenmesi
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1.1.2. Damla Derin Çekim
Damla derin çekim için ısıtma fırını ve ekipman gereklidir.
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Kurutma fırında çerçeveli derin (damla) çekim için hazırlanan termoplastik
malzeme, pozitif alçı model üzerine vakum ile çekilir. Katlamalı derin çekimde
olduğu gibi soket provaya hazırlanır. (Resim 1.15.)

Resim 1.15: Damla derin çekim seti

1.2. Prova


Elde edilen prova soketleri, öğrenme faaliyeti 2’ de anlatıldığı gibi Ģakul
çizgileri ve protez birleĢtirme kurallarına uyarak aynen bir protezin inĢası
yapılır gibi prova protezi birleĢtirilir. (Resim 1.16.)

Resim 1.16: Prova protezi
7



Protez güdüğe giydirilerek soket provası yapılır,

Protezin uzunluğu, michael dörtgeni ile kontrol edilir.

Tuber yatağı kontrol edilir.



Varsa düzenlemeler yapılarak güdük üzerine uygunluk sağlanır ve hasta
yürütülür. (Resim 1.17.)
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Resim 1.17: Diz üstü protezinin provası
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Hasta memnuniyeti ortopedik protez ve ortez teknisyeni tarafından da
onaylandıktan sonra provaya son verilerek kalıcı protez yapımına geçilebileceği
gibi; özellikle ilk protez veya geçici protez olarak kullanılacak ve protez
kullanıma uygun sağlamlıkta ise güdükteki atrofi bitene kadar ya da hastanın
memnuniyeti sağlanasıya kadar hastaya teslim edilebilir.
Gerek prova ve gerek hasta kullanımı sırasında, güdükte meydana gelen
atrofiden dolayı bol gelen soket içerisine daraltmak maksatlı mantar, poliform,
eva gibi malzemelerden yapıĢtırılabilir veya soket ısıtılarak Ģekilendirilebilir.
(Resim 1.18)

Resim 1.18: Soket içini daraltma




Hasta memnuniyeti, ortopedik protez ve ortez teknisyeni tarafından da
onaylandıktan sonra geçici kullanıma son verilerek kalıcı protez yapımına
geçilir.
Alçı test soketinde olduğu gibi soket ağzı kapatılarak, prova soketine alçı
doldurulur. Prova soket kesilip elde edilen pozitif modele zarar vermeden
çıkartılır. (Resim 1.19.)

Resim 1.19: Prova soketinin alçı doldurulması



Pozitif model üzerindeki izler kaybolacak ve yapılacak gerekli düzenlemelere
göre alçı ilavesi veya raspalaması yapılır. Tellenerek alçı süt ile yüzey pürüzsüz
hale geldikten sonra kurutma fırınında kurutulur. (Resim 1.20.)

Resim 1.20: Pozitif modelin iĢlenmesi
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1.3. Supaplar ve Konumları
Bir kontakt sokette supap, merkezde ve soket zemininin en derin yerinde bulunur. Bu
Ģekilde, yumuĢak kısımları eĢit Ģekilde ve merkezi olarak soketin içine çekmek mümkün
olabilir. Supap dıĢ halkasının hangi tarafa konulduğu önemli değildir.
Sağ elini kullanan ve sol tarafından diz üstü ampütasyonu geçirmiĢ olan bir hasta,
süpabın, protezin lateral tarafında olmasından çok medial tarafta olmasına ihtiyaç duyar.
Merkezi supap kullanılmaması halinde supap deliğinin mümkün olduğunca laterale
doğru kaydırılması gerekir,böylece iç trikonun medial yönde kat edeceği mesafe artar. Bu
Ģekilde yumuĢak medial kısmılar daha iyi çekilebilir, sağlamlık daha da artabilir.
Kontakt soketlerde, iç supap deliğinin kapatılması da önemlidir; çünkü güçlü güdük
ucu kontaktlarında, delik ödemleri veya deliğin kenarına denk gelen deri kısmında tahriĢler
gibi istenmeyen durumlar meydana gelebilir. (Resim 1.21)

Resim 1.21: Supaplar ve konumları



Soket ve güdük durumuna göre ventil yerleri değiĢiklik göstermektedir.


Soket üzerinde ventilin yerinin hazırlanması. (Resim 1.22)

Resim 1.22: Soket üzerinde ventil yerleĢtirilmesi



Kozmetik sünger üzerinde ventil yerinin hazırlanması. (Resim 1.23)

Resim 1.23: Kozmetik sünger üzerinde ventil yerleĢtirilmesi
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Soket üzerindeki fazlalıkların düzenlenmesi (Resim 1.24).

Resim 1.24: Fazlalıkları düzeltmek

1.4. Kalıcı Soket (ġaft) Yapımı
Kalıcı soket (Ģaft) yapı genel olarak iki Ģekilde yapılır (Resim 1.25.).



Derin çekim soket
Laminasyon soket

Derin çekim soket

Laminasyon soket
Resim 1.25: Soketler (Ģaftlar)

1.4.1. Derin Çekim Soket
Derin çekim prova soketinda olduğu gibi uygun malzemeden kalıcı soket yapılır.
(Resim 1.26.)

Resim 1.26: Derin çekim soket
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1.4.2. Laminasyon Soket
Diz altı protezinde olduğu gibi kurutulmuĢ ve pürüzsüz pozitif alçı model üzerine
folyo geçirilerek hazırlanan Ģablon ile yeteri miktarda dakron, cam elyaf, karbon eslaf ve
triko çorap gibi kompozit malzemeler hazırlanır. (Resim 1.27.)

Resim 1.27: Kompozis malzemelerin hazırlanması



Laminasyon iĢlemi yapılır. (Resim 1.28)

Resim 1.28: Laminasyon iĢlemi



Soket kenarlarına göre düzeltmeler yapılır. (Resim 1.29)

Resim 1.29: Soketin hazırlanması



Soket, takoz üzerine yerleĢtirilerek montaja hazırlanır. (Resim 1.30)

Resim 1.30: Takoz üzerine soket montajı
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Soket üzerine köpük hazırlanarak montaja hazırlanır. (Resim 1.31)

Resim 1.31: Soket üzerine köpük dökme



Protez yapı malzemeleri
birleĢtirilir.(Resim 1.32)

ayaktan

baĢlayarak

Ģakül

çizgilerine

göre

Resim 1.32: Protezin montajı

1.5. Protezlere Etki Eden Etmenler
Protezler, izyolojik, biyomekanik ve mekanik Ģartlara tabidir.


Fizyolojik Ģartlar

Fizyolojik Ģartlar, hastanın genel durumu ile ampütasyon güdüğünün
patofizyolojik olgularını tanımlar. Genel protetik tedaviyi etkileyen
fizyolojik veriler arasında hasta ile ilgili olarak;
o
YaĢ,
o
Cinsiyet,
o
Ġç organlarda oluĢan proteze bağlı hastalıklar, (örneğin kalp, kan
dolaĢımı, sindirim sistemi, eklem hastalıkları gibi)
o
Genel ruhsal durum
o
Genel bedensel durum (yük taĢıma kapasitesi) gibi bilgiler de
bulunur.

Ampütasyon güdüğündeki tedaviyi etkileyen patofizyolojik Ģartlar Ģunlardır:







Ampütasyon düzeyi,
Ampütasyon tekniği, (miyoplasti, yara ya da benzeri sonuçlar)
Güdük uzunluğu,
Güdükteki kan dolaĢımı durumu,
Güdüğün kemik kısmının durumu,
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Doku dayanıklılığı,
Kas durumu,
Hareket eğilimleri,
Deri durumu,
Yara durumu,
Yük taĢıma kapasitesi.

Biyomekanik Ģartlar

Biyomekanik Ģartlar, hastanın biyolojisi ile fizyolojisi arasındaki karĢılıklı
etkileĢimlerle oluĢur. Diğer yandan bu Ģartlar, protez yardımıyla hastanın kendi çevresine
(örneğin zemine) ya da çevrenin hastaya aktardığı kuvvetlerin (statik ve kinetik) belirlediği
yasalarla da oluĢur. Biyomekanik Ģartlar, bunların dıĢında hastanın kinematiği (yani yürüyüĢ
tablosu) üzerinde etkilidir. Protetik tedavinin biyomekanik açıdan tanımında Ģu noktalar
önemlidir:











Fizyolojik Ģartlar,
Çevre koĢulları, (iĢ yeri, ev çevresi, hobiler, spor türleri)
Protezden beklenenler, (çalıĢma protezi, kozmetik protez, boĢ zaman
protezi, özel spor protezi)
Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda fonksiyon öğelerinin (yapı ve
alıĢtırma parçalarının) seçimi ve seçilme nedenleri,
Yapı tanımı ,(gerekli değiĢiklikler dahil)
Gerekli özel konstrüksiyonların tanımı,
YürüyüĢ analizi, (duruĢ, yürüyüĢ, düĢme egzersizleri, spor vb.)
Değerlendirme,
Uzun dönemdeki sonuç ve beklentiler.

Literatürde Ģimdiye kadar bu kadar komple veri tanımları ve düĢme tanımlan
yapılmamıĢtır. Bu tanımlar, ortopedi tekniği açısından yapılacak tedavinin kapsamını
aĢmaktadır. Ortopedi teknikerleri için genelde mesleki bilgi açısından aĢağıdakiler yeterlidir:







Ölçü kartı,
Alçı model ve gerekli çizimler,
Özel Ģartlara iliĢkin notlar,
Yapı kısımları ve uygulama listesi.

Mekanik Ģartlar

Mekanik Ģartlar, protez üzerinde etkisi olan biyomekanik kuvvetlerce belirlenir.
Protetik yapı parçalarının etkilendiği bu kuvvetler; çekme kuvvetleri, basınç kuvvetleri,
bükme kuvvetleri, kesme kuvvetleri, torsiyon kuvvetleri ve dönme momentleridir.

14

Yalnızca mekanik açıdan yapılan bir inceleme, alıĢtırma parçalarını deney
makineleriyle birlikte (biyolojik bir faktör olan insan olmadan) mekanik uç noktaları ve
sürekli yük taĢıma kapasiteleri açısından gereklidir.
Seçilen Ģartlar, ya hastanın gerçek Ģartlarının benzerleridir ya da bu Ģartlar emniyet
açısından belirli faktörler doğrultusunda geniĢletilir. Mekanik Ģartlar bu Ģekilde tespit edilip
(zorlanmada izin verilen sınır değerler, kısa süreli ve sürekli yük taĢıma kapasitesi, aĢınma
vb.) test edilir ve sonuçlar konstrüksiyonda yine etkili olur.

1.6. Protez Yapımının Prensipleri
Protez yapımında Ģu prensip ve kurallara uyulur:
Her protez üç boyutlu yapılandırılır ve üç boyutlu yapı kriterlerine dayanır. Bunun
anlamı, protezin:

A-P yönünde, (ön-arka yönü)

M - L yönünde, (yanal olarak sağ-sol yönü)

Dikey yönde, (yukarı-aĢağıyönü) referans çizgileri ve yardımcı aletler
(Ģakül, ayar cihazları gibi) yardımıyla yapılmıĢ olmasıdır. (Resim 1.33)

Resim 1.33: Diz üstü protezi






Protez, statik ve dinamik yasalarına göre yapılır. Yumru yuvarlaklığı, kemik
eklemi, diz eklemi ve kalça ekleminden oluĢan eklemler zincirinin bir yandan
statik açıdan emniyetli olması, diğer yandan da eklem hareketine dayalı yürüme
iĢlevinin dinamiğine izin vermesi ya da desteklemesi gerekir.
Statik eklem emniyeti ile dinamik organ hareketliliği arasındaki uyum, yapı
parçalarının (alıĢtırma parçalarının) mekanik temel kurallara ve hastanın kiĢisel
ihtiyaçlarına uygun Ģekilde düzenlenmesiyle elde edilir.
Optimize edilmiĢ protez yapısı, bu nedenle statik temel yapıyı da, (Ģakül, iĢ
tezgahı vb.) dinamik yapı düzeltimini de (prova, yürüyüĢ analizi) göz önünde
tutar.
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Soket yapısı ile ilgili kriterler: Bir protez soketinin fleksiyon konumu, bükülme
kontraktürü (germe engeli) varsa ortaya çıkar. Fleksiyon açısı, bükülme kontraktürüne
bağlıdır. Soket yapısı, yapı açısı tam düzeltme sınırında olacak Ģekilde gerçekleĢtirilir.
Bükülme kontraktürü, tedaviye izin verirse soket yapısında sürekli olarak fleksiyon açısının
iyileĢtirilmesine çalıĢmak gerekir.
Güdük, serbestçe hareket edebiliyorsa, soketin temel yapısı yaklaĢık 5° lik hafif
fleksiyon konumunda gerçekleĢtirilebilir. Fleksiyonun yapı konumu, güdüğün kuvvet taĢıyıcı
ön kısımlarını dikey konik baskı Ģeklindeki yüklenmeden kurtararak yüzeysel olarak
desteklenen bir yük alımına dönüĢtürür ve düzgün bir Ģekilde vertikal yöne çevirir. (Resim
1.34)

Resim 1.34: Bacak iskeletinin statik yapısı

Güdük ne kadar kısa ise bu durum o kadar önemlidir. Kısa bir güdüğün yapısı, güdük
ucunun arkasında bir uzantı oluĢturmadığından kozmetik görünüm açısından daha iyi bir
bükülme özelliği de taĢır.
Bir güdük ne kadar kısa ise, soket yapısında yük dağılımı açısından da o kadar fazla
nötr dikey pozisyona yaklaĢabilir. Bir protezinin soketi, hiçbir zaman hiperekstansiyonlu
konumda yapılmaz. Bu, tüm diz eklemlerinin fonksiyonel ve anatomik özelliklerine
aykırıdır.

Dinamik kalıp parçasının yapısı
Yürüme siklusu; incelenen taraftaki topuğun yere değmesinden baĢlayıp basma ve
salınına fazlarından geçip aynı tarafta topuğun yeniden yere değmesine kadar geçen süreci
kapsar.
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Devam eden bu süreç, protez yapısının kontrolü ve ayarlanması açısından birtakım
önemli inceleme devrelerine ayrılır ve bu devreler kinetik (dinamik) ya da yarı statik açıdan
incelenir. Kinetik değeri olan bütün ara fazlar, genelde dikkate alınmamalıdır. Söz konusu
önemli yürüme fazları aĢağıdaki gibidir:

Topuğun yere değmesi;

Basma fazı orta noktası;

Parmağın yere değmesi.
Bu üç faz da, yürümekte olan hastada frontal, lateral ve dorsal açıdan incelenmektedir.
Standart bir yürüyüĢ analizi, düz bir yüzeyde gerçekleĢtirilir. Eğimli ve düz olmayan
bir zeminde, yürüyüĢ ile merdiven çıkıĢı da bu sırada incelenebilmektedir. Sözü edilen bu üç
yürüme fazı, aĢağıda belirtilen ayak parçasının yapısal parametrelerinden etkilenmektedir:

Öne itilim;

Arkaya itilim;

Medial yönde itilim;

Lateral yönde itilim;

Plantar fleksiyon;

Dorsal ekstansiyon;

Pronasyon;

Supinasyon;

Ġçe ve dıĢa doğru rotasyon.
Söz konusu yapı ve ayar olanakları, kombinasyonlar halinde oluĢtuklarından ve
önceden kolayca tespit edilemediklerinden, hastadaki yapı optimizasyonunun ayar cihazları
ile yapılması gereklidir. Bu ayar cihazları, yürüyüĢ sırasında gerekli ayar olanaklarına
sahiptir.
Bu konu ile ilgili olarak, örneğin endoskeletal protezlerin modüler ayar ünitelerinden
baĢka protezden çıkartılabilen ayar cihazlarının (Staros-Gardner, Hosmer, Habermann) da iyi
sonuçlar verdikleri saptanmıĢtır.
Protez yapısının dinamik açıdan düzeltilmesi, teorik bilginin yanı sıra ortopedi
teknisyenin pratik tecrübeye sahip olmasını gerektirir.
Bu açıklamalar doğrultusunda tipik bir temel yapı incelenecek ve adı geçen
parametrelerin, yürüme fazları üzerindeki etkileri anlatılacaktır.


Kalıp parçalarının yapısı

Diz üstü protetiğinin yapısı ile karĢılaĢtırılabilen söz konusu yapı teorisi, düĢey bir
çizgiye dayanır. Bu çizgi, statik Ģartlar altında cismin ağırlık merkezinden çıkan vektörün
etki çizgisine denk düĢebilir. Ancak bu çizgilerin kesinlikle aynı olması Ģartı yoktur.

17

Bu çizgi, vektörel bir etki çizgisi olarak ancak iki ayak üzerinde durulurken veya
yürüme siklusunun basma fazı orta noktasında bir önem kazanır. Ancak bu çizgi yine de
temel yapıda protezin yapı parçalarının yönlendirilmesine yarayan iyi bir referans çizgisi
görevini üstlenebilir.
DüĢey çizgi cihazında dört adet ikili düĢey bulunur:





Ön düĢey (anterior) çizgisi (A düĢeyi);
Arka düĢey (posterior) çizgisi (P düĢeyi);
Ġç düĢey (medial) çizgisi (M düĢeyi);
DıĢ düĢey (lateral) çizgisi (L düĢeyi).

Bu çizgilerin izdüĢümlerinin kesiĢtiği noktada yapı referans çizgisi meydana gelir. Bu
çizgi, düĢünülmüĢ referans çizgisi olarak protezin içinden geçtiği için yukarıda sayılan dört
düĢey izdüĢümü ile çalıĢılabilir. (Resim 1.35)

Resim 1.35: DüĢey izdüĢümler ve düĢey cihazı



Dört düĢeyin izdüĢümü

Protez, düĢey cihazının içinde durur. Topuk yüksekliği, bir topuk bloğu ile dikkate
alınmaktadır.


A düĢeyi: Öndeki düĢey, diz kapağı çeperini, neredeyse simetrik olarak
medial ve lateral olmak üzere iki yarım parçaya böler. Diz kapağı,
genelde laterale yöneldiğinden bu çizgi, çoğunlukla biraz mediale kayar.

Daha önce de belirtildiği gibi, soketin adduksiyon ve abduksiyon pozisyonu, düĢey
çizgiye göre hastanın mevcut verilerine bağlıdır.
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DüĢey çizgisinin ayaktan geçtiği yer, baĢparmağın ortasıdır.


P düĢeyi: Arka düĢey çizgisi, protezin diz içini simetrik olarak bir medial
ve bir de lateral yarı parçaya böler.

Buna göre, temel yapıda arka düĢey çizgisi, topuğun ortasından geçer. Fakat ayak
baĢka bir dıĢ rotasyona ya da itilime gerek duyduğu zaman (A ve P düĢeylerinden farklı
olarak) bu çizgi değiĢebilir.


M ve L düĢeyleri: Ġç (medial) ve dıĢ (lateral) düĢey çizginin izdüĢümü,
protez soketini patella kiriĢi desteği seviyesinde bir ön ve bir de arka
yarıya böler. Bunun biraz üzerinde diz kapağının ortasına denk gelen
yükseklikte aynı düĢey çizgisi, protez soketim yaklaĢık 2/3 (anterior) ve
1/3 (posterior) oranında böler. Buna göre, üst soketlerin kullanımı
gerektiğinde, düĢey çizgisi aynı zamanda eklem dönme noktasının A-P
konumunu da belirler.

Ayak uzunluğu üçte birlik kısımlara bölündüğünde, düĢey çizgisi medial ve lateral
izdüĢümün ortadaki üçte birlik kısma denk gelir. Temel yapı, ampütasyon geçirmiĢ hastaya
mümkün olduğunca çok emniyet sağlar. Bu nedenle temel yapıdaki düĢey çizgisi neredeyse
ayak uzunluğunun orta üçte birlik kısmı ile arka üçte birlik kısmı arasına denk gelir. Ayağın
ön kısmındaki açı kolunun uzunluğu bu nedenle oldukça fazla ve diz eklemini stabilize eden
dönme momenti de yeterince büyüktür.
Arnpütasyonlu hastaların çoğunda alıĢtırma süreci içinde, protez ayak, arkaya doğru
(posterior) itilir. Bu Ģekilde, diz eklemindeki emniyet azalır, fakat yürüyüĢ tablosu daha
fizyolojik bir nitelik kazanır.
Diz eklemindeki emniyet ihtiyacı ile güçlü ve enerjik bir yürüyüĢ, hastaya bağlıdır. Bu
durum, somut bir Ģekilde önceden planlanamaz ve bu nedenle katı yapı kurallarının konması
mümkün değildir.
Statik yapı olarak adlandırılan yapıya göre (örneğin düĢey cihazında veya diğer
yardımcı malzemelerle) protetikte, her zaman dinamik açıdan düzeltmenin yapılması gerekir.
Tamamen statik özellikteki protezler, ayakta durmak için çok uygundur.Ayrıca bu
protezler; dinamik yürüyüĢ, koĢma, zıplama, merdiven inip çıkma, yokuĢ aĢağı ve yukarı
yürüme için bu yapıda düzeltme yapıldıktan sonra uygundur.

1.7. Diz üstü Protezi Biyomekaniği
Diz üstüprotezi, fonksiyonel ve kozmetik açıdan beklentilere cevap verir. Fonksiyonel
beklentiler, durma ve yürüme sırasında gerekli olup kozmetik beklentiler ise estetik açıdan
gereklidir.
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Fonksiyonel beklentiler, görünüme etki ettikleri için kozmetik- estetik beklentiler ile
birlikte değerlendirilmelidir. Teknik çözüm, protez takan kiĢiyi belli etmeden rehabilite
etmemekte veya bir özürlü olduğunu belli ettirmemektedir. Mekanik ve biyomekanik esaslar
ile bundan doğan temel yapım kuralları ve yöntemlerinin bilinmesi ile protez yapısı ile
çözüm arama yolları oldukça kolaylaĢabilir.

1.7.1. Kuvvet / Kuvvet vektörü ve Dönme Momenti
Kuvvet, kütle ile ivmenin çarpımından meydana gelir. Birimi, Newton’dur (N; 1 N =
0,1 kg): F= m.a. Burada; F = kuvvet (N), m = kütle (kg), a = ivme (ms2).
Her kuvvet, Ģiddeti ve yönü ile tanımlanır. Matematiksel olarak bir kuvvet, bir ok
(vektör) ile gösterilir. Okun uzunluğu kuvvetin Ģiddetini, yönü ise kuvvetin etki yönünü
gösterir.
Bu oka, kuvvet vektörü denir. Bu kuvvet vektörü, bu kitapta etki çizgisi üzerinde
serbestçe hareket edebilecek Ģekilde seçilmiĢtir.
Dönme hareketine sahip bir sistemde ise kuvvetin etki etmesi döndürme kuvveti
olarak adlandırılır, ortaya çıkan sonuca da dönme momenti denir. Dönme momenti, bir
kuvvet ile bu kuvvetin etki çizgisinin dönme noktasına olan dik uzaklığının çarpımıdır.
Birimi Newton metredir (Nm): M = F.r. Burada; M = dönme momenti (Nm), F = etki eden
kuvvet (N), r = dönme noktası ile kuvvetin etki çizgisi arasındaki dik uzaklık/kaldıraç
uzunluğu (m).
Kuvvetler ve dönme momentleri, protez yapımında büyük bir önem taĢır. Kuvvet
vektörü, diz eklemi ekseninin önünden geçerse bu vektör uzatarak geren dönme momenti ile
dizi emniyete alan bir etki yapar. Kuvvet vektörü, diz eklemi ekseninin arkasından geçerse
fleksiyon etkili bir dönme momenti ile dizi bükücü bir etki yapar. Dinamik yürüme
siklusunda ise gerek kaldıraç uzunluğu gerekse düzenli ritmdeki ek hızlanma ve yavaĢlama
momentleri değiĢir. Yapı parçaları, sadece yürüme siklusu için geçerli ise diz emniyetini
ortadan kaldıracak Ģekilde kullanılmalıdır. Bu sırada mekanik yasalara uymak çok önemlidir.
Dönme momentini hesaplama örneği aĢağıdaki gibidir:
M
FG
r
M

= FG . r
= 400 N (= 40 kg lık yarı vücut ağırlığı etkisi)
= 15 mm (eksenin geriye doğru yer değiĢtirme mesafesi)
= 400N. 15/1.000 m = 6 Nm.
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Çift destek fazında, diz eklemi 6 Nm. Nm ilk bir dönme momenti ile fleksiyona karĢı
koymaktadır. (Resim 1.36)

Resim 1.36: Eksende yer değiĢtirerek dizi emniyete alan dönme momenti

1.7.2. Ağırlık Merkezi
Bir cismin bütün kütlesel elemanlarını tek bir ağırlık merkezinde toplamak
matematiksel açıdan mümkündür. Cisme etki eden her ivme (yer çekimi dahil) bu ağırlık
merkezine etki eder. Ġnsan vücudunda ağırlık merkezi, bacaklar tarafından
desteklenmektedir. Bu yüzden ağırlık merkezindeki kuvvet vektörü, kalça eklemlerinin
merkezine doğru eĢit uzunlukta iki oka bölünür. Bu kuvvet oklarının her birinden yere doğru
birer kuvvet vektörü çıkar .(Resim 1.37.)

Resim 1.37: Ġnsandaki ağırlık merkezleri
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Ağırlık merkezi; medial düzlemde (vücudu simetrik olarak sağ ve yarılara bölen kesit
düzleminde) promontoriyum seviyesinde (kuyruk sokumu - bel geçiĢ bölgesinde) ve yatay
kalça ekseni (frontal düzlemdeki yatay eksen) üzerindedir. Kalça eklemlerinin
merkezlerinden kaynaklanan bu kuvvet vektörleri, insanın bacakları içindeki bileĢik statik
yük çizgilerini oluĢturur. Ampütasyon geçirmiĢ hastalarda destek sütunu görevini gören
bacaklardan biri eksiktir. Bu destek sütununun yerini bir protez alır. Ampütasyonlu taraftaki
kalça eklemi, bu aĢamada kemikle doğrudan desteklenmediğinden, kuvvet vektörünün
baĢlangıç noktası değiĢir. Nitel (kalitatif) açıdan bu durum, denge deneyleri gösterilebilir.
BileĢke kuvvet vektörünün konumu belirlenebilir. Statik ve dinamik denge testleri ile
belirlenen denge vektörü; yük çizgisi, yapı referans çizgisi ya da referans çizgisi olarak
adlandırılır.
Bir referans çizgisi, protez yapısı için belirli kriterlere göre seçilmiĢ yardımcı bir
çizgidir. Ortopedi tekniğinde çeĢitli yapım teorileri ve buna bağlı olarak da çeĢitli referans
çizgileri bulunur. Bu yapım teorilerinin ve referans çizgilerinin aynı olmaları gerekmese de;
protez parçaları, referans çizgisi oluĢturacak Ģekilde düzenlenirse eĢdeğer bir yapı elde
edilebilir.
Statik protez yapan bir kiĢi, kullanılan referans çizgisi ile ilgili protez parçalarının
düzeni hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır.

1.7.3. Denge ve Statik
Statik, (Latince’de stare, durağanlık demektir) hareketsiz sistemlerin kuvvet ve dönme
momentlerinin dengesini kapsar. Dinamik, (Latince’de dynamis, kuvvet demektir) bir
sistemin kuvvetleri ya da momentleri ve hareketleri arasındaki iliĢkileri inceler.
Bir cismin ağırlık merkezi, bu cismi dengede tutabilmek için desteklenmesi veya
tutturulması gereken noktadır. Burada, kefeli terazi örneği verilebilir. Böyle bir sistem, kütle
parçalarının destek noktasından yola çıkarak her yana da eĢit olarak dağılmıĢsa mutlak denge
hali vardır. Kefeli bir terazi, her iki kefeye de eĢit kütleler konduğu zaman dengede durur.
Bunun sonucu olarak, kuvvet ile kuvvet kolu uzunluğunun çarpımı, yük ile yük kolu
uzunluğunun çarpımına eĢittir.
Terazi örneğinde, ağırlık merkezinin konumu kolaylıkla anlaĢılabilir Ģekildedir. Bunun
nedeni, burada ağırlık merkezinin deney ve optik kontrol yardımıyla hesaplandığı döner
hareketli bir sisteminin bulunmasıdır. (Resim 1.38.)
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Resim 1.38: Kefeli terazi sisteminde denge

Her fiziksel cismin bir ağırlık merkezi vardır. Ağırlık merkezinin bulunduğu konum,
kütle elemanlarının cismin içindeki hacimsel dağılımına bağlıdır.
Örneğin bir dalgıç, ayakkabısının içinde kurĢundan ağırlıklar taĢıyorsa kütlesel
dağılım, ayaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaĢacağından ağırlık merkezi oldukça aĢağıda
olacaktır.
Bir cismin sabit durma emniyeti (statiği), ağırlık merkezinin bulunduğu yere ve destek
yüzeyinin alanına bağlıdır.
Bir kurĢun kalem, ağırlık merkezi oldukça yukarıda olduğundan ve ucu destek yüzeyi
olarak çok küçük kaldığından ucunun üzerinde duramaz.
Bir hacı yatmaz, ağırlık merkezi çok aĢağıda ve destek yüzeyi de çok büyük
olduğundan her seferinde ayağa kalkıp doğrulur ve salınmaya devam eder.
Bir sistem, ağırlık merkezi aĢağıda ve destek alanı içindeyse statik açıdan
emniyetlidir.
Ağırlık merkezinin aynı kaldığı durumda destek yüzeyinin alanı büyüdükçe, durma
sabitliği ve devrilme emniyeti de artar.
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Bir cismin ağırlık merkezinin destek noktasına olan durumuna göre cisim labil (Ģekil
no. I), kararlı (no. II) veya stabil (no. III) bir dengeye sahiptir. Denge durumu, özellikle
döner hareketli desteğe sahip sistemlerde açık Ģekilde fark edilebilir. (Resim 1.39.)

Resim 1.39: Döner hareketli sistemde denge

Labil dengede ağırlık merkezi, döner hareketli bir desteğin (eksenin) tam üzerindedir.
(no. I). En ufak bir çarpma bile bu sistemi, denge durumundan çıkarıp stabil denge durumuna
sokar.
Kararlı dengede, ağırlık merkezi ile dönme noktası, belli bir tutunma noktasında
(merkez eksen üzerinde) çakıĢır. (no. II) Daha sonra olası açı değiĢimlerine ve ağırlık
merkezi eksenindeki konum değiĢikliklerine rağmen herhangi bir çarpmadan etkilenmez.
Stabil dengede ağırlık merkezi, döner hareketli bir desteğin altında bulunur. (no. III)
DıĢarıdan gelen her darbe, sistemin yeniden stabil dengeye gelmesine neden olur.
Böylece ağırlık merkezi bütün döner hareketli desteklerin üzerinde (ayak eklem
ekseni, diz ekseni ve kalça ekseni) bulunduğundan insanın oluĢturduğu ağırlık sistemi labil
bir denge durumundadır. Ġnsanın yatay hale gelmesi, yani stabil denge durumuna geçmesi üç
mekanizma ile engellenebilir:




Labil dengenin korunması için sürekli kas tonusu,
Dönme eksenlerinin uygun pozisyonu, (dönme hareketi tek bir yönde
kendiliğinden gerçekleĢmektedir)
Belirli bir dönme yönünün bağ doku kullanarak sadece tek yönde kullanılabilir
hale getirilmesi. (eklem tespiti) (Resim 1.40.)
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Resim 1.40: Eklem emniyeti mekanizmaları

Ġnsan organizmasındaki eklemlerin statik emniyeti, bu emniyet mekanizmaları ile
sağlanır.
Diz üstü protetiğinde ampütasyon sonucunda diz eklemi ile bilek ekleminin kas
yardımıyla doğrudan idare edilme imkanı ortadan kalkar. Genellikle kalça eklemi
fonksiyonları, bükme ve abduksiyon kontraktürleri nedeniyle sınırlıdır. Bu durumda,
eklemlerin teknik olarak yukarıda Ģekil no. I ile no. II’de gösterildiği Ģekilde emniyete
alınabilir. Bu konu, statik yapı bölümünde incelenecektir.

1.7.4. Statik Yapı
Statik yapı, protezin durma emniyetini sağlamaya yarar. Statik altında, protez ayağın
hareketleri ve protez dizin fleksiyonu güvenilir bir Ģekilde engellenmelidir. Bunun için
gerekli olan eklem kilitlenmesi, ilgili konstrüksiyonlarla (ayakta dorsal kilit, diz freni ve diz
kilidi) edilir.
Fakat frensiz, kilitsiz, monosentrik diz eklemi konstrüksiyonları etki eden
kuvvetlerden ve dönme momentlerinden faydalanılması halinde statik açıdan emniyetli
Ģekilde yapılabilir.
Burada statik emniyet, gerekli olduğu kadar büyük, mümkün olduğu kadar düĢük
tutulması gerekir; çünkü her statik emniyet, arzu edilen dinamik nitelikleri engeller.

1.7.5. Soketin Statik Yapısı
Ortopedi tekniğinde çeĢitli soket sistemleri ve Ģekilleri bulunur. Daha sonra
açıklanacağı gibi, bu kitapta; kontakt soket, tutucu yarı kontakt soket, (güdük ucu kılıflı)
temel sistemden ve modelden yararlanılarak kumanda bölgesinde lateral parçalı yatay
oturma dairesi Ģeklindeki soketler gösterilmiĢtir.
Statik ve dinamik yapıya etki ettiği için bu bölümde sadece güdük durumuna
değinilecektir. Çünkü soket, protetik destek sisteminin proksimal biyomekanik bağlantı
parçasıdır. Yapı ile ilgili aĢağıda gösterilen Ģekillerde; denenmiĢ, statik deneysel kriterlerin
tümüne uyan yatay ve oval bir tutucu kontakt soketinden yararlanılır.
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Yatay oval soket modeli, geliĢtirilmiĢ bir tuber desteğine sahiptir. Bu tuber desteği ile
iki ayak üzerinde durulurken gerçekleĢen statik yüklenme halinde yük vektörünün etki
çizgisi, tuber desteğinin medial ve dorsal yönünde kayar. Ancak hiçbir zaman tuber desteği,
yük vektörünün baĢlangıç noktasını oluĢturmaz; çünkü oturma dairesi, yükü alan yüzey
olarak görev yapar. Iki ayak üzerinde duruĢ, protetik yüklenme açısından özel bir durumdur.
Normal yürüme siklusunda bu duruĢ, sadece çok kısa süreyle meydana gelir. Yürüme
siklusu, çok çeĢitli yüklenme durumlarının peĢ peĢe sıralanmasıdır. Bu nedenle ele alınan
statik yüklenme örneklerinden oldukça sapmaktadır.
Böylece protez, değiĢen yük büyüklüklerinin gerektiği gibi dikkate alındığında
belirgin bir yük vektörü ve referans çizgisine oturtulamaz.
Bu durumda, herhangi bir standart referans çizgisi kullanılmaz. Referans çizgileri, her
hasta için özel olarak ve statik araĢtırmalar ve dinamik düzeltmeler yoluyla belirlenir.
Hastalar, önceden saptanamayan, ancak koĢma deneyi ve yürüyüĢ analizi yoluyla
belirlenebilen farklı dinamiklere ve yürüyüĢ alıĢkanlıklarına sahip oldukları için bu koĢul
özellikle önemlidir. Statik temel yapı ile gerekli dinamik düzeltmeler daha sonra
incelenecektir.
Statik soket ayarı, üç aĢamaya ayrılır: Deneme sonucunun kontrolü, fonksiyonel soket
ayarı ve referans çizgisinin bulunması. Alet ve tertibat olarak ise ölçü aletlerine, çift düĢey
cihazlarına ve bir ayak taburesine (statik cihaz; Habermann, Otto Bock, Schnur) gerek
vardır.
Statik cihazının (Habermann) yüksekliği hidrolik olarak ayarlanabilir. Soketin üzerine
konulan tabla hareketlidir. Adduksiyon, abduksiyon, ekstansiyon ve fleksiyon hareketleri,
ayar vidaları yardımıyla hassas olarak ayarlanabilir.


Deneme sonucunun kontrolü: Soket, statik cihazımn yardımıyla denendikten
sonra kalıp modeli, bilinen kriterlere göre ve hastanın söyledikleri
doğrultusunda optimize edilir. Hasta ve kontrol eden teknisyen, soketin kalıp
modelini kabul etmedikleri sürece statik hassas ayarlamada geçerli ve yeterli bir
sonuç elde edilmiĢ olmaz. Olası basınç noktaları, (örneğin m. adductor longus
kiriĢi, perineum bölgesi, sert trochanter parçası veya sert biçimde hissedilen
tuber desteği), ayar yapılarak kaldırılmamalı, sadece kalıp modelinde yapılacak
değiĢikliklerle ortadan kaldırılmalıdır.

Basınç noktaları hiçbir zaman ayar yaparak kaldırılmamalıdır.


Fonksiyonel soket ayarı: Yapı yüksekliğinde pelvis kanatlarının ya da ön ve
arka spinalarının eĢit seviyede (Michaelis köĢegeni ile) olmasına dikkat
edilmelidir. Protezin bulunduğu taraftaki bacağın kısalığı nedeniyle ortaya çıkan
kalça eğildiği, özel durumlarda en fazla 1 cm olabilir. (1 cm ye kadar olan bacak
kısalıkları ampütasyon geçirmemiĢ hastalarda da tedavi gerektirir kabul
edilmemektedir) 1 cm yi aĢan uzunluk farkından doğan her kısalık, omurga
hasarlarına (statik skolyoz) neden olur.
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Bacak boyları arasındaki farkın 1 dm yi aĢması halinde oluĢan kalça eğildikleri tedavi
edilmelidir.
Statik hassas ayar, güdüğün sahip olduğu özelliklere bağlıdır. Abduksiyon veya
fleksiyon kasılmasına sahip bir güdüğün düzeltme sınırında yataklanması gerekir. AĢırı
düzeltmeler, fizyolojik kalça pozisyonuna ve adımın engelsiz bir Ģekilde geriden gelmesine
engel olduğu gibi zaman ilerledikçe kuyruk sokumu ve bel bölgesinde zarara yol açarlar.
Normal güdükte bazı hallerde kasılmayan yani düzeltilebilen bir abduksiyon ve
bükülme pozisyonu görülür. Normal güdükler, pozisyonuna göre düzeltilir, yani adduksiyon
durumunda (ampütasyona bağlı abduksiyon pozisyonu) ve hafif bükme pozisyonunda
(yaklaĢık 5°) yataklanır. Ġzafi adduksiyon pozisyonu, kontralateral bacağın normal
pozisyonuna ve böylece abduktör kasların hareketsiz haldeki uzunluklarına da uygundur.
Kasların hareketsiz haldeki uzunluklarının ayarlanması, kasların her birinin hareketsiz
haldeki uzunluğu veya önceden hafif esnemiĢ uzunluğu yardımıyla azami kuvvet geliĢimini
gösterdiğinden önemlidir. Ampütasyonlu taraftaki kuvvetli kalça abduksiyonu, iĢlem gören
bacağın fazı sırasında protezin stabilizasyonu için önemli bir koĢuldur.
Hafif bükülü pozisyon, ampütasyon geçirmemiĢ bacağın normal pozisyonuna karĢılık
gelir. Braune ve Fischer’e göre rahat duruĢta diz ve kalça hafif büküktür. Askeri duruĢ Ģekli
(diz ve kalça sonuna kadar gerili) ise özel bir duruĢ Ģeklidir.
Hafif bükük pozisyon; hareketsiz haldeki uzunluk ayarını, gluteal kasların hafifçe öne
doğru dönmesini, azami kuvvetin toplanmasını ve adımın geri pozisyonu için germe
rezervini içerir. Ampütasyonlu taraftaki kuvvetli kalça ekstansiyonu, protez dizin protezli
taraftaki adımın emniyete alınmasım sağlayan bir ön koĢuldur.
Kontraktürsüz normalbir güdük, belirtilen pozisyona ayarlanamıyorsa nedenleri
araĢtırılmalı ve ortadan kaldırılmalıdır. (örneğin güdük yataklaması gözden geçirilmelidir)
AyarlanmıĢ soketin distal ucunda statik cihazı üzerinde hareketli olarak duran ve paralel bir
yükseklik belirleme cihazı yardımı ile oluĢturulan, çevresini saran ve zemine paralel olan bir
iĢaret bulunur. Soketin distal ucu, bu iĢarete uygun Ģekilde kesilir ve düz olarak taĢlanır.
Böylece ayarlanan soket pozisyonu (her türlü zemine ayarlanabildiği için ayar cihazı ya da
diz parçası olarak da isimlendirilir), esas protez yapısı için değiĢtirilmeden kullanılabilir.


Referans çizgisinin bulunması: Soketin ayarlanması ile sadece soketin üç
boyutlu statik düzeni belirlenmiĢ olur. Fakat yapı referans çizgisi henüz
belirlenemez.. Daha önce de belirtildiği gibi statik ve dinamik referans çizgileri
birbirleriyle örtüĢmez.

Statik ve dinamik referans çizgilerinin örtüĢmemesi, yapı referans çizgisinin bir
bileĢke çizgi olarak ortaya çıkmasına neden olur, bunun ise oturma dairesi bölgesinden yere
doğru uzanan düĢey bir çizgiden oluĢtuğu görülür. Bu çizginin yönü belli olmasına rağmen
çıkıĢ noktası belli değildir.
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M-L çizgisi, medial ve lateral düĢey arasındaki bağlantıdır. A-P çizgisi ise, ön ve arka
düĢey çizgi arasındaki bağlantıdır. DüĢeyler arasında kalan alanların kesiĢimleri ise yapı
referans çizgisini vermektedir. Oturma dairesi bölgesinin içi Resim 1.41’ de görülmektedir.

Resim 1.41: Oturma dairesinde yapı referaras çizgileri

A-P düĢey düzlemi, (sagital düzlem) oturma dairesi bölgesini yaklaĢık %40 (medial)
ve % 60 (lateral) oranlarında keser.
DüĢey düzlemi; soketin hacmine, bükülme pozisyonuna, kalça ekstansorlarının
kuvvetine ve kiĢisel güvenlik ihtiyacına bağlı olarak 0,5 ile 2 cm arasında yatay soket
eksenine dorsal-paralel konumdadır.
Belirlenen değere ± % 10 katılarak düĢeylerin kesiĢtiği merkezi dairenin içinde bir
yere denk gelen yük vektörünün orta noktası bulunur. Bu sonuç, sonradan dinamik ayar
yapılmasını zorunlu kılar.
Gösterilen düĢey izdüĢümleri, esnek bir kalça cetveli ile ölçülebilir veya çift düĢeyler
yardımı ile ön düĢey çizgisi ,(A düĢeyi) arka düĢey çizgisi (P düĢeyi), lateral düĢey çizgisi (L
düĢeyi) ve medial düĢey çizgisi (M düĢeyi) olarak soket kenarından soketin alt yüzeyine
kadar ayarlanıp iĢaretlenebilir.
Bu iĢaretle, statik yatırma ayarı (abduksiyon, adduksiyon, fleksiyon ve ekstansiyon)
ile yapı referans çizgisinin yerleĢtirilmesinden baĢka soketin içe ve dıĢa rotasyonu da
belirlenmiĢ olur.
Deneyler, yatay soket ekseninin, (resimde noktalı çizgi olarak gösterilmiĢtir) genelde
frontal düzleme paralel olduğunu ya da bu paralellikten çok az saptığını göstermiĢtir.
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1.7.6. Ayak Bileği Ekleminin Statik Emniyeti
Protez ayağın mekanik bilek eklemi; etki çizgisi, mekanik ekle-eksenin önünden
geçtiği sürece, dorsal ekstansiyon anlamında bileği kıran bir dönme momenti ile karĢılaĢır.
Bu durum, örneğin standart eklemli bir ayak kullanıldığında her zaman söz konusudur. Bilek
ekleminin emniyeti, burada ayağın dorsal ekstansiyonunu engelleyen bir dorsal tespit ile
sağlanır. Ayağın dorsal ekstansiyonunun engellenmesi, statik açıdan bakıldığında, aynı
zamanda diz eklemini de emniyete alır. (Resim 1.42.)

Resim 1.42: Dorsal tespit yardımıyla protetik bilek ve diz emniyeti

1.7.7. Dorsal Tespit Tipleri


Dorsal tespit bulunmayan örnekler: Tahta bacak ya da yuvarlak tabanlı bacak
gibi. Eklemli bir ayak bulunmadığı için dorsal tespit yoktur. Bu nedenle ayak
emniyeti yöktur.

Dezavantajı, protezde diz ekleminin bulunması halinde arkaya doğru yük bindiğinde
dizin kilitli olması zorunluluğudur.


YumuĢak dorsal tespit: Greissinger ayağı, dorsal lastik tamponlu standart
eklemli ayak gibi. Destek, yumuĢak Ģekilde yukarıya doğru çıkmaktadır.
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Dezavantajı, diz emniyetinin azalmasıdır. Dört yapım örneği bulunmaktadır: Sert
destek tamponları konulur; dozajı ayarlanmıĢ bir dorsal fleksiyon sırasında sıklaĢtırılan
alıĢtırma parçasının kenetlenmesi yoluyla yumuĢak destek kompres edilir; (dezavantajı, ön
kompresyon Ģiddetinin kontrol edilememesi, pes equinus nedeniyle ayağın salınım
güçlüğüdür) topuk yüksekliği artırılarak ön kompresyon sağlanır; (ayak sivri pozisyona
getirilir) ayak öne kaydırılır, kaydırma iĢlemi ile topuk makarasından baĢka bilek ekseni de
öne itilir, yük vektörü ile bilek ekseni arasındaki bu mesafenin kısalması bilek eksenindeki
dorsal ekstansiyon yaptıran dönme momentini azaltır ve diz eklemini daha emniyetli hale
getirir. (Dezavantajı; ayağın öne itilmesi, ayağın ön kısmmın kalkıĢ mesafesinin uzaması
nedeniyle dinamik dönme iĢlemi ile serbest salınımın zorlaĢmasıdır.)
Sözü edilen yöntemi kararlaĢtırmak için hastadan alınan bilgiler o kadar farklıdır ki,
genel anlamda geçerli olacak bir değiĢiklik yapılamaz.


Sert yüzeyli dorsal tespit: Standart eklemli ayak gibi. Bu tespit tipinde tespit
kuvveti ile açısında somut olarak görülebilen dorsal kilit özelliği bulunmaktadır.

Dezavantajı; dorsal tespitin geriye doğru fizyolojik olmayan bir tepki göstermesi,
ayakkabı topuğunun yükseltilmesi halinde ya da yokuĢ yukarı yürürken tespit etkisinin
kaybolmasıdır. Bu dezavantaj- lar, yumuĢak ya da ayarlanabilir dorsal tespitler kullanılarak
kaldırılabilir.


Sert/sabit bilekli ayak: Sach ayağı gibi. Dorsal açısı yapısal olarak değiĢmez
biçimde tespit edilmiĢ olan Sach ayağı, proteze gelen yükün ağırlıklı olarak
topuk tarafından taĢındığı sürece eklemli bir ayakta dorsal tespit ile dolaylı
olarak meydana gelen ve dizi emniyete alan bir etki yapar.

Avantajı, komplike olmayan ve mekanik açıdan dikkati çekmeyen bir sistem
olmasıdır.
Dezavantajı ise topuğun yere değmesinde diz emniyetinin azalması, özellikle diz
üstüprotezinde bu dezavantajın daha da belirgin olmasıdır. Bu nedenle yumuĢak topuk
kamaları kullanılmalıdır. Diz üstü protezleri için de değiĢik ayak konstrüksiyonları
seçilmelidir.


Özel konstrüksiyonlar: Ayarlanabilir dorsal tespit (M ve MF tipi Habermann
ayağı, Lang ayağı), dorsal mandal (Habermann hidrolik ayak 07 MH) gibi.

Ayarlanabilir dorsal tespit, ayak açısında değiĢiklik yapılarak farklı topuk
yüksekliklerinin uygulanmasına ve eğik düzlemlere uyum sağlamasına imkan tanır.
Hidrolik ayak 07 MH, plantar fleksiyon konumundan geri dönüĢte uygulamaya giren,
hıza bağlı bir dorsal mandala, ayarlanabilen ve neredeyse sabit bir dorsal tespite sahiptir. Bu
Ģekilde dizi emniyete alan 07 MH, protez ayak hareketinin geri dönmesiyle ortaya çıkar ve
dorsal uç tespitine kadar da kalır.
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Avantajı, erken zamanlı bir diz eklemi emniyeti olmasıdır.
Dezavantajı ise dönme noktasının uzağında bir kütle artıĢının olmasıdır. (hidrolik
ağırlık)

1.7.8. Ayağın Ön Kısmının KalkıĢı
Genelde estetik nedenlerle kullanılmayan tahta ayaklarda, ayağın ön kısmı kalkmaz.
Ağırlık merkezinin çok az itilimi sonucu referans çizgisi tahta ayağın ortasının önüne, yani
dönme alanı olarak tanımlanan alana düĢtüğünde, tahta ayak, dönme hareketine baĢlar.
Böylece hasta, ileriye doğru hareket eder. Buna göre tahta ayaklar, çok düĢük seviyede statik
emniyet sağlayabilir.
Günümüzde kullanılan protez ayaklar, ölçüleri açısından doğal ayak ölçüleriyle
uyumludur. Böylece topuk makarası olarak adlandırılan topuk bölgesi, normal yapılarda
referans çizgisinin önündedir. (düzenlenen diz konstrüksiyonuna bağlı olarak 50-70 mm
arasında) Protez ayak, statik yapısı içinde öne doğru itildiğinde statik emniyet artar. Böylece
ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesi uzar, dizi emniyete alan dönme momenti büyür ve
dinamik direnç de artar. Ayak arkaya doğru itildiğinde statik emniyet ve buna bağlı olarak da
dinamik direnç azalır.
Dorsal yönde devrilmeye karĢı statik emniyet; referans çizgisi, mekanik bilek
ekseninin önüne isabet ettiği sürece gerçekleĢir.
Bilek eklemi ekseninin referans çizgisine tam olarak isabet edecek Ģekilde
düzenlenmesi halinde, dorsal yönde devrilme eğilimini baĢlatmak için ağırlık merkezinin
hafifçe dorsal tarafa doğru kaydırılması yeterli olur. Bu yapım yöntemi, TKA yapım Ģeklinde
referans çizgisi içinde gerçekleĢtirilmektedir. TKA yapısı uygulanmıĢ hastalarda, bu fiziksel
olay, statik yüklenme sırasında yük vektörünün etki çizgisinin en son noktada olması
durumunda bile, bilek eklemi ekseni önüne düĢecek Ģekilde çok hafif dorsal yönde iterek
protez ayağı dengelemektedir. Diz üstü protetiğinde de bir SACH ayak (veya daha
geliĢtirilmiĢ bir ayak) kullanılır.

1.7.9. Diz Ekleminin Statik Emniyeti
Diz ekleminin statik yük altındaki fleksiyonu, ayağın dorsal ekstansiyonu ve/veya
topuk yardımıyla yapacağı dönme hareketi ile birlikte gerçekleĢir. Bununla bağlantılı olarak
diz ekleminin öne doğru getirilmesi söz konusudur ki bunu, düz durma halinden dizini
hükme haline geçen sağlıklı bir kiĢi de yapar. Dorsal tespitin sadece dikey bir yük altında
bulunması ve yeterli bir emniyete sahip olması halinde diz ekseni, referans çizgisinin önünde
ya da TKA’da olduğu gibi içinde olsun, dizin bükme hareketi teorik açıdan mümkün
değildir.
Diz ekseninin referans çizgisinin önüne ya da içine isabet edecek Ģekilde
düzenlenmesi durumunda, doğacak olan fleksiyon momenti nedeniyle hastanın dengeleme
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hareketlerinde bulunması ya da ampütasyonlu tarafta aktif bir kalça ekstansiyonu yardımıyla
dorsal yönde oluĢan bir devrilme eğilimini dengelemesi gerekir. Az enerji gerektiren bir
denge emniyetinin bu Ģekilde elde edilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, monosentrik
dirsek eklemi konstrüksiyonlarının yapımında, kuvvet vektörü diz ekleminde statik açıdan
emniyet sağlayan bir dönme momentini etkileyecek Ģekilde ve referans çizgisinin arkasına
kaydırılır. Öne doğru devrilme ise bir diz tespiti ile engellenir. Yüke bağlı bir fren
konstrüksiyonu ya da diz blokajı, diz emniyetinin aynı kalması durumunda diz dönme
noktasının, referans çizgisine kadar itilmesine imkan verir. Hidrolik bir Hensch/Mauch
sistemi, mekanik eksenin öne kaydırılmasına izin verdiği kadar bu kaydırma hareketini
zorunlu bile kılar.
Böyle bir sistemin avantajı, dinamik diz fleksiyonunu kolaylaĢtırırken, diz fleksiyonu
sırasında ayağın ön kısmında görülen nispi kısalma nedeniyle protez ayağın salınımını
kolaylaĢtırmasıdır.
Polisentrik diz eklemi konstrüksiyonları, gergin durumda gerçekleĢen bir dönme
noktasının, monosentrik bir eklemin konstrüktif açıdan çok geniĢ Ģekilde dorsal ve cranial
yönde itilmiĢ bir eksen konumuna benzetilebilir. Bu nedenle polisentrik diz eklemi
konstrüksiyonları statik açıdan emniyetlidir. Fleksiyon hareketinin baĢlamasıyla birlikte
dönme noktası distal ve frontal yönde kayar ve emniyetli bir monosentrik diz ekleminin
dezavantajları ortadan kalkar.

1.7.10. Üç Boyutlu Statik DüĢey Yapı
Yapı referans çizgisi, oturma çemberi bölgesinde proteze giren ve yere dikey yönde
ilerledikten sonra protezin ayak topuğundan tekrar dıĢ arı çıkan bir düĢeydir. Bu çizgi, protez
yapımında birbirleriyle kesiĢen yüzeyler Ģeklinde gösterilir. Bu yüzeyler; alanların sınırları,
yani medial (M), lateral (L), ön (A) ve arka (P) kenarları ile gösterilir. Bu yüzeyin kenarları,
düĢey cihazında birer çiftli düĢeyden oluĢur. DüĢey cihazının zemin plakası üzerinde
bağlantı çizgileri, (alt yüzey kenarları) kesiĢen çizgiler Ģeklinde gösterilir. P düĢeyi
dorsalden, A düĢeyi frontalden görünümü simgeler. M ve L düĢeyleri ise medial ve lateral
görünümü gösterir.
Yapı çizgisi kendi baĢına gösterilemediğinden düĢeylerin protez üzerine yaptığı iz
düĢümler Ģeklinde gösterilir. Çiftli düĢey çizgilerinin yönü belirlenirken, bunların optik
açıdan birbirlerinin üstüne denk gelmeleri sağlanır. Protez parçaları, zemin plakası üzerinde,
referans alanlarının içinde (birbiriyle örtüĢen çiftli düĢeyler içinde) yapım kurallarına göre
yerleĢtirilir. DüĢey çizgileri ve yapıĢtırma iĢleminde kolaylık sağlayan yardımcı çizgiler de
çizildikten sonra protez parçaları çıkartılarak ayrılır, taĢlanır, çizime göre yapıĢtırılır ve
düĢey cihazının içindeki yapı Ģekli kontrol edilir.
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Bu konuya iliĢkin yapılan çalıĢmalar Ģu aĢamalardan oluĢur: Ayak parçasının
yerleĢtirilmesi, diz,/baldır parçasının yerleĢtirilmesi ve soketin yerleĢtirilmesi. DüĢey cihazı
yatay, düĢey çizgileri dikey konumdadır. (Resim 1.43.)

Resim 1.43: Yapı referans çizgisinin izdüĢümleri



Ayak parçasının yerleĢtirilmesi: Topuk, istenen topuk yüksekliğine sahip bir
topuk parçası üzerine oturtulur. Bilek ekseni, yatay konumdadır. P düĢeyi,
topuğun ortasından geçer. A düĢeyi ise ayağın yaklaĢık 12° lik dıĢa dönük
konumuna uygun olarak baĢ parmağın ortasından geçer. Bu Ģekilde mekanik
bilek ekseni (örneğin standart eklemli bir ayağın bilek ekseni), 5° dıĢa dönük
durur. 7° lik ayağın dıĢa dönüklüğü, standart ayakta konstrüktif olarak dikkate
alınmıĢtır. M ve L düĢeyleri düzenlenmeden önce dönme kenarı ince bir cetvel
altına konularak çizilir. Bu cetvel, frontal düzleme paraleldir. Cetvel çizgisi,
konstrüktif olarak önceden belirlenmiĢ olan topuk yuvarlağı ile ideal dönme
kenarı arasında bulunan bir ortak noktayı temsil eder. Çizimden sonra dönme
kenarı ile referans çizgisi arasındaki mesafe, (düĢey cihazının zemin plakası
üzerindeki yatay bağlantı çizgisi M-L) yapım tablolarına göre düzenlenir.

Düzenleme kontrol edilir. DüĢey çizgi, düĢeyler optik açıdan üst üste gelecek Ģekilde
ayak ve bilek kısmına taĢınır.


Diz/baldır parçasının yerleĢtirilmesi: Bilek parçasının yapıĢtırılacak kısmı,
yükseklik iĢaretleme cihazıyla zemin plakasına paralel olarak iĢaretlenir, kesilir
ve taĢlanır. Ayak parçası, çizimlere uygun olarak yeniden düzenlenir ve
yataylığı bir su terazisi yardımıyla kontrol edilir.

Diz eklemi, bir krampon yardımıyla kıvrılmalara karĢı emniyete alınır ve diz/baldır
parçası, bilek eklemi üzerine oturtulur. Diz ekseni horizontal (yatay) konumdadır. Gerekirse
baldır parçasının alt yapıĢtırma alanı, aynalı taĢlama makinesinde uygun Ģekilde taĢlanır. A-P
düĢeyi, diz ekseninin ortasından geçer. (Bu düĢeyler dizi tamamen birbirine simetrik iki
yarıya böler). M-L düĢeyinde ilk ayarlama yapılır. Ġlk ayarlamada, diz ekseni (monosentrik
eklem) veya referans noktaları (polisentrik eklem), yapım tablolarına göre tarif edilen
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mesafeye yerleĢtirilir. Referans çizgisi (dönme noktası mesafesi ya da referans çizgisi) ile
referans noktası mesafesi medial ve lateral açılardan birbirinin aynıdır. Bunun ardından
düĢey çizgileri çizilir.
Daha sonra ikinci bir ayarlama yapılır. Bu ikinci ayarlamada diz ekseni 5° ye kadar
dıĢa rotasyonlu yapılabilir. Diz ekseninin dıĢa rotasyonu, uzmanlar arasında tartıĢılan bir
konudur. Ortopedi tekniğinde, ortaya atılan bütün görüĢler, olumlu ya da olumsuz,
doğrulanmıĢtır. Uygulamalar, dıĢa rotasyonun; dinamizmi azalmıĢ, yaĢlı hastalarda
avantajlar sunduğunu gösterebilir. Çünkü, bu hastalar, protezin olduğu tarafta adım atarken
kalçadan yapılması gereken dıĢa rotasyonu gerektiği kadar yapamamaktadır. (Resim 1.44)

Resim 1.44: Yürüme siklusunda pelvis ve bacak rotasyonu

DıĢa rotasyona karar verilmesi halinde diz baldır parçası, dikkatli Ģekilde ve
kaydırmadan dıĢa doğru döndürülür. Bu yapılırken düĢey çizgilerinin tümü dönme yönünün
aksi yönde ve yaklaĢık 5-7 mm kadar baĢlangıçtaki durumlarından çıkarlar. Düzenleme
yapıldıktan sonra yeni düĢey izdüĢüm çizgileri çizilir.
Yükseklik ayarı yapılırken diz ekseni ile yer (ya da diz eklemi ile zemin plakası)
arasındaki uzaklık, zemine paralel Ģekilde taĢlanır. Bilek tahtası ile diz baldır parçasının,
mümkün olduğunca büyük yüzeyli olarak kalması gerekir. Dikkat edilmesi gereken husus,
monosentrik bir eklemin mekanik ekseninin kontralateral tarafta el ile hissedilebilen eklem
aralığının en az 20 mm üzerinde ve fizyolojik diz dönme noktası seviyesinde olmasıdır.
Polisentrik eklem konstrüksiyonlarının yapım yüksekliği konusunda kozmetik özelliklere
(oturma yüksekliği gibi) dikkat edilir. Dönme noktası, konstrüktif açıdan cranial yönde yer
değiĢtirmiĢ olmalıdır. Yükseklik ayarı nedeniyle üst yapıĢma yüzeyi de ana yüzeye paralel
biçimde açılır ve taĢlanır. Ayar cihazının yapı yüksekliği de dikkate alınmalıdır. Diz baldır
parçası ile bileğin tahtadan oluĢan kısmı, nokta Ģeklinde tutkallanır. Bu protez parçaları
birbirlerinden ayrıldığında yapı üzerinde düzeltmeler yapma imkamm da vermektedir.


Soketin yerleĢtirilmesi: Habermann veya Staros/Gardner tipi bir ayar cihazı, diz
parçasının üzerine oturtulur. Referans çizgisi, ayar cihazının merkezinden
geçmeli ve sıfırlanmıĢ olmalıdır. Üst soket, dört düĢey referans çizgisine uygun
olarak ayar cihazının üzerine yerleĢtirilir ve vidalanır. Yapının tamamı kontrol
edilir.

Tutkal; dikiĢler, kramponlar, ipek yapıĢkan bantlar ya da alüminyumdan vidalı
agraflarla tespit edilir. Böylece protez, koĢu deneyine ve dinamik ayara hazır bir hale gelir.
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Protezin imal aĢamasında ayar cihazının yerini ayarlanmıĢ (alıĢtırılmıĢ) bir ağaç halka
alır. Ağaç halkasının yeni ayarını, hatasız olarak yapının son Ģekline aktarılmak gerekir.

1.7.11. YürüyüĢ Analizi ve Hataların Belirlenmesi için Yapılan KoĢma
Keneyleri ve Dinamik Ayarlar
Buraya kadar anlatılan konularda da vurgulandığı gibi, gerek soketle ilgili yapı ve
gerekse protez parçalarının yerleĢtirilmesine iliĢkin veriler, yapıları optimize edilmiĢ çok
sayıda protezin analizinden elde edilmiĢtir. Bütün bilgi ve veriler, istatistiki ortalama
değerlerdir ve hastanın kendine özgü yapısına büyük bir uyum gösterseler de ona tam uygun
olmaları beklenmemelidir.
Bu nedenle protezlere iliĢkin yapı tarifleri, daha sonra dinamik ayar iĢlemi ile optimize
edilir. Dinamik ayar iĢlemi ise monte edilebilen, iki düzlem üzerinde itilim ve kıvrılmalara
ve ayrıca dikey eksen çevresinde de dönmelere izin veren bir ayar cihazının yardımıyla
yapılır.
Bilek tahtası ile diz/baldır parçası arasına ikinci bir ayar cihazının konulmasından
sakınmak gerekir. Çünkü böyle bir yerleĢtirme, distal yönde ek bir yük yaratır ve üst bacağı
ampütasyonlu bir hastanın yürüme tablosunu olumsuz yönde etkiler. Bu durumda da ayak ve
diz/baldır parçası arasındaki olası yapım hataları, ancak protez parçalarının yeniden imal
edilmesi ile ortadan kaldırılabilir.
Ayağın dıĢa dönük konumunda (diz eklemi sabit tutularak) bilek tahtası ile diz, baldır
parçası arasında yapılan kiĢisel değiĢiklikler, bilek ekseninin döndürülmesini, baĢka bir
deyiĢle, diz eksenine paralel olmamalarını gerektirdiği düĢünülse de, yapılması teknik açıdan
mümkündür. Örnek olarak gösterilen kapı menteĢesi, bir diz üstü protezinin doğrusal
olmayan bir biçimde ve birbirlerinden tamamen bağımsız çalıĢmadıklarından anlamlı bir
örnek değildir. Ġkisinden biri çalıĢtığında, diğer eklem olarak nitelenen eklem, her zaman
boĢtadır. (yani menteĢe olarak bir etkisi yoktur) Fakat eklemin azami dıĢ rotasyonu 8° ile
sınırlı olmalıdır. (standart eklemli bir ayaktaki 15° lik ayak dıĢa dönüklüğüne uygun olarak)
Ancak bu Ģekilde yürüyüĢ yönü, diyagonal yürüyüĢ anlamında olumsuz bir Ģekilde
etkilenmemektedir.
Dinamik ayarın esası, hastanın koĢma deneyi sırasında yapılan yürüme tablosu ile
yapım hataları analizidir. Burada, hastanın söyledikleri çok önemlidir. Fakat söz konusu
sübjektif ifadeler, protezin yapısının optimizasyonunda tek baĢına yeterli bir kriter
oluĢturmamaktadır. Çünkü hastalar, genellikle protezdeki yapım hatalarını protezin bir
özelliği olarak kabul ederler ve Ģikâyet etmezler. KoĢma deneyi ve dinamik ayar yardımıyla
protezlerin kıvrılması, itilmesi ve döndürülmesi ile elde edilemeyen ve hatalı yürüme
özelliklerini de dikkate alan sonuçlar elde edilmelidir.
Deneyler, hatalı yürüme tablolarına sahip hastaların, uygun açıklamalar yapıldığında,
çok uzun bir süredir ampütasyonlu olsalar bile, bu yürüme hatalarından vazgeçtiklerini
göstermektedir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Soket laminasyonu
ĠĢlem Basamakları
 Laminasyona hazırlık yapınız.

Öneriler

 Yeterli miktarda
kullanabilirsiniz.

kompozit

malzeme

 Laminasyon yapınız.
 Daha öncedende anlatıldığı gibi laminasyon
tekniklerini uygulamalısınız.

 Soketi montaja hazırlayınız.
 Soketi direk takoza veya köpük dökerek ya
da döküm içerisine soket adaptörü
kullanılmıĢ ise adaptörü temizleyerek soketi
montaja hazırlamalısınız.
 Protezi birleĢtiriniz.
 ġakül
çizgilerine
birleĢtirmelisiniz.

uyarak

protezi

 Soketi hazırlayınız.
 Montaj
sonrası
düzenlemelisiniz.
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fazlalıkları

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Laminasyona hazırlık yaptınız mı?
2. Laminasyon yaptınız mı?
3. Soketi montaja hazırladınız mı?
4. Protezi birleĢtirdiniz mi?
5. Soketi hazırladınız mı?

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

AĢağıdakilerden hangisi, tüber kenarın üzerine oturuyorsa ortaya çıkmaz?
A) Karbon elyaf soket derinliği çok az.
B) Adductor longus çok ileri bir kompresyona sahip.
C) Genel olarak çok dar.
D) Kemik ya da yumuĢak kısımdaki M-L mesafesi çok kısa.
E) Kemik ya da yumuĢak kısımdaki M-L mesafesi çok kısa.

2.

AĢağıdakilerden hangisi, laminasyonda kullanılmaz?
A) Boya.
B) SertleĢtirici toz.
C) Triko.
D) Hava kompresörü.
E) Folyo.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, laminasyonda kullanılır?
A) Vakum pompası.
B) Hava kompresörü.
C) Alçı motoru.
D) Sert köpük.
E) Sert köpük sertleĢtiricisi.

4.

AĢağıdakilerden hangisinde, laminasyonun iĢlem sıralaması bozulmuĢtur?
A) Vakum sistemini hazırlada.
B) Ġlk folyoyu çekmede.
C) Güçlendirici (destek malzemeleri) hazırlamada.
D) Laminasyon yapmada.
E) Ġkinci folyoyu çekmede.

5.

AĢağıdakilerden hangisi, köpükleme sırasında yapılmaz?
A) Köpükleme her iki komponent eĢit oranda karıĢtırılır.
B) YumuĢak plastik plaka kullanılır.
C) Sert soket üzerine, pürüzsüz bir yüzey için ince alçı sürülür.
D) Homojen bir karıĢım olması sağlanır.
E) Malzeme sarfiyatı olmaması için yeterli miktarda karıĢım hazırlanır.

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
Alt ekstremite diz üstü protezi kurulum becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA
Diz üstü protez kurulum tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak
arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız.

2. PROTEZĠN BĠRLEġTĠRĠLMESĠ VE
PROVASI
Normal protez tasarımlarının yanında ihtiyaç ve Ģartlar doğrultusunda değiĢik protez
tasarımları yapılabilir.

2.1. DeğiĢik Özel Tasarım Diz Üstü Protezleri


Tillmann Beuscherv tarafından savaĢ ve mayın yaralanmasında kullanım için
tasarlanmıĢ pratik, ucuz ve basit bir diz üstü protez tasarımı. (Resim 2.1)

Resim 2.1: ġavaĢ ve mayın basmaları için geliĢtirilmiĢ pratik diz üstü protez tasarımı



Hatalı bacak geliĢmiĢimi için tasarlanmıĢ bir diz üstü protezi. (Resim 2.2)

Resim 2.2: Hatalı bacak geliĢiminde diz üstü protezi tarasımı
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Güdüğün fleksiyonunu soketin montaj esnasında düzeltmeye gitmek gerekir
ama bu düzeltme bir yere kadar olmaktadır. Eğer güdük aĢırı miktarda ve
kontraktür oluĢmuĢ düzeltilemiyor ise güdüğün pozisyonunu bozmadan Ģakul
çizgilerine göre soketi ileri yerleĢtirerek kontraktürü düzeltmeden monte etmek
gerekir. (Resim 2.3)

Resim 2.3: AĢırı fleksiyon kontraktüründe diz üstü protezi tasarımı

2.2. Protezi BirleĢtirmek/Monte Etmek
Protez birleĢtirme iĢlemine ayaktan baĢlanarak Ģaft ile sonlandırılır, varsa yardımcı
aparattan faydalanılır. BirleĢtirme iĢleminden sonra ayar yapmak gerekir, ayarlar ise ikiye
ayrılır.



Statik ayar, montajdan sonra protez üzerinde Ģakul ya da laser ile yapılır.
Dinamik ayar ise prova esnasında hasta üzerinde yapılır ve esas kalıcı ayarlar bu
Ģekilde tespit edilir. (ġakul ya da laser den de faydalanılabilinir.) (Resim 2.4)

Statik ayar

Dinamik ayar

Resim 2.4: Statik ve dinamik ayar
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Ayarda, adaptörlerin piramit kafa ve ayar vida kısmından faydalanılır. Ayar
vidalarının bir taraftan gevĢetilerek karĢı tarafın sıktırılması ile piramit kafa o tarafa doğru
yatar. Prensip tüp boru sıktırılan vida tarafına yatar. (Resim 2.5 ve Resim 2.6)

Resim 2.5: Ayar vida ve piramit kafa ayarı

Resim 2.6: Ayar vida ve piramit kafa ayarı

Ayar yaparken ayak bileğinde yapılacak 1 mm lik bir ayarın Ģaft kısmındaki yapacağı
sapmayı göz önüne almak gerekir. (Resim 2.7)

Resim 2.7: Ayak bileğindeki 1 mm’nin Ģaft kısmındaki etkisi

Protezin statik ayarını yapmak demek, protezin gerek el gerekse yardımcı aparatlar ile
hastanın Ģakul çizgilerine en yakın bir Ģekilde birleĢtirme ve ayarının yapılması demektir.


ġaftın statik ayarı, her diz ekleminin Ģakul ayarları farklılık gösterir ve bu
nedenden dolayı da, diz ekleminin kullanım kılavuzunda Ģakul çizgileri
belirtilmektedir, normal Ģartlarda Ģakul çizgisi. (Resim 2.8)



Medial, orta ½ kısımdan geçer.
Anterior, % 40 medial % 60 lateralden geçer.
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Medial

Anterior

Resim 2.8: ġaftın statik ayarı



Dizin statik ayarı, her diz ekleminin Ģakul ayarları farklılık gösterir ve bu
nedenden dolayıdır da, diz ekleminin kullanım kılavuzunda Ģakul çizgileri
belirtilir, normal Ģartlarda Ģakul çizgisi; (Resim 2.9)

Medial, diz eklem merkezinin önünden, 0-18 mm aralığından geçer,

Anterior, orta 1/2 kısımdan geçer.

Medial

Anterior

Resim 2.9: Dizin statik ayarı



Ayağın statik ayarı, Ģakul ile bakınca Ģakul çizgisi; (Resim 2.10)

Medial, orta 1/3 lük kısımdan,

Anterior, baĢparmak ile 2. parmak arasından geçer.

Medial

Anterior

Resim 2.10: Ayağın statik ayarı
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Kullanılan adaptörler bize Ģaft, diz ve ayak bileğinde ayrı ayrı ayar yapabilme
imkânı sunar. Yapılacak bir ayarda, Ģakul çizgisinin Ģaft, diz ve ayak
bileğindeki geçiĢ yerlerini ayrı ayrı ve protezin genelini bir bütün olarak
incelemek gerekir.

Protezin diz ve alt kısmı Ģakul çizgilerine uygun iken Ģaft Ģakul çizgisine uygun
olmayabilir ya da diz altı kısmı Ģakul çizgisine uygun bırakılarak Ģafta abduksiyon
/adduksiyon, fleksiyon / ekstansiyon verilmek istenebilir.
Bu durumda, ayak bileğinden değil sadece Ģaft adaptöründen ayar yaparak diz altına
normal, Ģaft kısmına ise istenen pozisyon verilebilir.
Aynı Ģekilde sadece diz veya ayak bileğinde de böyle bir ayar yapılmak istenebilir;
iĢte burada adaptör ve ayar vidalarının önemi ortaya çıkar. (Resim 2.11)

Resim 2.11: Bölgesel ayar (sadece Ģaftta ayar)

2.3. Protez Giyme Teknikleri
Diz üstü güdükleri kaslı bir yapı olduğundan dar bir soket içine girerken soket
boğazında kasın sıkıĢması ile güdük soket içerisine girmede zorlanır bundan dolayı çeĢitli
yöntemler ile güdük sarılarak hacmi daraltılır ve soket içerisine girdikten sonra yardımcı
malzeme soket dıĢarısına çıkınca, kaslı yapı kendini salarak soket üzerine tutunur ve bu
Ģekilde protez güdük üzerine oturtulmuĢ olur.
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2.3.1. Çorap ile Giyme


Triko çorap ile giymede; güdük boyundan uzun triko çorap güdük üzerine
geçirilerek fazlalık kısmı ventil deliğinden geçirilerek dıĢarı doğru çekilir.
Çorabın sıkıĢması halinde güdük yukarı doğru hafifçe çekilerek boĢluk oluĢması
ve bandajın rahatça çıkması sağlanır. Bandaj tamamen çıkınca, ventil yerine
oturtularak soket içindeki hava boĢaltılır. (Resim 2.12)

Resim 2.12: Çorap ile protez giyme



Çorap ile ağaç protez giyme. (Resim 2.13)

Resim 2.13: Çorap ile ağaç protez giyme

2.3.2. Hızlı Kolay Çorap ile Giyim


Ġnce, kaygan paraĢüt bezinden huni Ģeklinde çift kat dikilir. Ucunda kumaĢı
çekmek için bir uzantısı vardır. (Resim 2.14)

Resim 2.14: ParaĢut bezi çorap
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KumaĢ çorap ters çevrilerek güdük üzerine geçirilerek çekme ip kısmı ventil
deliğinden çıkartılır. (Resim 2.15)

Resim 2.15: ParaĢut malzemeli çorabın güdük üzerine geçirilmesi



Önce oturur vaziyette iken kumaĢın fazlalık kısmı çekilir ve ayağa kalkarak
çekmeye devam edilir, kumaĢın sıkıĢması halinde güdük yukarı doğru hafifçe
çekilerek boĢluk oluĢması ve bandajın rahatça çıkması sağlanır. Bandaj
tamamen çıkınca ventil yerine oturtularak soket içindeki hava boĢaltılır. (Resim
2.16)

Resim 2.16: ParaĢut malzemeli çorabın çıkarılması

2.3.3. Elastik Bandaj ile Protez Giyme


Ayakta elastik bandaj ile protez giyme


Rulo haline getirilerek elastik bandaj güdük üzerine sarılır. (Resim 2.17)

Resim 2.17: Elastik bandajın güdük üzerine sarılması
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Elastik bandaj sarılan güdük soket içerisine sokularak bandaj ucu ventil
deliğinden çıkartılarak çekilir. Bandaj sıkıĢınca güdük yukarı doğru
hafifçe çekilerek boĢluk oluĢması ve bandajın rahatça çıkması sağlanır.
Bandaj tamamen çıkınca ventil yerine oturtularak soket içindeki hava
boĢaltılır. (Resim 2.18)

Resim 2.18: Bandajın soket içerisinden çıkarılması



Oturarak elastik bandaj ile protez giyme


Soketin içerisi silinerek soket içi ve güdük üzeri talkum pudra ile
pudralanır. (Resim 2.19)

Resim 2.19: Soket ve güdüğü pudralanma



Elastik bandaj rulo haline getirilerek güdük üzerine sarılır. (Resim 2.20)

Resim 2.20: Bandajın güdük üzerine sarılması
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Elastik bandaj, sarılan güdük soket içerisine sokularak bandaj ucu ventil
deliğinden çıkartılarak çekilir. Bandaj sıkıĢınca güdük yukarı doğru
hafifçe çekilerek boĢluk oluĢması ve bandajın rahatça çıkması sağlanır.
Bandaj tamamen çıkınca ventil yerine oturtularak soket içindeki hava
boĢaltılır. (Resim 2.21)

Resim 2.21: Elastik bandajın çekilmesi

Elastik bandaj ile giyilmiĢ ve yapımı tamamlanmıĢ bir diz üstü protezi. (Resim 2.22)

Resim 2.22: Elastik bandaj ile giyilmiĢ ve yapımı tamamlanmıĢ bir diz üstü protezi

2.3.4. Silikon Liener Protez Giyimi


KISS sistem silikon liener ile protez giymede; ters çevrilen silikon liener güdük
üzerine geçirilir. Silikonun uçundaki kolon ventil deliğinden dıĢarı çıkarılarak
soket üzerindeki yerine tutturulur. Güdükte meydana gelen değiĢikliklere göre
bu kolon çekilir veya gevĢetilir. (Resim 2.23)

Resim 2.23: KISS sistem silikon liener protez giyme
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Ġpli sistem silikon liener ile protez giymede; ters çevrilen silikon liener güdük
üzerine geçirilir. Silikonun uçundaki kolon ventil deliğinden dıĢarı çıkarılarak
soket üzerindeki yerine tutturulur. Güdükte meydana gelen değiĢikliklere göre
bu kolon çekilir veya gevĢetilir. (Resim 2.24)

Resim 2.24: Ġpli sistem silikon liener ile protez giyme



Pimli silikon liner ile protez giymede; ters çevrilen silikon liener güdük
üzerine geçirilir. Silikonun uçundaki pim soket içerisindeki pim deliğine
denk getirilerek güdük üzerine yüklenilerek pimin tık tık diye yerine
oturma sesi takip edilerek tam oturuncaya kadar bastırılır. (Resim 2.25)

Resim 2.25: Pimli silikon liner ile protez giyme

2.4. Prova
Statik ayarı tamamlanan protez hastaya takılarak öncelikle Ģaft ve statik ayarlar
kontrol edilerek hastanın yürümesi sağlanır. Yürüme esnasında paralel bar ya da bastondan
yardım alınabilir.
Hastanın yürümesi kontrol edilerek protez üzerinde yapılmak istenen dinamik ayarlar
yapılır. (Resim 2.26)

Resim 2.26: Provada statik ayar
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Bu ayarlar Ģaft, diz ve ayak bileğindeki Ģakul çizgileriyle olan ayarlamalar olabileceği
gibi diz ekleminin hareketleriyle ilgili yürümeye bağlı ayarlar olabilir.


Diz eklemlerinde ekstansör yayının sertliği, fleksiyon/ekstansiyon, salınım
ayarı. (Resim 2.27)

Resim 2.27: Diz eklemlerinde sertlik, fleksiyon/ekstansiyon ayarı



Provada ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar ve muhtemel nedenler ;(Tablo 2.1)

Soket veya yataklama hataları

Muhtemel nedenler
 Kemik ya da yumuĢak kısımdaki M-L
mesafesi çok kısadır.
 Soket derinliği çok azdır.
 Genel olarak çok dardır.

 Tuber, kenarın üzerine oturuyorsa.
 Medial kenarda ĢiĢkinlik
 görülüyorsa.

 Supap yanlıĢ taraftadır.
 M-L mesafesi çok dar.

 Lateral güdük ucunda
 basınç görülüyorsa.

 Soket yeterince derin değildir.
 M-L, I-T ve I-G mesafesi çok fazladır.
(G = glutaeus; I = ischium)












Oturma sırasında lateral
bir boĢluk oluĢuyorsa.
Yürüme sırasında lateral
bir boĢluk oluĢuyorsa.


 Salınma fazında protezin içe rotasyonu
görülüyorsa.





A-P mesafesi çok fazladır.
I-G ve I-T mesafesi çok fazladır.
(T = trochanter)
Özellikle arka bölgede A-P mesafesi çok
fazladır.
Adductor longus çok ileri bir
kompresyona sahiptir.
Tuber, kenara oturuyordur.
Ön M-L mesafesi çok küçüktür.
Arka trochanter desteği çok kalındır.

Tablo 2.1: Provada ortaya çıkabilecek uyumsuzluklar ve muhtemel nedenler

Provada yapılan ayarlardan emin olmak adına protez arzu edilmesi veya ihtiyaç
görülmesi halinde sağlamlaĢtırma iĢlemleri yapılarak birkaç günlüğüne hastaya teslim
edilebilir veya protezin tamamlanması için iĢlemlere devam edilir.
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2.5. Protezin Bitirilmesi


Hasta ve teknisyen tarafından onaylanan protezin tamamlanmasına geçilir.
Gerekiyorsa kozmetik ölçüler tekrar gözden geçirilerek Ģaft ile adaptör
arasındaki kısmın sağlaĢtırılması için yeterli miktarda kompozit malzemeler
kullanılarak ikinci bir laminasyon döküm yapılır. (Resim 2.28)

Resim 2.28: Ġkinci laminasyon döküm



Gerek kozmetik süngerin Ģaft üzerinde bağlantısı gerekse ileri safhalarda protezi
için yapılacak olan ayar ya da parça değiĢimlerinden kozmetik süngerin açılıp
çıkarılabilmesi için ikinci dökümden sonra daha model çıkarılmadan soket
üzerine laminasyon döküm tekniği ve izolasyonuna uygun, ince, üçüncü bir
laminasyon döküm yapılabilir ve bu parça kozmetik sünger bağlantısında
kullanılır. (Resim 2.29)

Resim 2.29: Sünger bağlantı parçası



Temizlenen soket, tekrar protez parçalarıyla birleĢtirilerek ve kozmetik sünger
ölçüleri kontrol edilerek 3-5 cm’lik fazlalık bırakılır ve süngerin fazlalıkları
kesilir. (Resim 2.30)

Resim 2.30: Kozmetik sünger iĢlenmesi
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Kozmetik sünger keskin freze raspası ile oyularak içerisine sünger bağlantı
parçası yerleĢtirilir ve sünger üzerine yapıĢtırılır. Kozmetik ve çevre ölçülere
dikkat edilerek kozmetik Ģekil verilir. (Resim 2.31)

Resim 2.31: Sünger içerisine soketin yerleĢtirilmesi ve Ģekillendirilmesi



Kozmetik sünger üzerinden ventil borusunun geçeceği yer sünger üzerinden
açılır ve ventil borusu sabitlenir. (Resim 2.32)

Resim 2.32: Ventil borusunun yerleĢtirilmesi



Tüm ayar vidaları gevĢememesi için tek tek ve sırayla sökülerek yapıĢtırılır.
Küzmetik sünger protez üzerine geçirilerek kozmetik sünger bağlantı parçası
soket üzerine vidalanır, ventil borusu sünger üzerine çıkarılır. (Resim 2.33)

Resim 2.33: Son bağlantıların yapılması
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Tamamlanan protez üzerine kozmetik çorap giydirilir yada kozmetik çorap
yerine latex/polüretan kaplama yapılarak süngerin izolasyonu sağlanmıĢ ve
kozmetik bütünlük sağlanmıĢ olur. (Resim 2.34)

Resim 2.34: Kozmetik latex / polüretan kaplama



Kozmetik olarak ta tamamlanan protez, hastaya teslim edilir. (Resim 2.35)



Protez kullanıcılarına, protez
yapılmalıdır. (Resim 2.36)

Resim 2.35: Protezin teslimi

ayarlarını

oynamamaları

Resim 2.36: Protez ayarları ile oynanmaması
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hakkında

ikaz



Protez kullanıcıları değiĢik özelliklerde protez yedekleri yaptırarak günlük
hayatlarında o günün özelliğine uygun olan protezi takabilirler. (Resim 2.37)

Resim 2.37: DeğiĢik kullanım amaçlı yedek protezler
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Protez parçalarının birleĢtirme
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Protez ayağını monte ediniz.
 Ayak, ayak bilek bağlantısı ve tüpü
birleĢtiriniz, Ģakül çizgilerine dikkat
etmelisiniz.
 Protez dizini monte ediniz.
 Bağlantı üzerine dizi birleĢtirip diz Ģakül
çizgilerine dikkat etmelisiniz.

 Protez Ģaftını monte ediniz.
 Bağlantı üzerine Ģaftı birleĢtiriniz, diz
Ģakül çizgilerine dikkat etmeniz gerekir.

 Protezin statik ayarını yapınız.
 Bağlantısı tamamlanmıĢ protezin Ģakül
çizgilerine uygun bir Ģekilde statik
ayarını yapabilirsiniz.

 Protezin provasını yapınız.
 Provada; Ģaftı, Ģakül ayarlarını kontrol
edip hastayı yürütmelisiniz. Dinamik
ayarlarını yaparak hasta memnuniyeti
sağlamalısınız.
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 Kozmetik ölçüsünü kontrol ediniz.

 Protezin sağlam ayağa kozmetik
uyğunluğunu kontrül edebilirsiniz.

 DıĢ laminasyon dökümü yapınız.
 Soket üzerine sağlamlaĢtırma ve
kozmetik sünger bağlantı parçası
laminasyon dökümünü yapabilirsiniz.
 Laminasyon
tekniklerine
dikkat
etmelisiniz.
 Kozmetik süngeri Ģekillendiriniz.
 Kozmetik
sünger
fazlalıklarını
kesmelisiniz.
 ġaft bağlantı parçasını yerleĢtirerek
yapıĢtırabilirsiniz.
 Süngere kozmetik Ģeklini verebilirsiniz.
 Protezi tamamlayınız.
 Ayar vidalarını ayarı bozmadan tek tek
yapıĢtırmalısınız.
 Süngeri Ģaft üzerine sabitlemelisiniz.
 Ventil borusunu yerleĢtirmelisiniz.

 Hastaya teslim ediniz.

 Kozmetik
çorap
yada
kaplamalısınız.
 Hastaya teslim etmelisiniz.
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süngeri

KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Protez ayağını monte ettiniz mi?
2. Protez dizini monte ettiniz mi?
3. Protez Ģaftını monte ettiniz mi?
4. Protezin statik ayarını yaptınız mı?
5. Protezin provasını yaptınız mı?
6. Kozmetik ölçüsünü kontrol yaptınız mı?
7. DıĢ laminasyon dökümü yaptınız mı?
8. Kozmetik süngeri Ģekillendirdiniz mi?
9. Protezi tamamladınız mı?
10.Hastaya teslim ettiniz mi?

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

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

2.

AĢağıdakilerden hangisi, soket provasında yapılmaz?
A) Bütün baskı yerlerinin kontrolü.
B) Tübere iyi yüklenildiğinin kontrolü.
C) Her iki ayak topuğunun eĢitliğinin kontrolü.
D) Dizin yaklaĢık 5° fleksiyon yapabilirliliğinin kontrolü.
E) Güdüğün ve bacağın X / O pozisyonları.

3.

AĢağıdakilerden hangisi, soket provasında yapılır?
A) Gövdenin lateral bükülmesi.
B) Ayağın rotasyonu.
C) EĢit olmayan sağa sola sallanmalar.
D) Ayak ucunun asılı kalması.
E) Hepsi.

4.

AĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?
A) Medialde Ģakül protezin orta 1/3 den geçer.
B) 5.Ayak parmağının üzerinden geçer.
C) Medialde Ģakül protezin orta 1/3 den geçer.
D) Anteriorda ayak bileğinin ortasından geçer.
E) Posteriorda popliteanın ortasından geçer.

5.

AĢağıdakilerden hangisinde, laminasyonun iĢlem sıralamasını bozulmuĢtur?
A) Vakum sistemini hazırlamada.
B) Güçlendirici (destek malzemeleri) hazırlamada.
C) Ġkinci folyoyu çekmede.
D) Laminasyon yapmada.
E) Reaksiyonun tamamlanmasını beklemede.

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 cümlelerin boĢ bırakılan yerleri doğru ifadelerle tamamlayınız.
1.

Protezin sağlamlılığı ve protezin hastayı taĢıması için laminasyon esnasında, . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . kullanılır.

2.

Laminasyon malzemesinin izolasyonu için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . folyo kullanılır.

3.

Köpükleme malzemesinin izolasyonu için . . . . . . . . . . . . . . . . . . . folyo kullanılır

4.

Protez tamamlanmadan önce soket ve protezin, güdük ve hasta üzerinde. . . . . . . . . . . .
. . . . . . edilmesi gerekir.

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız.
5.

( . . . ) Sert köpük ve sertleĢtiricisi eĢit miktarlarda kullanılır.

6.

( . . . ) PVA folyoyu yumuĢatmak için aseton kullanılır.

7.

( . . . ) PVC folyo kaynağında folyo ütüsü kullanılır.

8.

( . . . ) Laminasyona baĢlarken önce hava kompresör açılır.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdakilerden hangisi, prova aĢamalarından değildir?
A) Soket provası.
B) Ayakta durma provası.
C) Yürüme provası.
D) KoĢma provası.
E) Güdük kontrolü.

10.

AĢağıdakilerden hangisi, hatalı döküme sebep olur?
A) Folyonun yırtılması.
B) Folyonun delinmesi.
C) Yeterli olmayan döküm miktarı.
D) Vakum çekim gücünün zayıflığı.
E) Hepsi.

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

B
D
A
D
C

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

E
C
E
B
B

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

destek malzemeleri
PVA
PVC
prova
D
Y
Y
Y
D
E
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