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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT028 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diz Altı Protezi Alçı Modelajı 

MODÜLÜN TANIMI  
Diz altı güdüklerinden elde edilen pozitif alçı kalıplarının 
modelaj ve iĢleme tekniğinin verildiği öğrenim 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

9 ve 10. sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak, Parsiyel 

Ayak Protezi, Temel Torna ĠĢlemleri-1,Temel Torna 
ĠĢlemleri-2, Sach Ayak Yapımı, Diz Altı Protezi Ölçüsü 
modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Diz altı protezi için alçı modelajı yapabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Diz altı amputasyon ve protezlerinin yapısını, alçı modelaj, 
soft soket ve folyo yapımında kullanılan malzemeleri 
tanıyacak, diz altı protezlerini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Diz altı protezleri için Pozitif modeli yapabileceksiniz. 
2. Diz altı protezleri için soft soket ve folyo 

yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 
Ortam: Alçı ölçü odası, atölye, uygulama alanı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin 
bir parçası olan diz altı pozitif alçı kalıbının modelajını öğreneceksiniz.  

 
Bu modülü aldığınızda; diz altı alçı kalıp yapısını ve diz altı protezi için alçı modelaj 

tekniklerini öğreneceksiniz. 
 
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun 

Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise 
istenilen verimi alamayız. 

 
Diz altı protezi ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve 

beceri kazanmanız gerekmektedir. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 
 
 
Diz altı protezi için alçı model elde etme becerisi kazanacaksınız. 
 

 
 
 
 
 Diz altı protezi için alçı model elde etme yöntemlerini araĢtırınız. 

 Diz altı protezi için alçı model elde etme yöntemlerini çevrenizdeki iĢletmelerde 
araĢtırınız. Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. POZĠTĠF MODEL ELDE ETME 
 
Yapılması tasarlanan diz altı protezine uygun bir Ģekilde pozitif model ve buna göre 

modelaj tekniğini uygulamak gerekir. 
 

1.1. Tarihsel Sürece Göre Protez Tasarımları 
 

Genel anlamda diz altı protezinin tarihsel geliĢim sürecine baktığımızda insanların 
ihtiyaçlarını giderme ve o günkü teknoloji ile diz ekleminin fleksiyon ve ekstansiyonda iken 
yapılan protezler Ģeklinde tasarlandığı görülmektedir. 

 

1.1.1. Diz Fleksiyondayken Yapılan Protezler 
 

Diz altı protezlerinin ilk tasarımlarında soket sistemi olmadığından dize yük 
verebilmek için güdük fleksiyon pozisyonuna getirilerek çözüm bulma yoluna gidilmiĢtir. 
Güdük pozisyonun yan ve ön görünüĢü aĢağıdaki Ģekilde olduğu gibidir (Resim 1.1). 

  

Resim 1.1: Fleksiyonlu güdük pozisyonun yan ve ön görünüĢü 

 

Bu protezler imkânsızlıklar içerisinde hemen hemen herkesin kendi imkânları ile 

yapabilecekleri protezlerdir.  
 

 Bir sopa üzerine ilave edilen bir deri kayıĢ üzerine diz fleksiyon hâlinde 
oturturularak ve kol ile desteklenerek yürüme sağlanır (Resim 1.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Sopa üzerine dizin fleksiyon hâlinde bir destek yüzey üzerine oturturularak ve 
kol ile desteklenerek yürüme sağlanır (Resim 1.3). 

 Sopa üzerine dizin fleksiyon hâlinde bir destek üzerine oturturularak dizin üstü 
kısmında yapılan deri kayıĢlarla protez tutturularak yürüme sağlanır. Bu protez 

tipinde koldan destek alınmayabilir (Resim 1.4). 
 
Bunların dezavantajı, dizde fleksiyon kontraktürüne sebep oldukları gibi ampute 

taraftaki el ve kolları ile destek vermeleri gerekmektedir.  
 

 
   

Resim 1.2:KayıĢlı 

sopa protez 

Resim 1.3:Destek yüzeyli 

sopa protez 

Resim 1.4:Destek yüzeyli manĢetli protez 

 

1.1.2. Diz Ekstansiyonda Ġken Yapılan Protezler 
 
Bu tür protezlerde diz eklemi ekstansiyonda olduğu gibi güdüklerin içine girdiği bir 

Ģaft sistemi mevcuttur (Resim 1.5). 
 

 

Resim 1.5: Ekstansiyondaki güdük pozisyonun yan ve ön görünüĢü 

 

Sıva yöntemi ile yapılan sert soket, bambu kamıĢı içerisine yerleĢtirilerek protez deri 
kayıĢ ile kondul üzerinden tutturulur.  

 
PVC plastik borudan yararlanılmıĢ, sert soket PVC boru içerisine yerleĢtirilerek protez 

deri kayıĢ ile kondul üzerinden tutturulmuĢtur. DeğiĢik malzemelerden ayak Ģekline benzer 
ayak sistemleri kullanılarak yük tabana yayılmıĢ, anatomik yürüyüĢe yakın bir yürüyüĢ elde 
edilmeye baĢlamıĢtır (Resim 1.6). 
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Resim 1.6: Diz ekstansiyonda iken yapılan protezler 

 
Bu protezlerde güdük için iyi bir yataklama yapıldığında el ve kollardan destek 

alınmasına gerek yoktur. Protez, deri bir kayıĢ ile dize tutturulmuĢtur. 
 

1.2. YapılıĢ Malzemelerine Göre Diz Altı Protez Tasarımları 
 
Diz altı protezlerinin yapımında ilk olarak tabiatta en çok bulunan ağaç malzeme 

kullanılmıĢ ve teknolojinin geliĢmesi ile birlikte bunun yerini deri ve alüminyum malzemeler 
almıĢtır. Laminasyon malzeme ve tekniğinin keĢfedilmesi ile tek parça laminasyon ve sadece 
soket kısımları laminasyon tekniği ile üretilirken alt taĢıyıcı kısımlarda modüler boru ve 

adaptörler ile olmuĢ ve geliĢtirilmeler devam etmektedir. 
 
Diz altı protezlerin yapımında; 
 
 Ağaç (konvansiyonel, Resim 1.7) 
 Alüminyum (konvansiyonel, Resim 1.7). 
 Deri (konvansiyonel, Resim 1.7). 

 Laminasyon (reçine, klasik, Resim 1.8). 
 Modüler sistem (Resim 1.8). 
 Modüler silikon sistem (Resim 1.9). 
 Teknoloji ile geliĢtirilen yüksek teknolojik sistemler kullanılır. 
 
Günümüzde özel bir istek olmadığı sürece laminasyon tekniği, modüler, silikon ve 

ileri teknoloji protez tasarımları yapılmaktadır. 

 

1.3. Güdük Yataklamalarına Göre Diz Altı Protez Tasarımları 
 

 Laminasyon tekniğinden önce yapılan tasarımlarda soket içerisine güdük formu 
verilmemiĢ ve boru gibi düz olduğundan soket içerisi keçe gibi malzemeler ile 
desteklenerek basma noktası oluĢturulmuĢtur. Süspansiyon ise kemerler ve 
manĢetler vasıtasıyla olmuĢtur (Resim 1.7). 
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Ağaç UKB Alüminyum UKB Deri UKB 

Resim 1.7: Güdük formu verilmemiĢ soketli protezlere genel bakıĢ 

 

 Kondül yataklama sistemlerinin keĢfedilmesi ile manĢet ve kemerden 
uzaklaĢtırılarak önceleri soket içerisi keçe gibi malzemelerle desteklenmiĢtir. 
Soft soket malzemelerin geliĢtirilmesi ile güdük ile sert soket arasına yumuĢak 
malzemelerden imal edilmiĢ soft soketli tasarımlar geliĢmiĢtir (Resim 1.8). 
 

 

     

PTB protezi KBM protezi PTS protezi PTK protezi Silikon Liner protez 

Resim 1.8: Güdük formu verilmiĢ soketli protezlere genel bakıĢ 

 

 Silikon malzemesinin ortopedi tekniğine girmesi ile soft soketlerin yerini 
silikon leinerler almıĢtır (Resim 1.9). 

 

Resim 1.9: Silikon leiner protez 

 

1.4. Fonksiyonlarına Göre Diz Altı Protezleri 
 

Tarihsel geliĢime manĢetli olarak baĢlanan diz altı protezleri teknoloji ve kondül 
yataklama sistemlerinin geliĢmesi ile daha rahat kullanılabilir bir durum hâlini almıĢtır.  
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1.4.1. Konvansiyonel Diz Altı Protezleri 
 
Ağaç, alüminyum ve deriden ve laminasyon tekniği ile yapılan belden kemerli, 

manĢetli ve kondül “T” kayıĢlı protezler, konvansiyonel protez olarak adlandırılır. Bu tür 
protezlerde güdük üzerinde yük dağılımı söz konusu değildir. Yükün büyük bir çoğunluğu 
patella kiriĢine verilmiĢ ya da güdük, direkt protezin yapıldığı malzemeye temas ettirilmiĢ ya 
da soket içerisi, keçe gibi yumuĢak malzemeler ile desteklenmiĢtir. Dolayısıyla soket, güdük 
uyumu tam olmadığından protez kullanımı ilk günler zor ve acıtıcı olmaktadır. Gerek 
malzemenin güdüğe, gerekse güdüğün sokete alıĢması ile protez kullanılabilir hâle 
gelmektedir. Protez, diz üstüne tuturulduğundan dolayı diz üstü kısımda atrofi ve güç kaybı 

olmakta ve rahat bir kullanım söz konusu olmamaktadır. Günümüzde süregelen alıĢkanlıklar 
ve kısa güdük gibi bazı özel durumlarda hâlen bu yataklama ve manĢet teknikleri 
kullanılmaktadır (Resim 1.10).  

 

   

Ağaç UKB Alüminyum UKB Deri UKB 

Resim 1.10: Konvansiyonel protezlere genel bakıĢ 

 

1.4.2. Fonksiyonel Diz Altı Protezleri  
 
Güdük kondül yataklama sistemleri, soft soket malzemelerinin geliĢmesi ve yük 

dağılımının güdük üzerine orantılı olarak dağıtılabilmesi ile birlikte diz üstüne uzanan 
manĢetlerden vaz geçilmiĢ; diz eklemi daha rahat hareket edebelir hâle gelmiĢtir (Resim 

1.11). 
 

     

PTB protezi KBM protezi PTS protezi PTK protezi Modüler protez 

Resim 1.11: Fonksiyonel protezlere genel bakıĢ 
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1.5. Kondül Kılıflarına Göre Protez ÇeĢitleri 
 
Yataklama sisteminin geliĢimi ile birlikte sert soketler kondül üzerine çıkmıĢtır. 

Özellikle geniĢ ve büyük kondüllerde protez giyimi zor olmasından dolayı değiĢik kondül 
kılıfları geliĢtirilmiĢtir. Zamanla takılıp çıkarılabilen kondül parçaları, soft soket sistemleri 
ve esneyebilen kondül kılıfları geliĢtirilmiĢtir. Dolayısıyla yapılan protezleri bu Ģekilde 
kondül kılıflarına göre sınıflandırmak mümkündür (Resim 1.12). 

 

    

Kondil kılıfı Frankfurt Kondil kılıfı Soft soketli Ģaft  ISYN Ģaft 

Resim 1.12: Kondül kılıfları 

 

1.6. Süspansiyon sistemlerine göre diz altı protezleri  
 
 ÇeĢitli manĢet sistemleri ile süspansiyon (Resim 1.13). 
 

   

Resim 1.13: ManĢet sistemleri ile süspansiyon 

 

 Diz üstüne kayıĢ ile süspansiyon: Kondül üzerine geçen bir kayıĢ 
olabileceği gibi boyu uzatılarak belden bir kemer ile de süspansiyon 
sağlanabilir (Resim 1.14). 
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 Lateral eklemli, manĢetle süspansiyon (Resim 1.15). 

  

Resim 1.14: Diz üstü kayıĢlı süspansiyon Resim 1.15: Diz üstü lateral eklem, manĢetli 

süspansiyon 

 

 Normal anatomik kondül üzerine geçen protez kulakları ile süspansiyon (Resim 
1.16). 

     

Resim 1.16: Kondül yataklama ile süspansiyon 

 
 Elastik dizlikler ile süspansiyon 
 
Fonksiyonel protezler üzerine ihtiyaç hâlinde elastik dizlikler ile süspansiyon 

sağlanabilir. Pasif ventil sistemlerinde hava geçirmez silikon dizliklerden faydalanılmaktadır 

(Resim 1.17). 

  

Resim 1.17: Elastik dizliklerle süspansiyon 
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 Silikon leiner ile süspansiyon  
 

 Pimli silikon leiner ile süspansiyon: Silikon leiner uçundaki pim yardımı 

ile protez güdüğe bağlanır (Resim 1.18). 

 

Resim 1.18: Silikon leiner ile süspansiyon  

 

 Pimsiz silikon leiner (vakum) ile süspansiyon: Bu sistemde yine silikon 

liener kullanılır, ucunda pim yoktur. Protez giyildikten sonra kondül 
kısmına yine silikon bir bandaj geçirilerek soket içinin dıĢarı ile irtibatı 
kesilir. Alt kısımda bulunan pompa sistemi ile soket içerisindeki hava, 
dıĢarı altılır. Sistem, atılan her adımla etkinleĢir ve belirlenen bir alan 
içerisinde ihtiyaç duyulan vakumu ayarlar (Resim 1.19).  

  

Resim 1.19: Vakumlu soket sistemli süspansiyon 

 
Bu protez sistemi; alıĢılagelmiĢ diz altı protez sistemlerinden tamamen farklı olarak 

soket içindeki havayı etkili Ģekilde azaltan vakumlu soket sistemidir. Güdük Ģekli bozuk, kan 
dolaĢımı az, güdüğünde kapanmayan yarası olan ve mevcut protez sistemleri ile problem 
yaĢayan protez kullanıcılarında tercih edilebilir. 
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 Pasif ventil ile süspansiyon: Diz üstü protezlerindeki ventil sistemine 
benzer bir pasif ventil yük binince soket içerisindeki havayı dıĢarı atarak 
vakum oluĢur, yük kaldırılınca ventil sistemi kapatarak soket içerisine 

hava girmesini engeller. Kondül kısmını kapatan silikon bir dizlik 
kullanılması gerekir (Resim 1.20). 

 

Resim 1.20: Pasif ventil süspansiyon 

1.7. Pozitif Alçı Modelini ĠĢleme 
 

Negatif alçı soketin içerisine alçı doldurularak elde edilen alçı modele pozitif alçı 

kalıp (model) denir. 
 

1.7.1. Diz Altı Güdüğünde Yük TaĢıyan Bölgeler 
 

Güdükte yük taĢıyan bölgeler, kaslı yapılar olup protezi tutturmak amaçlı baskı 

verilebilecek yerlerdir. Modelaj esnasında, pozitif alçı kalıp üzerinde bu kaslı yapılarının alçı 
raspası ile raspalanarak baskı oluĢturulması gerekir. Pozitif model üzerinde oluĢturulan bu 
baskı çukurcukları soket içerisinde çıkıntı olarak ortaya çıkacaklardır (Resim 1.21). 

 

 

1. Medial yüzey 
2. Tibia fibula arası 
3. Patella kiriĢi 
4. Lateral yüzey 
5. Medial ve latelar kondül üzeri 

Resim 1.21: Yük taĢıyan bölgeler 
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1.7.2. Diz Altı Güdüğünde Yük TaĢıyamayan Hassas Bölgeler 
 
Güdükte yük verilemeyecek ve baskı oluĢturulamayacak bu bölgeler, kemiksi yapı ve 

kemik uçlarıdır. Modelaj esnasında, pozitif alçı kalıp üzerinde bu kemiksi yapıların 
üzerlerine alçı ilave edilerek bu kemiksi yapıların üzerleri yükseltilmelidir. Yara, pozitif 
model üzerinde oluĢturulan bu çıkıntılar, soket içerisinde çukur olarak ortaya çıkacak 
kemiksi yapı ile soket arasında boĢluk oluĢturacaktır. OluĢan bu boĢluk, hem kemiksi 
yapıların sokete temasını engelleyecek ve güdük ve kemiksi yapıların soket içerisinde rahat 
hareket etmesini sağlayacaktır (Resim 1.22). 

 

 

1. Medial kondül 
2. Medial tibia baĢı 
3. Lateral tibia baĢı 
4. Tüber ositas tibia 
5. Tibia krista 

6. Tibia distal ucu 
7. Fibula baĢı 
8. Fibula distal ucu 
 

Resim 1.22: Yük taĢıyamayan hassas bölgeler 

 

1.7.3. Diz Altı Güdüğünde Yük TaĢıyan ve Yük TaĢıyamayan Hassas Bölgeler 
 
Güdük üzerinde yük taĢıyan ve yüke hassas bölgeler toplu hâlde aĢağıdaki tabloda 

gösterilmiĢtir (Tablo 1.1). 
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BakıĢ açısı Yük taĢıyan bölgeler Yüke hassas bölgeler 
Yük taĢıyan ve yüke 

hassas bölgeler 

 

   

Anteriordan 

   

Posteriordan 

   

Medialden 

   

Lateralden 

   

Tablo 1.1: Yük taĢıyan ve yüke hassas bölgeler 
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1.8. Diz Altı Protezi için Alçı Pozitifi ĠĢlemeye Hazırlama 
 
Elde edilen diz altı pozitif alçı modelinin, hastaya uygun hâle getirilmesi için soket 

yapımından önce tasarlanan protez çeĢidine göre iĢlenmesi gerekir. 
 
 Negatif alçı, soket içine dökülen alçı sertleĢtikten sonra ısınır. Alçı soğuduktan 

sonra negatif alçı pozitifinden ayrılabilir hâle gelmiĢtir. Artık negatif alçı kalıp 

çıkartılır (Resim 1.23). 

  

Resim 1.23: Negatif kalıbın çıkarılması 

UzaklaĢtırılan negatif alçıdan sonra elimizde kalan alçı model artık bir pozitif alçı 
kalıp olmuĢtur. 

 
 Pozitif alçı model mezura ile ölçü kontrolü yapılır. 

 
Modelaj esnasında sık aralıklarla ölçü kontrolünün (prensip olarak her 5 cm’de bir) 

yapılması gerekmektedir. Bu yüzden ideal güdük Ģekil kontrollerinin yapılması 
gerekmektedir (Resim 1.24). 

    

Distal ölçü kontrolü Orta ölçü kontrolü Patella ölçü kontrolü Kondül üstü ölçü 
kontrolü 

Resim 1.24: Mezura ölçü kontrolü 
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 Pozitif alçı modelin kumpas ile ölçü kontrolü yapılır (Resim 1.25). 
 

  

Kondül üzeri yumuĢak doku kumpas 

kontrolü 

Kondül üstü kumpas kontrolü 

Resim 1.25: Kumpas ölçü kontrolü 

 

1.9. Diz Altı Protezi için Pozitif Alçı Model Modelajı Yapma 
 
Pozitif alçı güdük modelajında güdük üzerine yük verilen kısımların alçı raspası ile 

tıraĢlanması ve yük verilmemesi gereken kemiksi dokuların rahatlatılması için ilgili 
kısımların üzerlerine alçı ilaveler yapılması gerekmektedir. 

 
Bu iĢlemi yaparken ölçüden düĢürmemek için sık sık ölçü kontrolleri ve Ģeklinin 

bozulmaması için de sık sık Ģekil kontrollerinin yapılması gerekmektedir. 
 

1.9.1. Pozitif Model (Alçı Güdük) Üzerinde Yapılacak ĠĢlemlerin Tespiti 
 
Kemiksi çıkıntı ve alçı ilave edilmesi gereken yerler kırmızı renk ile yük verilmesi 

gereken ve alçı raspası ile raspalanması gereken yerler mavi renk ile gösterilmiĢtir (Resim 
1.26). 

   

Medial görünüĢ Anterior görünüĢ Lateral görünüĢ 

Resim 1.26: Alçı ilave edilecek ve raspalanacak yerler 



 

 16 

1.9.2. Pozitif Modele (Alçı Güdük) Alçı Ġlavesi Yapma 
 
 Pozitif alçı model üzerinde yükseltilmek istenen kemiksi yapı yerleri, renkli alçı 

ile doldurularak yükseltilir (Resim 1.27). 
 

    

Fibula baĢı alçı ilavesi 
Güdük ucu alçı 

ilavesi 

Tibia platosu alçı 

ilavesi 
Poplitea alçı ilavesi 

Resim 1.27: Alçı ilave edilecek ve raspalanacak yerler 

 

 Tibia üzeri ve tibia distaline alçı ilavesi yapılarak form verilir (Resim 1.28). 
 

  

Resim 1.28: Tibia üzerine alçı ilavesi 

 

1.9.3. Popliteaya Form Verme 
 
Popliteaya form verirken dizin fleksiyon durumu göz önüne alınmalıdır (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: Dizin aĢırı fleksiyonu 
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 Popliteaya alçı ilave edilerek ideal yükseklikte form verilir (Resim 1.30). 
 

  

Resim 1.30: Popliteaya alçı ilavesi 

 

 Popliteaya raspa ile raspalanarak form verilir. 
 

 Poplitea kısımda medial tendonun geçeceği kısım, lateral kısımdan 
yaklaĢık 1 cm kadar aĢağıda olacak Ģekilde form verilecek yerler çizilir 
(Resim 1.31). 

  

Resim 1.31: Raspalanacak poplitea bölgesinin çizimi 

 

 Popliteanın medial ve lateral duvarları raspalanarak son hâline getirilir 

(Resim 1.32). 

    

Resim 1.32: Popliteaya form verilme 
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 Poplitea köĢesi yaklaĢık 1-1,5 cm yükseklikte yuvarlak raspa ile yuvarlak 
raspa içeriye gömülecek Ģekilde yuvarlatılarak raspalanır (Resim 1.33). 

   

Resim 1.33: Poplitea alt sınırının formu 

 

1.9.4. Pozitif Modeli (Alçı Güdük) Alçı Raspası ile Raspalama 
 
 Alçıyı (surform) alçı raspası ile düzeltin. Düzeltilirken aĢağıdaki noktalara 

dikkat edilir. 
 

 Güdük sonu     • Baldır kemiği 

 Kaval kemiği    • Tuberrositas 

 Yük taĢıyabilen bölgeler   • Göze çarpan bölgeler 

 Problemli bölgeler, yara izleri, ağrı sahaları 
 

 Popliteanın üst yüzeyi anterior kısma paralel olacak Ģekilde ve yaklaĢık 1-1,5 

cm yükseklikte raspalanarak düzleĢtirilir (Resim 1.34). 

  

Resim 1.34: Poplitea üst yüzeyinin düzlenmesi 

 

 Pozitif alçı model üzerinde poplitanın alt kısmına tıraĢlanarak baskı 
oluĢturulmak iseten yumuĢak yapı yerleri uygun alçı raspası ile tıraĢlanır 
(Resim 1.35). 

 

Resim 1.35: Poplitaya baskısı 
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 Kondul üzerine form verilerek protezin tutunabileceği bir çukurluk ve baskı 
oluĢturulur (Resim 1.36). 

 

Resim 1.36: Kondül üstü baskısı 

 
 Patella üzerine form verilir (Resim 1.37). 

 

Resim 1.37: Patella üzerine form verilmesi 

 
 Patella sekisine (patella altına) form verilerek patella altına baskı oluĢturulur 

(Resim 1.38). 

 

Resim 1.38: Patella sekisinin oluĢturulması 
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 Pozitif alçı model üzerinde tıraĢlanarak baskı oluĢturulmak istenen tibia fibula 
arası patella sekisinin olduğu yumuĢak yapı yerleri uygun alçı raspası ile 
tıraĢlanır (Resim 1.39). 

 

   

Resim 1.39: Baskı verilecek yerlerin raspalanması 

 
 Güdük ucu raspalanarak yuvarlatılır (Resim 1.40). 

 

Resim 1.40: Güdük ucunun yuvarlanması 

 

 ÇalıĢma esnasında randımanlı bir Ģekilde çalıĢmak için sık sık raspalar 
fırça ile temizlenir. Raspa ağzının körelmemesi için plastik fırçalar tercih 
edilmelidir (Resim 1.41). 

 

Resim 1.41: Raspanın temizlenmesi 
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1.9.5. Modelajı bitirme 
 
 Ölçülere dikkat edilerek meodelajı tamamlanan pozitif model üzerine sulu alçı 

solüsyon oluĢturularak bir sünger yardımı ile tüm yüzeye pürüz kalmayacak 
Ģekilde sürülür (Resim 1.42). 

 

Resim 1.42: Alçı solüsyonu 

 

 Sinek teli ve su zımparası ile tüm yüzey düzeltilerek pürüzsüz hâle getirilir 
(Resim 1.43). 

 

  

Resim 1.43: Alçının tellenmesi 

 

 Son kez ölçüler kontrol edilir (Resim 1.44). 

 

   

Resim 1.44: Ölçü kontrolü 
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 TamamlanmıĢ diz altı güdük alçısının son hâli  

 Çizim olarak güdüğün son hâli (Resim 1.45). 
 

 

Resim 1.45: Çizim olarak diz altı güdüğünün bitmiĢ görüntüleri  

 

 Alçı pozitif model olarak güdüğün son hâli (Resim 1.46). 
 

   
 

Anterior görünüĢ Lateral görünüĢ Medial görünüĢ Posterior görünüĢ 

Resim 1.46: Sağ diz altı güdüğü bitmiĢ görüntüleri 

 
 Alçı pozitifi, baĢka kullanım için kuru olmalıdır. Yani alçı, önceden 40 ºC, 60 

ºC, 80 ºC’deki fırında, takriben 8 saat kadar kurutmaya bırakılır (Resim 1.47). 

 

Resim 1.47: Fırında kurutma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 

Negatif pozitif modeli yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Negatif alçı ölçüyü sökünüz. 

 

 SertleĢen alçı üzerinden negatif alçıyı 
söküp alınız. 

 Alçıyı mengeneye sıkıca 

tutturduğunuzdan emin olunuz. 

 Pozitif modeli kırmamaya dikkat 
ediniz. 

 Sökülen alçı sargıları yerlere 

atmadan katlanarak direkt çöp 
kutusuna atmaya dikkat ediniz. 

 Mezura ile ölçüleri kontrol ediniz. 

 

 Alçı üzerindeki kullanılan izolasyon 
artıklarını temizleyiniz. 

 Ölçü formundaki yazılan ölçüler ile 

pozitif alçı model üzerindeki ölçülerin 
mezura ile kontrolünü yapınız. 

 Kumpas ile ölçüleri kontrol ediniz. 

 

 Ölçü formundaki yazılan ölçüler ile 

pozitif alçı model üzerindeki ölçüleri 
kumpas ile kontrolünü yapınız. 

Diz altı protezi için pozitif alçı modelajı yapınız.  

 Pozitif model (alçı güdük) üzerinde 
yapılacak iĢlemleri tespit ediniz. 

              

 Kemiksi çıkıntılar üzerine yapılacak alçı 

ilavelerin yerlerini belirlemek için 
çiziniz. 

 Raspalanarak azaltılacak yumuĢak doku 
yerlerini belirlemek için çiziniz. 

 KarıĢtırmamak için farklı renklerde 
kopya kalemi kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Pozitif alçı model üzerinde kemiksi yapı 
yerleri alçı ile doldurularak yükseltiniz. 

      

 Kemiksi yapı, hassas bölge ve yara izi 
gibi yerleri alçı ile yükseltiniz. 

 Yükseltinin yeterli derecede olmasınaı 
sağlayınız. 

 Alçı içerisine boya ilave ediniz. 

 

 Popliteanın medial ve lateral duvarları 
raspalanarak son hâline getiriniz. 

       

 Poplitea formunu çiziniz. 

 Üst kısmını ve kenar kısımları çizgiye 
göre raspalayarak formunu veriniz. 

 Güdük üzerinde baskı oluĢturulacak 
yerler raspalanır. 

 

 Poplitea, medial kondül altı, tibia ve 

fibula kemikleri arası gibi baskı 
oluĢturulacak yerler raspalanır. 

 AĢırı bir baskı oluĢturmamaya dikkat 
ediniz. 

 Kondul üzerine baskı oluĢturunuz. 

 

 Baskının protezin tutunabileceği bir 

çukurluk oluĢacak Ģekilde raspalayarak 
form veriniz. 

 AĢırı bir baskı oluĢturmamaya dikkat 
ediniz. 

 Patella sekisine (patella altına) baskı 
oluĢturunuz. 

  

 Yükün büyük bir kısmlının patella altına 

gelecek Ģekilde raspalayarak patellaya 
göre form veriniz. 

 AĢırı bir baskı oluĢturmamaya dikkat 
ediniz. 
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 Güdük ucu formunu veriniz. 

 

 Güdük ucunun yuvarlak olmasını 
sağlayınız. 

 Model üzerine sulu alçı solüsyon 
sürünüz. 

 

 Alçı solüsyonun ince ve akıĢkan 
olmasına dikkat ediniz. 

  Sünger gibi yumuĢak iz yapmayacak 
malzemeler kullanınınz. 

 Tüm yüzeye pürüz kalmayacak Ģekilde 
sürünüz. 

 

 Tüm yüzeyi pürüzsüz hâle getiriniz. 

 

 Sinek teli, su zımparası gibi malzemeler 
kullanınız. 

 Ölçülere dikkat ediniz. 

 Son kez ölçüleri kontrol ediniz. 

 

 Mezura kullanınız. 

 Kurutmaya bırakınız. 

 

 Tüm yüzeyin eĢit bir Ģekilde kuruması 
için fırın kullanınız. 

 Fırın sıcaklığının 40 ºC, 60 ºC, 80 ºC’ 
den fazla olmamasına dikkat ediniz.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Negatif alçı ölçüyü söktünüz mü?   

2. Mezura ve kumpas ile ölçü kontrolü yaptınız mı?   

3. Pozitif model (alçı güdük) üzerinde yapılacak iĢlemleri çizerek 
tespit ettiniz mi? 

  

4. Hassas yerleri alçı ile yükselttiniz mi?   

5. Güdük üzerinde baskı oluĢturulacak yerleri raspaladınız mı?   

6. Poplitea kısmına form verdiniz mi?   

7. Kondul üzerine baskı oluĢturunuz mu?   

8. Patella sekisine (patella altına) baskı oluĢturunuz mu?   

9. Güdük ucu formunu verdiniz mi?   

10. Model üzerine sulu alçı solüsyon sürüp telleyerek tüm yüzeyi 
pürüzsüz hâle getirdiniz mi? 

  

11. Ölçüleri kontrol ettiniz mi?   

12. Kurutmaya bıraktınız 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 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. Diz altı güdüğünün yük verilemeyen yerleri nerelerdir? 

A) Tibia krista 
B) Patella ortası 

C) Kondül üzerleri 
D) Tüber ositas tibia 
E) Hepsi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Patella kiriĢine alçı ilavesi yapılır. 
B) Tibia kirsta üzerine alçı ilavesi yapılır. 
C) Patella üzerine alçı ilavesi yapılır. 

D) Kondüller üzerine alçı ilavesi yapılır. 
E) Popliteaya alçı ilavesi yapılır. 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Patella kiriĢine baskı uygulanır. 
B) Tibia kirsta üzerine baskı uygulanır. 
C) Kondüller üzerine baskı uygulanır. 

D) Popliteaya baskı uygulanır. 
E) Tibia ve Fibula arasına baskı uygulanır. 
 

4. Diz altı güdüğünün yük verilen yerleri nerelerdir? 
A) Poplitea 
B) Tibia ve Fibula arası 
C) Medial kondül altı 

D) Patella altı 
E) Hepsi 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi diz altı protezi çeĢitlerinden değildir? 
A) Ağaç UKB 
B) Alüminyum UKB 
C) DEXA 
D) Deri UKB 

E) Modüler  

 

 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 28 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 

Diz altı protezi için soft soket yapma ve folyo ütüleme becerisini kazanacaksınız. 
 
 
 
 

 Diz altı protezi için soft soket yapma ve folyo ütüleme yöntemlerini araĢtırınız. 

 Diz altı protezi için soft soket yapma ve folyo ütüleme yöntemlerini 
çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırınız. Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla 
paylaĢınız. 

 

2. SOFT SOKET VE FOLYO YAPMA 
 

Protez tasarımına uygun bir Ģekilde soft soket ve folyo hazırlamak gerekir. 
 

2.1. Fonksiyonel Alt Bacak Protetiği (Kısa Protetik) 
 

ManĢetli diz altı protezlerinden manĢetlerin uzaklaĢtırılması ve artan kullanım 
kolaylığı ile fonksiyon protezlerin kullanımı artmıĢtır. Fonksiyonel diz altı protezlerine genel 

bakıĢ aĢağıdaki tabloda olduğu gibidir (Resim 2.1). 
 

      

PTB 
protezi 

KBM 
protezi 

PTS protezi PTK protezi 
Modüler 

protez 
Silikon Liner 

protez 

Resim 2.1: Fonksiyonel diz altı protezlerine genel bakıĢ 

 

2.1.1. PTB (Patella-Tendon-Bearing) Protezi 
 

PTB (Patella-Tendon-Bearing = Patella-kiriĢ-destekli protezler) protezleri, Foort ve 
Radcliffe tarafından geliĢtirilmiĢtir. Bu protezlerin ilk tiplerinde büyük yüzeyli üst bacak 
manĢeti ya da manĢonlar yoluyla yükün taĢınmasından kaçınılmaktaydı. Bu protezler, çok 

sayıda yeni ve fonksiyonel Ģaft yapı ölçütleri nedeniyle giderek daha yaygın bir kullanım 
alanı buldu (Resim 1.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: PTB protezi Resim 2.3: KBMprotezi (suprakondiler) 

 
Onceki bölümdeki modelleme ölçütleri, Foort ve Radcliffe’in çalıĢmalarına 

dayanmaktadır. 
 
Bu ölçütler günümüzde bile diğer kısa protezler için de kullanılmaktadır. 
 

PTB protez Ģaftı, bu fonksiyonel modelleme ölçütlerine uymakta ve medial-lateral 
açıdan konvansiyonel Ģaftlardan daha yüksek seviyeye çıkmaktadır. Bu Ģaftın en belirgin 
özelliği ise, patella kiriĢindeki yükü taĢıyabilmesidir. ġaft, kaymalara karĢı sekiz Ģeklinde ya 
da dairesel ve dar bir kemer bandaj ile diz eklemi üzerinden fikse edilmektedir. Burada 
ateller, eklemler ve büyük yüzeyli manĢetler yoktur. Böylece üst bacak kaslarının geliĢmesi 
engellenmemekte, kan dolaĢımında engelleme meydana gelmemektedir. 

 

PTB protezi; dökme reçineden, yumuĢak duyarlı ve iç Ģaftlı veya Ģaftsız olarak 
hazırlanmaktadır. 

 
PTB protezi, daha sonra geliĢtirilen tüm fonksiyonel alt bacak protezlerinin temel 

modelini oluĢturmaktadır. 
 

2.1.2. KBM (Kondylen-Bettung-Münster) protezi 
 
KBM (Kondylen-Bettung-Münster = Kondil-Yataklama-Münster) protezleri, Kuhn 

tarafından geliĢtirilmiĢtir (Resim 2.3). 
 
Bu protezler, PTB protezlerinin ölçütlerine uymakla beraber, medial ve lateral olarak 

femur kondillerini de kapsar ve böylece protezi güdüğe fikse eder. 
 

Protezin medial yanağı, alt bacak Ģaftının mekanik yapı kısmı olarak üst bacağın 
anatomik yapısı olan medial femur kondilini içine alır. Lateral femur kondilinde aynı anda 
karĢı tutunma olmasına bağlı olarak protezin proksimal kenarında, diz eklemini neredeyse 
kıskaç gibi kavrar ve protezin pompalama hareketi yapmasını veya kaymasını engeller. Diz 
kapağının alt üçte birlik kısmı da birlikte yataklanır. Protezin bu Ģekilde asılma türü, 
günümüzde uluslararası anlamda suprakondiler kavrama olarak adlandırılır. 
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2.1.3. PTS (Suprakondiler) protezi 
 
PTS (Prothèse Tibial Supracondylienne = suprakondilertibialprotez) protezi, 

suprakondiler yatak açısından KBM protezine benzemektedir. Aralarındaki fark, diz 
ekleminin tamamen dâhil edilmiĢ olması ve yük taĢıma ile quadriceps kiriĢindeki gerilim 
farkıdır. Bilinen Ģekli ile PTS protezi, gerektiğinden fazla güdük alanını içine alıp 
kapatmaktadır (Diz kapağı hiçbir Ģekilde yük iletimine uygun değildir. Resim 2.4). 

 
Bu protez tipi, 60’lı yıllarda geliĢtirilmiĢ olup günümüzde kullanımı pek yaygın 

değildir. 

 

  

Resim 2.4: PTS protezi (suprakondiler) Resim 2.5: PTK protezi (suprakondiler) 

 

2.1.4. PTK (Kegel Tibial) protezi 
 
PTK (Kegel Tibial Protezi) protezi, 70’li yılların sonlarına doğru yukarıdaki protez 

Ģaftlarının bir kombinasyonu Ģeklinde ortaya çıkmıĢtır (Resim 2.5). 
 
Bu protez, bir yandan PTB geliĢtirme Ģemalarına uymakta diğer yandan da femur 

kondillerini içine almaktadır. Ayrıca bu protezin frontal-proksimal kesiti, quadriceps kiriĢini 

desteklemektedir. YumuĢak duyarlı iç Ģaftı, diz kapağını tamamen içine alır. Sert dıĢ Ģaft ise, 
diz kapağı bölgesinde serbest kesimlidir. Medial ve laterai yanaklar olabildiğince dorsal ve 
frontal yönde çekilmiĢtir. 

 

2.2. Kondil Kılıfları (Kulakları) 
 
Diz altı protezlerinin tutturulması (süspansiyonu) soketin proksimal kısmının medial 

ve lateral kondüllerin üzerlerini aĢması ve kondüller üzerine asılması sistemine dayanır. 
Kondül üzeri (proksimal) yumuĢak doku ve protez buraya tutturulacağından dolayı daha da 
dar yapılması gerekmektedir. Kondül kısımları ise geniĢtir. 

 
Soketin dar kulakları (kılıf) kondüller üzerinden aĢarak geçmesi ve daha dar olan 

güdüğü sıkması ve protezi tutması gerekir. Esnek Ģaftlar ile bu problem ortadan kalmaktadır. 
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Gerek konvansiyonel ve gerekse özel durumlarda kondül kılıfları yapılması 
gerekebilir. 

 

2.2.1. Ayarlanabilir Kondil Kılıfı 
 
Çıkarılabilir kama Ģeklindeki medial-proksimal kondil kılıfın yapılmasında Ģu 

uygulamalar dikkate alınmalıdır (Resim 2.6). 
 

 

Resim 2.6: Ayarlanabilir kondil kılıfı 

 

Ayarlı kondil kılıfı / Hannover tipi kayıĢlarla ayarlanabilen ve fikse edilebilen, 
hastanın kendi vücuduna ve hassasiyetine göre ayarlayabileceği medial bir kenar kapağı 
kullanılmalıdır. 

 

2.2.2. Frankfurt Kondil Kılıfı 
 

Duralüminyum veya termoplastik bir sentetikten, kiĢisel anatomik ölçütlere göre 
yapılmıĢtır. ġekle uyum sağlayan ve kozmetik açıdan uygun yapı Ģekline sahip olan bu 
kondu kılıfı, özellikle Ģiddetli atrofisi olan kaslarda kullanılmaktadır. Bu kama, bir kılavuz 
yiv içinde Ģaftın içine sokulmakta ve son pozisyona getirilmektedir (Resim 2.7). 

 

Resim 2.7: Frankfurt kondil kılıfı 

 
Gerekli olan yerlerde ilave bir plastik mandal ve yuvarlak düğme ile sabitlenir. 
 
DüĢük Ģiddetli atrofili güdükler, yumuĢak duyarlı iç Ģaftın medial-proksimal yönde 

güçlendirilmesi ile yeterli seviyede fikse edilmektedir. 
 
Protezin yerleĢtirilmesi sırasında PE köpük malzeme katılaĢır ve diz ekleminin en 

geniĢ alanı, dar kısmı geçtikten sonra esneyerek baĢlangıçtaki pozisyonuna döner. Burada da 
protezin tutunuĢu medial femur kondilini çevrelemesi yolu ile sağlanır. 
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2.2.3. YumuĢak Duvarlı (Soft Soketli) ġaftlar 
 
Güdük, cildi ve kasları yeterli derecede kavrıyorsa, yumuĢak duvarlı Ģaftların bir alt 

bacak protezinde kullanilması zorunlu değildir. Böyle doğal yastıklı bir güdük, kalıp 
ölçütlerine uyulması hâlinde, sert Ģaftın içine doğrudan yerleĢtirilebilir. Fakat alt bacak 
güdükleri, ameliyat sonrasında çok büyük hassasiyete sahip olup daha sonra atrofiye 
uğramaktadır. Bu atrofi, öne çıkık kemik kontürlerinden anlaĢılmaktadır. Bu nedenle her iki 
güdük tipi de sert Ģaft yerine yumuĢak duyarlı bir Ģaft içine yerleĢtirilmektedir (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: YumuĢak duyarlı Ģaftta kama 

 

YumuĢak duyarlı Ģaft, protezin kalıp hatalarını düzeltemez. Bu yüzden, dikkatsizce 
yapılmıĢ bir çalıĢma için bu Ģaft neden gösterilemez. YumuĢak duyarlı Ģaft, güdük ile Ģaft 
arasında oluĢabilen hafif darbe, kesik ve rotasyon hareketlerinde esnek bir tampon görevi 
görmekte ve böylece güdükte meydana gelebilecek yaralanmaları veya sürtünmeleri 
engellemektedir. 

 
Malzeme olarak döküm silikon kauçukları kadar, 5-7 mm kalınlığında termoplastik 

plaka malzeme Ģeklindeki mikroselüler PE köpükleri (kapalı hücreleri) kullanılmaktadır. 
 
KayıĢ esnekliğinde, kalıba göre dikilmiĢ bir deri aitlık üzerinde yosun veya kemblo 

lastiğinden yapılan Ģerit yapıĢtırma tekniği de aynı Ģekilde kullanılmakla beraber bu teknik 
henüz tam olarak geliĢtirilmemiĢtir. 

 

2.2.4. Esnek ġaftlar/Adhezyon ġaftları 
 
Üst bacak protetiğinde uygulanan esnek Ģaft tekniği, alt bacak protetiğinde de 

uygulanabilmektedir. 
 
Bugüne kadar edinilmiĢ deneyimlere göre, bir alt bacak Ģaftının üst bacak Ģaftı kadar 

ince, duyarlı ve esnek yapıda olmaması gerekmektedir. 

 
Esnek ve ince duyarlı yapılarda taĢıyıcı çerçeve konstrüksiyonunun kenarlarında 

kolaylıkla basınç noktaları oluĢabilmektedir. 
 
Ancak bir Ģaft ne kadar esnek yapıda yapılırsa, bilinen ince duyarlı Ģafta da o derece 

benzemektedir. 
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Termoplastlardan derin çekme yoluyla yapılan, esneklik dereceleri sınırlı olan plastik 
Ģaftlar yardımıyla güdük çorabına gerek kalmamakta ve kontakt Ģaftını distal olarak bir 
süpap ile bağlayabilmektedir. 

 

Böylece alt bacak güdüğü için de vakumla desteklenen bir adhezyon Ģaftı 
oluĢmaktadır (Resim 2.9). 

 

   

Lateral görünüĢ Anterior görünüĢ Posterior görünüĢ 

Resim 1.9: Esnek alt ekstremite Ģaftı 

 
Bu malzemeler kendiliklerinden sertleĢtikleri için destek çerçevesi ya hiç 

kullanılmamakta ya da küçük yüzeyli bir destek çerçevesi kullanılmaktadır. 
 
Bu yeni teknolojinin uzun vadede vereceği sonuçları beklemek gerekmektedir. 
 

2.2.5. Kondil kılıflarına genel bakıĢ  
 

Kondül kılıflarına genel bakıĢ(Resim 2.10). 

   
 

Kondil kılıfı 
Frankfurt Kondil 

kılıfı 
Soft soketli Ģaft  

ISYN Ģaft 

Resim 1.10: Kondil klıflarına genel bakıĢ 
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2.3. Soft soket yapma 
 
Diz altı güdüğünde tibia, fibula ve bunların distal proksimal uçları, kondüller ve 

patella gibi bol miktarda kemiksi yapılar mevcuttur. Bunların yanında yara, yara izi gibi bir 
takım hassas yüzeylerde olabilir. Bu hassas ve kemiksi yapıların sert soket içerisine girecek 
olması ve hatta temas edecek olması düĢünülemez. Bu nedenle güdük ile sert soket arasında 
geçiĢ ve yataklama sağlayan soft (yumuĢak) soket yapılması gerekir. Güdükte atrofi olması 

veya kilo alması hâlinde bu soft soket üzerinde çeĢitli düzenlemeler yapılarak soket ömrünü 
uzatmak mümkündür. 

 

2.3.1. Soft soket yapımında kullanılan malzemeler 
 

 Parça listesi: 

 Hammmaddeler: 

o Soft soket malzemesi   400 mm x 300 mm 
o PVAfoliye    1200mm x 1000mm 
o PVC foliye    400 mm x 600 mm 

 
 Sıcak hava tabancası (Fön) 
 

Ortopedi tekniğinde 400 ºC nin üzerinde sıcak hava verebilen, ısı derecesi 
ayarlanabilen ısı tabancaları tercih edilir. DeğiĢki Ģekil ve modelleri mevcuttur (Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: Sıcak hava tabancası 

 

Soft soket yapımında kullanılan malzemeler üretimini yapan firmalar tarafından 
değiĢik isimlerle adlandırılırlar. Temel de yapı malzemeleri PE den oluĢur. 

 

2.3.2. Soket hunisini oluĢturma 
 

 Pozitif alçı model üzerinden mezura ölçüleri alınır (Resim 2.12). 

   

Resim 2.12: Mezro ölçüsü 
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 Soft soket malzemesi (poliform) üzerine kesilecek ve frezelenecek yerler çizilir. 

 Alınan ölçülere Ģekildeki oranlarda olduğu gibi ilaveler yapılır (Resim 
2.13). 

  

Resim 2.13: Soket ölçülerine ilave 

 

 Poliform üzerine bu ölçüler aktarılır (Resim 2.14). 

  

Resim 2.14: Kesilecek ve frezelenecek yerin çizimi 

 

 Soft soket malzemesi cetvel yardımı ile çizilen yerlerden kesilir (Resim 

2.15). 

  

Resim 2.15: Soft soket malzemesi (poliform) kesimi 
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 Soft soket malzemesi çizilen yerlerden pah için frezelenir 
 

 Kesimden sonra, kurĢunkalemle 2 cm geniĢliğinde bir kenarı, üst tarafın 

üzerine ve karĢısında bulunan alt tarafın üzerine çizilir. Pah kırılacak 
kenarın önce ve sonraki görünüĢü (Resim 2.16). 

         

Resim 2.16: Pah kırılacak kenarın tespiti, önce ve sonrası 

 

 Pah kırarken soft malzemeyi zımparaya tutulma Ģekli (Resim 2.17). 

      

Resim 2.17: Pah kırılacak kenarı zımparaya tutma 

 

 Soft soket kenarları frezelenir (Resim 2.18). 

   

Resim 2.18: Soft soket malzemede pah kırma 

 
 Pah kırılmıĢ soft soket kenarının her iki tarafı, kama Ģeklinde üst üste 

gelmelidir. 

 Önce ve sonraki görünüĢü (Resim 2.19). 

  

Resim 2.19: Soft soketin önceki ve sonraki pah kırılmıĢ hâli 



 

 37 

 Pah kırılan soft soket malzemesi yapıĢtırılır. 

 YapıĢtırılacak yerler üst üste getirilerek bozulmaması için üzerine bir 
ağırlık bırakılır (Resim 2.20). 

  

Resim 2.20: Soft soketi yapıĢtırmaya hazırlık 

 

 Kontakt yapıĢtırıcı sürülerek kurumaya bırakılır (Resim 2.21). 

  

Resim 2.21: Kontakt yapıĢtırıcı ve kurumaya bırakma 

 

 YapıĢtırıcının taĢmaması için kolay çıkabilen yapıĢkanlı kağıt bantdan 
faydalanılabilinir. YapıĢtırıcıyı sürdükten sonra ve yapıĢtırmadan önce iĢi 

biten bu kağıt çıkarılır (Resim 2.22). 

 

Resim 2.22:Yardımcı malzeme kullanma 

 

DĠKKAT: Kontakt yapıştırıcı 250 C° sıcaklığa dayanıklı olmalıdır. 
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 YapıĢtırmadan önce kolay Ģekil verebilmek için 140 ºC lik bir fırında 1 dk gibi 
kısa bir süre tutulur yada fön makinası ile yumuĢayıncaya kadar ısıtılır (Resim 
2.23). 

 

  

Resim 2.23: Ön ısıtma 

 

 YapıĢtırma sırasında doğru ve düzgün bir dikiĢe ve hava giriĢlerini engellemeye 
dikkat ederek pah kırılan iki kenar üst üste getirilerek el ile baskı uygulanarak 
yada lastik çekiç ile iz çıkarmayacak Ģekilde çekiçlenerek yapıĢtırılır (Resim 
2.24). 

 

   

Resim 2.24: Soft soketi yapıĢtırma 
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 YapıĢtırılan soft soket çekilmeden önce önce kolay Ģekil verebilmek için 140 -
180 ºC aralığında ısıtılmıĢ bir fırında 3-5 dk tutulur yada fön makinası ile 
kolayca Ģekil verilebilecek yumuĢaklığa gelinceye kadar kadar ısıtılır (Resim 
2.25). 

  

Resim 2.25: Çekim için soft soketi ısıtma 

 Isıtılan soft soket malzemesi çabuk soğuyacağından alçı pozitifi fırına yakın bir 
mengeneye bağlanır. Soft soketin alçı üzerinde daha iyi kayması için alçı üzeri 
talkum pudrası ile pudralanır (Resim 2.26). 

  

Resim 2.26: Pudralama Resim 2.27: El provası 

 
 Isıtılan soft soket normal olarak eldivensiz tutulabilir ama fazla sıcak olması 

hâlinde el yakabileceği unutulmamalıdır. Malzeme soğumadan hızlı bir Ģekilde 

çekilmesi gerekeceğinden bir baĢka birisinden yardım alınabilinir. Bu durumda 
çekim öncesi alçı model üzerinde nasıl bir el pozisyonu verileceği Ģekilde 
görüĢülerek prova yapılır (Resim 2.27). 
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 YumuĢayan soft soket yapıĢtırma dikiĢi posterior kısımda kalacak Ģekilde alçı 
model üzerine geçirilerek tüm yüzeyi saracak ve kaplayacak ve çok hızlı, seri 
bir Ģekilde hareket edilerek çekilir. Patella sekisi, poplitea kısmı gibi yerlerde 
ayırmalar olmaması için iz çıkmayacak kuvvet uygulayarak el ile baskı 

uygulanabileceği gibi elastik bandaj da kullanılabilir. Normal olarak malzeme 
eldivensiz tutulabilir ama fazla sıcak olması hâlinde el yakabileceği 
unutulmamalıdır (Resim 2.28). 

         

Resim 2.28: Soft soketin çekimi 

 
 Soft soket soğumaya bırakılır ve soğuduktan sonra üst ve alt kısımdaki 

fazlalıklar kesilir. Güdük uç kapağı yapıĢtırılacağından bu kenar kısım pah 
kırılacak Ģekilde eğimli bir Ģekilde frezelenir (Resim 2.29). 

      

Resim 2.29: Soket uç kısmında pah kırma 

 

 Güdük uç kapağı için aynı malzemeden, güdük ucundan birkaç cm daha geniĢ 
olacak Ģekilde bir kapak parçası kesilir. Malzeme sarfiyatına özen ve dikkat 

edilir. ġekildeki gibi malzeme sarfiyatı yapmayacak Ģekilde uygun bir kenar 
yerden kesilir (Resim 2.30). 

 

Resim 2.30: Malzeme sarfiyatına dikkat 
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2.3.3. Güdük uç kapağı yapma 
 
 Kapak için kesilen malzeme yapıĢtırma kıvamına kadar gelince kadar ısıtılır ve 

güdük uç kısmına çekilir (Resim 2.31). 

   

Resim 2.31: Kapağın çekimi 

 

 Soğuyuncaya kadar iz çıkmayacak Ģekilde el yada elastik bandaj ile tutulur. 
Soğuduktan sonra fazlalıklar kesilir (Resim 2.32). 

   

Resim 2.32: Kapağın çekim ve kesimi 

 
 YapıĢacak her iki yüzeye kontakt yapıĢtırıcı sürülerek kurumaya bırakılır ve 

yapıĢtırılır (Resim 2.33). 

   

Resim 2.33: Güdük uç kapağının yapıĢtırılması 
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 Kapağın kenarları frezede zımparalanarak düzlenir (Resim 2.34). 

 

Resim 2.34: Kapağın düzlenmesi 

 
 Tamamlanan soft soketin değiĢik yönlerden görüĢünü (Resim 2.aaa). 

    

Resim 2.35: TamamlanmıĢ soft soket. 

 

2.4. Deri kaplı yumuĢak (soft) soket yapma 
 
Günümüz teknolojisinde kullanılmasada özel istek doğrultusunda yapılırlar. 

 

2.4.1. Deri kılıfı yapma 
 
 Pozitif alçı modelin iyice kurumuĢ olmasına dikkat edilir. Kağıt ile model 

üzerinden Ģablon çıkarılır. 
 Bu Ģablon zig derinin arka yüzeyinde ve çekme yönüne dikkat edilerek 

yerleĢtirilir ve kurĢun kalem ile yeterince pay bırakılarak deri çizilir ve kesilir.  
 Deri modelin üzerine gerdirilerek çekilir ve germe kıskaçları (maĢa) ile 

tutturulur. KurĢun kalemle dikilecek yerler iĢaretlenir (Resim 2.36). 
 DikiĢ makinesinde deri bu çizgi üzerinden birbirine dikilir.  
 Pozitif alçı model üzerine pudra dökülerek dikilen deri kılıf geçirilir. Potluk 

oluĢmuĢ ise tekrar iĢaretlenerek makine ile tekrar dikilir. 
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2.4.2. Deri dikiĢini kapama 
 

 Deri kılıf pot yapmadan sıkı bir Ģekilde oturunca, çıkarılır ve dikiĢten 1 cm fazla 
pay bırakılarak fazlalıklar kesilir.  

 Deri kenarları pah kırılarak uçları inceltilir (Resim 2.37). 
 Deri kılıf tekrar model üzerine geçirilir. (Resim 2.38). 
 Her iki keskinleĢtirilmiĢ deri kenarlarını bükülerek ters çevrilerek kontakt 

yapıĢtırıcı sürülerek yapıĢtırılır (Resim 2.39). 
 

 

 

  
 

Resim 1.36: 

Deri dikiĢi 

Resim 1.37: 

Kenarlara pah kırılır 

Resim 1.38: Model 

üzerinde deri 

Resim 1.39: 

YapıĢtırılmıĢkenar 

 

2.4.3. Kauçuk Ģeritleri yapıĢtırma 
 

 3 cm geniĢliğinde ve yeterli uzunlukta bir parça kauçuk kesilir. ġerit uzunluğu, 
takriben 1 cm medial ve lateral kondülün kenarını geçmelidir. Birinci Ģerit tibia 
krista üzerine üzerine yapıĢtırılır (Resim 2.40).  

 Kauçuk Ģeritin kenarları tebeĢirle boyanır. Daha sonraki Ģeritleri üst üste 
bindirerek koyulur ve sıkıca bastırılır, kenarların kontur geçiĢ (tebeĢir) izleri 

alttakine geçer (Resim 2.40). 
 Çıkan teĢebir izine göre kauçuk makasla kesilir. Bütün Ģeritlerin yere dik açılı 

olmalarına dikkat edilir (Resim 2.41). 
 Bu Ģekilde diğer kauçuk Ģeritler de üst üste yapıĢtırılır Tüm kenarların aynı 

Ģekilde birbirine yapıĢmıĢ olmasına dikkat edilir. (Resim 2.42). 
 Bu iĢlemi, yumuĢak soket kapanıncaya kadar devam edilir. YapıĢtırma 

tamamlandıktan sonra dıĢ yüzey zımpara ile hafifçe zımparalanarak konik bir 

yumuĢak soket elde edilmiĢ olur (Resim 2.43). 
 

 
 

 

 

Resim 1. 40: 

TebeĢir ile boyama 

Resim 1. 41: 

TebeĢir izi kesimi 

Resim 1. 42: 

YapıĢtırma detayı 

Resim 1. 43: Kauçuk 

soketin tamamlanması 
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2.5. Folyo yapma 
 
Ortopedi tekniğinde folyo laminasyon ve köpük dökme esnasında izolasyon maddesi 

olarak kullanılır. 
 

2.5.1. Folyo yapımında kullanılan alet ve malzemeler 
 

Kullanılacak folyoların amacına uygun seçilmesi gerekir ve her folyo malzemesinin 
kendisine özel yapıĢtırma ve kaynak tekniği vardır. 

 
 Polivinil Asetat (PVA) 
 

Ortopedi tekniğinde ince folyeler hâlinde kullanılır. Suda çözünür. Bu özelliğinden 
dolayı iki PVA folyosunun bir birine bakan yüzeyleri su ile temas ettiğinde yumuĢar ve bu 
esnada sıcak folyo ütüsü ile ısıtıldığında bu iki parça bir birine yapıĢarak kaynak iĢlemi 
gerçekleĢmiĢ olur. 

 

PVA folyo protez yapımında ayırıcı eleman olarak kullanılır. Elde edilen huni PVA 
ıslak havlu ile sarıldığında yumuĢar, esnek ve Ģekil verilebilir hâl aldığından, çekildiği güdük 
formunu alır. Sert soket yapımında ayrıcı eleman olarak kullanılır. 

 
 Polivinil Klorit (PVC) 
 

Ortopedi tekniğinde protez yapımında ince folyeler hâlinde kullanılır. Genelde dolgu 
amaçlı köpük dökümü esnasında ayrıcı eleman olarak kullanılır. PVC huni elde edilmesinde 
çift taraflı bant yardımı ile yapıĢtırılarak elde edilir. Isıtılınca yumuĢar ve esnek ve Ģekil 
verilebilir hâle gelir. 

 
Ortopedi tekniğinde kullanılar PVA ve PVC folyoları arasındaki en önemli fark, PVA 

suda erir, ıslatılarak Ģekil verilebilir hâle getirilir, ısıya dayanıklıdır. PVC isePVA ya göre 

suya dayanıklı ama ısıya dayanıksızdır, ısıtılarak Ģekil verilebilir hâle getirilir. 
 
 Folyo yapımında kullanılan aletler 
 

 Folyo ütüsü 
 

Normal bir ütünün ortopedi tekniğinde kullanılabilir hâle getirilmiĢ elektrik ile çalıĢan, 
üzerinde ısı ayar düğmesi olan, taban kısım folyoya yapıĢmasına engel olması teflon plaka 
ile kaplanmıĢtır (Resim 2.44). 

 

Resim 2.44: Folyo ütüsü 
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 Folyo ütü aparatı 
 
Folyo ütü ve teflon plakasının yere değmemesi için ütüyü ayakta kullanıma hazır tutan 

bir yardımcı aparattır (Resim 2.45). 

  

Resim 2.45: Folyo ütü aparatı 

 Folyo Ģablonu  

 
Folyolar hazır olarak satıldığı gibi kendimizde önceden hazır olması için folyolar 

ütüleyebiliriz. Seri bir folyo hazırlaması için önceden diz altı saft ve tam diz altı, diz üstü 
soketi ve karbon uzunbacak ortezi gibi değiĢik ölçülerde hazırlanabilir (Resim 2.46). 

 

Resim 2.46: Folyo Ģablonu 

 

 Folyo maĢası (kıskaç) 

 
Normal bir maĢa (kıskaç) olup folyoya zarar vermemesi için ağzı yumuĢak eva parçası 

yapıĢtırılmasında yarar vardır (Resim 2.47). 

  

Resim 2.47: Folyo maĢası (kıskaç) 
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2.5.2. Folyoyu hazırlamak  
 
 Pozitif alçı model üzerinden mezura ölçüleri alınır (Resim 2.47). 

  

Resim 2.47: Folyo için ölçü alma 

 

 Foliyeyi konik Ģeklinde kesilir.  
 
Varsa hazır Ģablon yoksa folyonun esneme özelliği göz önüne alınarak ağız kısmı 

ileride döküm reçine doldurulabilecek Ģekilde yaklaĢık 10 cm geniĢliğinde olacak, alt tarafı 
ise alınan ölçüden % 5 küçültülerek çelik çetvel yardımı ile kesilir. 

 
Dikkat edilecek önemli nokta folyo kesilecek zemin temiz, düz ve sert bir yüzey 

olmalıdır. Tek bir bıçak izi olmalıdır (Resim 2.48). 

    

Resim 2.48: Folyo kesilmesi 
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2.5.3. Folyo ütüsü ile kaynak yapma 
 
 Folyo aparat üzerine maĢalar yardımı ile tutturulur. 

 

 Hazır Ģoblon kullanılacak ise Ģablon üzerine PVA folya kaymayacak 
Ģekilde yeterli miktarda maĢa ile tutturulur (Resim 2.49). 

  

Resim 2.49: ġablona maĢa yardımı ile folyo tutturma  

 

 Mengeneye tutturulmuĢ üzeri eva ile kaplanmıĢ çıta üzerine PVA folya 
kaymayacak Ģekilde yeterli miktarda maĢa ile tutturulur (Resim 2.50). 

 

Resim 2.50: Çıta üzerine maĢa yardımı ile folyo tutturma 

 
Önce folyonun bir tarafı takriben 1-1,5 cm geniĢlikte birkaç kıskaçlarla ütü masasına 

tutturulur. Daha sonra folyonun diğer tarafı huni oluĢturacak Ģekilde yine masanın üzerine 
yan taraflar 1-1,5 cm birbirini örtecek Ģekilde kapatılaır ve PVA folya kaymayacak Ģekilde 

yeterli miktarda maĢa ile tutturulur (Resim 2.51). 

  

Resim 2.51: Folyo kenarların üst üste tutturma 
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Foliyenin kaynak yapılması için bir bardak su ve bir fırça hazırlanır. (Fırçanın yerine 
bir bez, keçe gibi kaplanmıĢ ağaç parçası da kullanılabilir). Fırçayı suya batırlır. Fırça ile üst 
foliyeyi hafif kaldırılır ve foliyenin ara boĢluğunu su ili nemlendirilir (Resim 2.52). 

  

Resim 2.52: Folya katları arasına su sürme 

 
 Folyo ütüsü ile ütülenir. Bu iĢlemi yaparken ortadan baĢlanır adım adım, önce 

birinin, sonra diğer yanın kaynağını yapılır. Foliye dikiĢini, baĢparmak ve iĢaret 
parmağı arasında yaklaĢık 10 cm olacak Ģekilde PVA gerilir. DikiĢ parçasını 
diğer el yardımı ile düzlenir (Resim 2.53). 

  

Resim 2.53: Folyo ütüleme 

 
 Tüm dikiĢ kaynak yapıldıktan sonra el folyo hunisinin içinden geçirilirek folyo 

torbası ters çevrilerek iç dıĢ yapılır (Resim 2.54). 

 

Resim 2.54: Folyoyu ters iç dıĢ çevirme 
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 Ters çevrilen folyo dikiĢini kontrol etmek için folyo ütü masasının üzerine 
geçirilir. DikiĢin ütü masasının ortasında olmasına dikkat edilir. Folyo 
gerdirilerek kötü kaynak yapılmıĢ yerlere su fırçalanarak üzerine tekrardan ütü 
hafifçe sürülür (Resim 2.55). 

 

Resim 2.55: Folya tersden ütüleme 

 
 Folyo ĢiĢirilerek sağlamlığı kontrol edilir (Resim 2.56). 

  

Resim 2.56: Folyo kontrolü 

 

2.5.4. Hazır Folyo  
 
Folyo hunileri diz altı ve diz üstü soket, dirsek altı ve üstü ve Karbon KAFO gibi 

dökümlerinde kullanılmak üzere 70, 100, 130 cm boylarında, 19, 20 ,26 cm enlerinde 
laminasyona hazır olarak bulmak mümkündür. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Soft soketi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Pozitif alçı model üzerinden mezura 
ölçüleri alınız. 

   

 Güdük proksimal ve distal çevre ve 
güdük boy ölçülerini alınız. 

 Soft soket malzemesini çiziniz. 

  

 Güdük ölçülerini huni Ģeklinde soft 

soket malzemesi üzerine silinebilir 
kalem ile çiziniz. 

  Soft soket malzemesini kesiniz.  

 

 Falçata, maket bıçağı kullanınız. 

 Kendinizi kesmememeye dikkat ediniz. 

 Soft soket kenarları frezeleyiniz. 

 

 Soft soket kenarları frezeleyerek pah 
kırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Kontakt yapıĢtırıcı sürünüz. 

 

 Kenarlara kontakt malzeme sürerek 
kurumaya bırakınız. 

 Soft soket malzemesini yapıĢtırınız. 

 

 YapıĢtırma sırasında doğru ve düzgün 
bir dikiĢ izi yapınız. 

 YapıĢtırma esnasında yapıĢtırılan kısım 
arasında hava boĢluğu olmamamınsa 
dikkat edeniz. 

 Kenarları üst üste getiriniz. 

 El ile baskı uygulanarak yada lastik 
çekiç ile iz çıkarmayacak Ģekilde 
çekiçleyerek yapıĢtırınız. 

 

 Soft soketi ısınıtız. 

 

 Fön makinası ya da yeterli sıcaklıkta 
fırın kullanınız. 

 Alçı model üzerini pudralayınız, soft 
soketi alçı model üzerine geçiriniz. 

      

 Alçı modeli, fırına en yakın yerdeki 

mengeneye (malzemenin soğumaması 
için) tutturunuz. 

 Talk pudra kullanınız. 

 Elinizi yakmamaka dikkat ediniz. 
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 Soket uç kısmına pah kırınız. 

 

 Modeli sıkı bir Ģekilde tutunuz. 

 Frezeleme tekniklerini uygulayınız 

 Simetrik bir freze izi bırakınız. 

 Frezede çalıĢırken malzeme ile birlikte 
alçıyı da frezelemeyiniz. 

 Güdük uç kapağı yapınız. 

 

 Malzeme sarfiyatı yapmamak için atıl 

malzemelerden, yeterli büyüklükte parça 
kesiniz. 

 Çekim yapmadan önce parça malzemeyi 
ısıtınız.  

 ArkadaĢınızdan yardım alınız. Parmak 
izi çıkarmamaya dikkat ediniz. Elastik 
bandaj kullanabilirsiniz.  

 Kapağı kaldırmadan kapak ve soket 
üzerine referans çizgileri çiziniz. 

 Malzeme soğuduktan sonra yapıĢtırınız. 

 Güdük uç kapak kenarına pah kırınız. 

 

 Modeli sıkı bir Ģekilde tutunuz. 

 Frezeleme tekniklerini uygulayınız 

 Simetrik bir freze izi bırakınız. 

 Frezede çalıĢırken malzeme ile birlikte 
soketide frezelemeyiniz. 

Folyo ütüleyiniz. 

 Folyo için soft soket üzerinden ölçü 
alınız. 

 

 Mezura kullanınız. 
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 Folyo hazırlayınız. 

 

 Ölçü pallarınıda göz önüne alarak folyo 
parçasını kesiniz.  

 Tek bir bıçak izi olmasına dikkat ediniz.  

 Folyo Ģablonu kullanınız.  

 Folyoyu ütü aparatına maĢa ile 
tutturunuz. 

 MaĢa kullanınız. 

 Ütüyü hazırlayınız. 

 

 Ütüyü ısıtınız.  

 Kendinizi ve çevrenizdekileri 
yakmayınız. 

 Su ve kaynak için parça hazırlayınız. 

 

 Kaynakta kullanmak için yardımcı parça 
hazırlayınız. Bu parça tahta, fırça ya da 
soft soket malzemesinden olabilir. 

 Bir bardak içerisinde su doldurunuz. 

 Folyo ütüsü ile ütülenir 

 

 Hazırlanan folyoyu ütüleyerek kaynak 
iĢlemini yapınız.  

 Folyo üzerinde aynı yerde fazla 
oyalanarak folyoyu yakmayınız.  

 Hava geçecek bir boĢluk bırakmayınız. 
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 Tüm dikiĢ kaynak yapıldıktan sonra, eli 

folyo hunisinin içinden geçirearek folyo 
torbası ters çevrilerek iç dıĢ yapılır. 

 

 Folyoyu iç dıĢ yaparak mat kısmın iç 

(sokete gelecek) kısımda kalmasına 
dikkat ediniz. 

 Folyo ĢiĢirilerek sağlamlığı kontrol 
edilir. 

 

 Üfleyerek ĢiĢiriniz.  

 Her iki ucunu kapatarak baskı 
uygulayınız.  

 Hava kaçıran yeri tespit ederek tekrar 
ütüleyerek kaynağını yapınız.  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Pozitif alçı model üzerinden mezura ölçüleri aldınız mı?   

2. Soft soket malzemesininin üzerini ölçülere göre çizdiniz mi?   

3. Soft soket malzemesini kesdiniz mi?   

4. Soft soket kenarlarını pah kırarak frezelerdiniz mi?   

5. Soft soketi kontakt yapıĢtırıcı ile yapıĢtırınız mı?   

6. Alçı model üzerini pudralayıp, soft soket hunisini ısıtarak alçı 

model üzerine geçirdiniz mi? 
  

7. Soket uç kapak kısmına pah kırdınız mı?   

8. Güdük uç kapağını çektiniz mi?   

9. Güdük uç kapak kenarına pah kırdınız mı?   

10. Folyo için soft soket üzerinden ölçü alıdınız mı?   

11. Ütüyü, su ve kaynak için parça hazırladınız mı?   

12. Folyoyu ütüleyerek kaynak yaptınız mı?    

13. Folyo iç dıĢ yaparak, ĢiĢirip sağlamlığını kontrol 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 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi Patella-kiriĢ-destekli protezidir? 

A) UKB 

B) PTB 
C) KBO 
D) PTK 
E) PTS 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi bir Münster-Kondil-Yataklama çeĢidir?  
A) PTB 
B) KBO  

C) KBM 
D) PTK 
E) PTS 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi, kondil kılıflarındandır? 
A) Frankfurt kondül kılıfı 
B) Soft soketli kondül kılıfı 

C) ISYN Ģaft kılıf 
D) Ayarlanabilir kondil kılıfı 
E) Hepsi 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi bir suprakondiler tibial protez yataklama çeĢidir? 
A) PTB 
B) KBO 

C) KBM 
D) PTS 
E) PTK 

  
5. AĢağıdakilerden hangisi, diz altı protezi süspansiyon çeĢitlerinden değildir? 

A) UKB 
B) PTB 
C) DEXA 

D) PTK 
E) PTS 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.  

 
1. Diz altını güdük üserine tutturmaya yarayan sistemlere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir. 

 

2. Diz altı protezi alçı modelajı yaparken, soket içinde boĢluk oluĢturmak için, kemiksi 
çıkıntılar üzerine alçı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . yapmak gerekir.  
 

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

4. Herhangi bir sebeple alt ekstremitenin bir kısmının ayrılmasına amputasyon, 

ekstremitenin vücutta geriye kalan kısmı ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak adlandırılır  
 

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 altı protezidir.  
 
7. ( . . . ) Tibia ucuna yük verilebilir. 

 
8. ( . . . ) Tibia Fibula arasındaki boĢluğa yük verilebilir. 

 

AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
9. AĢağıdakilerden hangisi süspansiyon (tutturma) çeĢitlerindendir? 

A) Belden destekli kemer 
B) Kondül üzeri “T” kemer 
C) Elastik dizlik 
D) Deri manĢet 

E) Hepsi 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi yük verilen yerlerdendir değildir? 
A) Poplitea 
B) Fibula baĢı 

C) Patella kiriĢi 
D) Tibia fibula arası 
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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 E 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 B 

2 C 

3 E 

4 D 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 SÜSPANSĠYON 

2 ĠLAVESĠ 

3 RASPALAMAK 

4 GÜDÜK 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 E 

10 B 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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