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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT026 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez- Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diz Altı Protezi Ġmalatı 

MODÜLÜN TANIMI  
Diz altı Ģaft çeĢitleri, bu Ģaftların imalatı ve protezin 
kurulmasıyla ilgili tekniğin verildiği öğrenme 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, 
Diz Altı Protezi Alçı Modelajı modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK 
Diz altı protezi soket imalatını ve kurulumunu 
yapabileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Diz altı amputasyon ve protezlerinin yapısını, imalatını 
öğrenecek, imalatta kullanılan malzemeleri tanıyacak, diz 
altı protezlerini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Sert soket imalatını ve kurulumunu yapabileceksiniz. 
2. Diz altı protezini kurma iĢlemlerini yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 
Ortam: Laminasyon 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 soket imalatını ve kurulumunu öğreneceksiniz.  

 
Bu modülü aldığınızda, diz altı protez Ģaft çeĢitlerini ve diz altı protez imalatını ve 

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

olarak Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum 
sağlamaz ve istenilen verim alınamaz. 

 
Diz altı protezi, ortopedi tekniğinin bir parçasıdır. Dolayısıyla bu alanda bilgi ve 

beceri kazanmanız gerekmektedir. 
 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
Alt ekstremite protezlerini ve sert soketlerini tanıma, imal etme becerisini 

kazanacaksınız. 

 
 
 
 
 Diz altı sert soket imalatında kullanılan deste malzemelerini araĢtırınız. 

Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 Diz altı sert soket imalat tekniklerini, çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırınız. 

Öğrendiklerinizi arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

1. SERT SOKET YAPMAK 
 
Sert soket; soft soket, silikon liner ve güdüğün içine girdiği, protezi kumanda eden ve 

kiĢiyi taĢıyan kısımdır. 
 

1.1. Güçlendirici Maddeler (Destek Malzemeleri) 
 
Protez soketi yapımında, protez soketine mukavemet ve kütle kazandırmak için bazı 

bağlayıcı maddeler kullanılır. Laminasyon iĢlemi esnasında bu bağlayıcı malzemelerin 
arasından, sıvı hâldeki laminasyon (reçine) döküm akarak bu malzemeleri sarar. Reaksiyon 
sonunda sıvı laminasyon malzemesi sertleĢir, çok güçlü ve dayanıklı yeni bir tabaka (soket) 

oluĢur. 
En çok kullanılan bağlayıcı maddeler cam elyaf, dakron, pamuk, naylon, perlon triko 

çorap (stakinet) ve karbonlu liflerdir. 
 

1.1.1. Cam Elyafı 
 

ErimiĢ cam, birçok ince lif (elyaf) elde etmek amacıyla çok ince deliklerden 
geçirilerek çekilir ve birleĢtirilir. Elde edilen birleĢtirilmiĢ lifler, daha sonra elyaflı bir bez 
oluĢturmak üzere dokunur. 

 
Cam elyafı, çok sağlamdır. Çok düĢük seviyede su alır ve aldığı bu su, sadece yüzeyi 

etkiler. Tek bir cam elyafı, çok düzdür ve yuvarlak bir kesite sahiptir. Cam elyafı yanmaz 
ancak 350 °C’lik bir sıcaklıkta katılığının % 50’sini kaybeder; 690 °C’de ise yumuĢar. Çoğu 

asitlere ve alkolik maddelere karĢı dayanıklıdır. Kimyasal maddelere karĢı da iyi seviyede 
dayanıklıdır. 

 
Cam bezine dönüĢtürülmüĢ cam elyafı, çoğunlukla tabakalar hâlinde lifli 

kuvvetlendirici malzeme olarak kullanılır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Plaka, Ģerit Ģeklinde olduğu gibi diz altı, diz üstü ve kol için değiĢik çorap (hortum) 
ölçüleri vardır, kilogram ile satılır (Resim 1.1). 

 

Resim 1.1: Cam elyaf 

 

1.1.2. Dakron 
 
Dakron, polyesterden yapılır. Polyester ısıtılır. Daha sonra haddeden geçirilecek olan 

iplikçikleri oluĢturmak üzere üretim baĢlıklarından çekilir. Dakron ipliğinin kesiti, 
daireseldir ve yüzeyi hemen hemen düzdür. 

 

Dakron, suya karĢı azami ölçüde dayanıklıdır. Elastikiyetine her zaman yeniden 
kavuĢur. Dakron, 190 °C’lik bir sıcaklıkta yapıĢkan hâle gelir ve 205 °C’de erir. Mineral 
asitlerine gayet dayanıklı olmakla beraber konsantre sülfrik asit çözeltilerinde kısmen 
çözünür. Zayıf alkalilere karĢı çok dayanıklıdır. Oda sıcaklığında kuvvetli alkalilere karĢı 
dayanıklılığı orta derecededir. Kuvvetli alkalilerin kaynama sıcaklığında ayrıĢır. 

 
Dakronun diğer kimyasallar karĢısındaki mukavemeti genelde iyidir. Ağartma 

maddeleri ve diğer okside olan maddelere olan dayanıklılığı mükemmel derecededir. Çoğu 
organik çözeltilerde çözünmez. Ancak bazı fenol bileĢiklerinde çözünür. 

 
Dakrondan mamul keçeler Ģekillerini, büzülme dayanıklılıklarını, sağlamlıklarını ve 

elastik niteliklerini olağanüstü iyi muhafaza eder. Lif hâldeki dakron, gerek nemli gerekse 
kuru durumda tamamen yumuĢak bir etki yapar. Kolayca yıkanır, çabuk kurur ve sağlamdır. 
Dakrondan mamul iplikler ve dokumalar, mükemmel esneme mukavemetine sahiptir. 
KalıplanmıĢ dakrondan mamul keçe, kaplama malzeme olarak kullanılır. 

 
Soket iç zeminin pürüzsüz olmasını sağlamak için kullanılır. Plaka Ģeklinde bulunur 

(Resim 1.2). 
 

 
 

Resim 1.2: Dakron Resim 1.3: Triko 
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1.1.3. Triko Çorap (Stakinet) 
 

Triko çorap dikiĢsiz, boru Ģeklinde, elastik, örülmüĢ bir dokumadır. AğartılmamıĢtır 
ve emme özelliği yoktur. Pamuk, naylon veya perlon ipliklerinden gevĢek dokunarak imal 
edilir. Kola, bacağa ve vücuda uyum sağlayacak Ģekilde kolayca esneme özelliğine sahiptir. 

 
Ortopedik bir triko çorabın yumuĢaklığı, büyük ölçüde hangi ipliklerden örüldüğüne 

bağlıdır. Örneğin sık lifli bir pamuk, en düzgün ve uygun sağlamlıkta bir iplik verir. GevĢek 
bükümlü iplik, yumuĢaktır ve alıĢılmadık bir elastikiyete ve esnekliğe sahiptir. 

 
Triko çorapların iyi oturması gerekir. Triko çoraplarda, kalite önemlidir. 
 
Triko çorap, alçı kalıplarında koruyucu olarak, alçı ve atellerde örtü olarak kullanılır. 

Plastik tabakaların yapısında da kullanılır. Sağlamlığı açısından pamuk, naylon ya da dakron 

çorap laminasyon için uygundur ve bu amaçla kullanılan diğer malzemelerden çok daha 
hafiftir. GeniĢliği, 4-18 cm arasında değiĢmektedir. 

 
Daha önce de belirtildiği gibi triko çorap, çoğunlukla pamuktan, naylondan veya 

perlondan (naylon, polyester ve pamuk kombinasyonu) imal edilir.  
 

Diz altı, diz üstü ve kol için değiĢik çorap (hortum) ölçüleri vardır, kilogram ile satılır 
(Resim 1.3). 

 

 Pamuk 
 

Pamuk, aynı isimdeki bitkinin tohumları içinde geliĢen hafif beyaz veya sarımtırak 
renkte bir liftir. Sert ve ucuzdur. 

 
Büyüteç altında bakıldığında, pamuk lifinin spiral Ģekilde düz bir borucuk olduğu 

görülür. Pamuğu bu denli yararlı bir elyaf hâline getiren özellikleri, doğal bükümü, su emme 
gücü, nemde sağlamlığını muhafaza etme yeteneği (su haslığı) ve temizlemede kolaylığıdır. 
Beyaz pamuklu malzemeler, doğal özelliklerini kaybetmeksizin tekrar tekrar kaynatılabilir. 
Bu durum, pamuğu, sürekli sterilizasyonun gerekli olduğu hastane kullanımında yararlı kılar. 

 

Pamuk liflerinin elastikiyeti daha azdır. Pamuktan mamul tekstil maddeleri çabucak 
tüylenir ve kirlenir. Bu problemler, özel tekstil terbiye yöntemleri ile giderilebilmektedir. 
Diz altı, diz üstü ve kol için değiĢik çorap (hortum) ölçüleri vardır, kilogram ile satılır 
(Resim 1.4). 

 

 
 

Resim 1.4: Pamuk Resim 1.5: Naylon 
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 Naylon 

 
Naylon, yapay bir liftir. Çok güçlü, sağlam ve elastiktir. Naylon lifleri, erimiĢ naylon 

malzemesinin lif çekme baĢlıklarından çekilmesiyle elde edilir. Çekme baĢlıklarından 

geçirilen lifler, birbirleriyle bağlanır. Ardından soğuk hâldeki iplik çekilir ve esnetilir. Bu 
yöntemle, naylon lifleri yüksek sağlamlık ve elastikiyet kazanır. Naylon lifinin yüzeyi 
düzdür, kesiti ise hemen hemen daireseldir (Resim 1). 

 
Naylonun en önemli özelliği, elastikiyetinin ve sağlamlığının yani emiciliğinin az 

olması, çabuk kuruması ve aĢınma sağlamlığıdır. Birçok haĢere (güve gibi), naylona zarar 
verememektedir. Naylon, birçok kimyasal maddelere karĢı da dayanıklıdır. ġeklini muhafaza 
etmek için yıkandıktan sonra termofiksasyona (ısıyla sabitleĢtirme) tabi tutulabilir. 

Fiksasyon ısısına dikkat edilmelidir. 
 
Naylon yüzeyler, düĢük sıcaklıkta ütülenebilir. Ancak 150 °C’lik bir sıcaklıkta 

yumuĢar ve 250 °C’de erir. Naylon, alkalilere karĢı çok dayanıklıdır. Ancak belli dereceye 
kadar konsantre hâldeki soğuk asitlerde çözünür. Organik çözeltilerden genellikle zarar 
görmez. 

 

DokunmuĢ naylon, tabakalar için ideal bir dolgu malzemesidir. Dokusunun 
değiĢmezliği ve mukavemet/ağırlık özelliklerinden dolayı, naylon reçineli güçlendirici 
(dolgu malzemesi) olarak aranan bir malzemedir.  

 
Diz altı, diz üstü ve kol için değiĢik çorap (hortum) ölçüleri vardır, kilogram ile 

satılır.(Resim 1.5). 
 

 Perlon 

 
Perlon, triko çorap içindeki temel maddelerin yani naylon, polyester ve pamuğun 

olumlu yanlarını kendinde toplar. 
 
Polyesterin özellikleri daha önce dakron bölümünde anlatılmıĢtı. Diz altı, diz üstü ve 

kol için değiĢik çorap (hortum) ölçüleri vardır, kilogram ile satılır (Resim 1.5). 
 

1.1.4. Karbonlu Lifler 
 
Yapay lifler, geriye karbon atomlarının kalacağı bir yapının oluĢacağı bir sıcaklıkta ve 

ısıtılarak imal edilir. Yapay yoldan elde edilen lifçikler parçalanmakta fakat liflerin içinde 
kalan karbon zincirleri istenen pozisyonda kalmaktadır. 

 

Bu iĢlemden elde edilen ürün, ince lif Ģeklindeki siyah gümüĢi ipeğe çok benzeyen bir 
karbon lifi demetidir. Bu malzeme, 2.900 N/mm2 gibi çok yüksek çekme mukavemetine 
sahiptir. Fakat katılığı yeterli olmadığından az kullanılır. Ancak ısı ile sertleĢen reçinelere 
bağlandığında çok güçlü ve hafif bir malzeme hâline gelmektedir. 
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Plaka, Ģerit Ģeklinde olduğu gibi diz altı altı, diz üstü ve kol için değiĢik çorap 
(hortum) ölçüleri vardır, metre ile satılır. Oldukça pahalı bir üründür (Resim 1.6). 

 

   

Plaka karbon Karbon hortum Karbon Ģerit 

Resim1.6: Karbon çeĢitleri 

 

1.1.5. Renkli Dokuma Tekstil KumaĢları 
 
Güçlendirici malzeme olarak ne kullanılırsa kullanılsın protez veya soketi, en üst katta 

renkli dokuma tekstil kumaĢlar kullanarak renklendirmek mümkündür (Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: Renkli dokuma tekstil kumaĢlar 

 

1.2. Laminasyonda Kullanılan Malzemeler 
 

Laminasyon iĢleminin yapıldığı odada, doğal havalandırma sisteminin yanında, oluĢan 
zararlı gazların uzaklaĢtırılması için oda havalandırma sisteminin ve laminasyon yapılan 
yüzeyin üzerinde, davlumbaz tarzı gaz toplayıcı mekanizmaların bulunması gereklidir. 
Laminasyon teçhizatlı masanın bulunması, iĢi kolaylaĢtırmaktadır (Resim 1.8). 
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Resim 1.8: Laminasyon odası 

 
Laminasyon malzemeleri, kullanım esnasında gaz çıkarır. Havalandırma sisteminin 

bulunması, ortamın havalandırılması iĢçi sağlığı açısından önemlidir. Ġhtiyaç hâlinde gaz 
maskeleri de kullanılabilir. Laminasyon soket imalatında kullanılan parçalar aĢağıda 
belirtilmiĢtir: 

 
 Ham maddeler 

 

 Alüminyum levha   100 mm x 80 mm 1,75 mm 

 Döküm reçine boyası   20 g 

 Cam triko    200 g 

 SertleĢtirici    20 g 

 Ağaç vidası    3,5 x 4 mm 

 Laminasyon (reçine)  80:20 700 g 

 Perlon triko    300 g 

 Talk pudrası 

 Sert köpük    500 g 

 SertleĢtirici sert köpük   500 g 

 
 Önceden hazırlanmıĢ parçalar: SACH-ayak 

 

 Laminierharz: Reçine olarak da adlandırılan bir laminasyon döküm 
malzemesidir. DeğiĢik gramajlarda teneke kutularda bulunur. Sadece karbon 
malzeme dökümler için daha ince hâli olan C laminierharz türü vardır. 
YumuĢak dökümler için yumuĢak olanı da vardır. DeğiĢik gramajlarda teneke 
kutularda bulunur (Resim 1.9). 
 

 Siegelharz: YapıĢtırma malzemesidir. DeğiĢik gramajlarda teneke kutularda 
bulunur (Resim 1.9). 
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 Pedilen köpük: Ġki kompenent (karıĢımdan) oluĢur. Her iki kompenentten bire 
bir eĢit oranlarda karıĢtırılır. 4-5 kat geniĢleyerek kabarır. Dolgu maddesi olarak 
da kullanılır. DeğiĢik gramajlarda teneke kutularda bulunur (Resim 1.10). 

 

 
 

Resim 1.9: Laminierharz ve siegelharz  Resim 1.10: Pedilen köpük kompenentleri 

 
 SertleĢtirici toz (Härter): Laminierharz, siegelharz gibi laminasyon 

malzemelerin reaksiyona girmesi için karıĢıma karıĢtırılmalıdır. Ortam 
sıcaklığına bağlı olmak üzere ortalama olarak 100 g için 2-3 kaĢık katılması 
gerekir. Ne kadar fazla katılır ise reaksiyon o kadar çabuk geliĢir. DeğiĢik 
gramajlarda bulunur (Resim 1.11). 
 

 Plastik ve kâğıt bardak: Üzerinde ölçek iĢaretleri olanları tercih edilebilir. 
DeğiĢik boyları vardır. Laminasyon sıvılarının ölçümünde ve boya karıĢımında 
kullanılır. Önemli olan malzeme ile reaksiyona girip erimemesidir (Resim 1.12).  

 

 Ten rengi boya: DeğiĢik büyüklüklerde ve krem Ģeklinde bulunur. ġahsın ten 
rengine en yakın olan rengi kullanmak gerekir. Arzu edilen durumlarda değiĢik 
renkleri de kullanmak mümkündür (Resim 1.13). 
 

   

Resim 1.11: SertleĢtirici toz 

(Härter) 

Resim 1.12: Döküm bardağı Resim 1.13: Ten rengi boya 

 



 

 10 

 Alçı motoru: Sert soketleri kesmek için kullanılır (Resim 1.14). 

   

Resim 1.14: Alçı motoru 

 
Tüm elektrikli aletlerin kablolarını sararken boĢluk bırakılmalıdır (Resim 1.15). 
 

 
 

YanlıĢ Doğru 

Resim 1.15: Elektrikli aletlerde kablo sarımı 

 

 Vakum pompası: Laminasyon döküm için kullanılır. Birden çok vakum borusu 
bağlanabilir ve vakum ayar vanası vardır (Resim 1.16). 

 

Resim 1.16: Vakum pompası 
 

 Vulkulan bandı: Folyoların altını bağlayarak hava kaçırmasına engel olan 
kauçuk lastik, serum lastiği denilen kauçuk lastikler de kullanılır (Resim 1.17). 

 

Resim 1.17: Vurkulan bant 
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 Vakum borusu (aparatı): Ġçerisinde havanın geçebileceği ve vakum 
borularının takılacağı uzantıları olan aparatlardır. Alçı doldurma esnasında, bu 
aparatlar, alçı içerisine direkt olarak gömülebilir (Resim 1.18). 

 

Resim 1.18: Vakum aparatı (borusu) 

 

1.3. Alt Folyonun Hazırlanması 
 
Laminasyon ile sert soket yapılırken ilk önce pozitif model ya da soft soket üzerine 

birinci folyo çekilir. Hazırlanan folyonun iki ucu da açık olduğundan güdük ucuna gelen 
kısmının iz yapmayacak Ģekilde kapatılması gerekir. Kapatma iĢlemini değiĢik Ģekillerde 
yapmak mümkündür. En basit ve uygunsuz olanı folyo ucunu ip ile bağlamak ve fazlalarını 
kesmektir. Bu Ģekilde folyo ucu kapatılınca burada oluĢan fazlalıklar ileride sert soket 

içerisinde çukurluklara ve izlere sebep olur. Bu çukurluklar ise mikroplar için iyi bir barınma 
ortamıdır. Bu nedenle foloyo ucunu ip ile bağlayarak kapatma sistemi kullanılmamalıdır. 

 

1.3.1. Tek Parçalı Alt Folyo Kapağı Yapmak  
 
Tek parçalı alt folyo kapağının yapılmasıyla ilgili iĢlemler aĢağıda açıklanmıĢtır: 

 
 Ġki ucu açık folyo, güdük yanına getirilir. Güdük ucu yuvarlağı, Ģekilde olduğu 

gibi folyo üzerinde, tecrübeye dayalı olarak ve göz kararıyla iĢaretlenir (Resim 
1.19). 

 

Resim 1.19: Folyo uç kenarının belirlenmesi  
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 Belirlenen kenar çizgisi, folyo ile ütülenir (Resim 1.20). 

          

Resim 1.20: Folyo uç kenarının ütülenmesi 

 

 Ütülenen kenar çizgisinin fazlalıkları kesilir (Resim 1.21). 

 

Resim 2.21: Folyo fazlalıklarının kesilmesi 

 

 Mat yüzeyi içe gelecek Ģekilde folyo, iç dıĢ edilir (Resim 1.22). 

  

Resim 1.22: Folyonun iç dıĢ yapılması 

 

 ġiĢirilerek sağlamlığı kontrol edilen folyo, güdük üzerine geçirilir. DikiĢin 
arkaya, baldıra doğru bakmasına ve folyonun mat yüzünün dıĢa yöneltilmiĢ 
olmasına dikkat edilir (Resim 1.23). 

 

Resim 1.23: Folyonun geçirilmesi 
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1.3.2. Ġki Parçalı Alt Folyo Kapağı Yapmak (PVA Parçalı) 
 
 Güdük ucu üzerini kapatmaya yetecek miktarda bir parça PVA folyo, ıslak bir 

havlu içine sarılır. Folyo, yumuĢak Ģekil alıncaya kadar takriben 5-7 dakika 
beklenir (Resim 1.24). 

  

Resim 1.24: PVA parça ve ıslak havlu içerisinde bekletme 

 

 PVA parça ıslak havludan çıkartıldıktan sonra ovuĢturulur (Resim 1.25). 

  

Resim 1.25: PVA parçanın ovuĢturulması 

 Folyo, güdük ucuna gerdirilerek çekilir ve vulkulan bantla tutturulur. Talkum 
pudra kullanılmamalıdır ve folyonun mat yüzü dıĢarıyı göstermelidir (Resim 
1.26). 

 

  

Resim 1.26: PVA parçayı gerdirme ve 
vurkulan bant ile bağlama 

Resim 1.27: PVA parçanın fazlalıklarını 
kesme 
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 Folyo kuruyuncaya kadar beklenir. Kurutmak için sıcak hava fönü 
kullanılabilir. Vulkulan bandının üst tarafında folyo, bir makasla kesilir (Resim 
1.27). 

 Mat yüzeyi içe gelecek Ģekilde folyo iç dıĢ edilir. Talkum pudrası ile folyonun 

iç tarafına kayganlık kazandırılır (Resim 1.28). 

  

Resim 1.28: Folyonun iç dıĢ yapılması 

 
 ġiĢirilerek sağlamlığı kontrol edilen folyo, güdük üzerine geçirilir. DikiĢin 

arkaya, baldıra doğru bakmasına ve folyonun mat yüzünün dıĢa yöneltilmiĢ 

olmasına dikkat edilir (Resim 1.29). 

  

Resim 1.29: Folyonun geçirilmesi 

 
Folyonun kaplamasında yalnız el yüzeyleriyle çalıĢılmalıdır. Folyo, sadece bir 

yerinden çekilmemelidir. Yüzükler, saatler vs. folyoyu yırtabilir. 
 
 PVA hortum, PVA kapağı geçecek Ģekilde fazlalıklar kesilir yani folyo ve folyo 

kapağı, 3-4 cm üst üste binecek Ģekilde kesilmeli ve bırakılmalıdır. Bu Ģekilde 
kapatmalarda en son folyo ıslak olduğundan uç kısımların üzerinden ütü ile 

geçerek kaynak yapmak da mümkündür. 
 

1.4. Laminasyon Yapmak 
 
Laminasyon iĢlemi sırasında oluĢan, sağlığa zarar verici gazlardan korunmak için 

doğal havalandırma yapılmalı ve havalandırma sisteminin çalıĢtırılmasına dikkat edilmelidir. 
 



 

 15 

1.4.1. Vakum Sistemini Hazırlamak 
 
 Vakum borusu, mengeneye tutturulur. 

 Vakum pompası çalıĢtırılarak çekim gücü kontrol edilir.  
 Vakum boruları, vakum borusu üzerindeki yerlerine takılır. Hangi boru ve 

vanasının hangi uca gireceğine dikkat edilir. Bunun önemi ileride daha iyi 
anlaĢılacaktır (Resim 1.30). 

 

Resim 1.30: Vakum borusunu mengeneye tutturma 

1.4.2. Ġlk Folyoyu Çekmek 
 
Öncelikle folyo ucunun ne Ģekilde kapatılacağına karar verilir ve arzu edilen sisteme 

göre folyo hazırlanır. 
 
 Hazırlanan folyo, ıslak havlu içerisine sarılır (Resim 1.31). 

   

Resim 1.31: Havluya sarma 

 
 Beklemeye bırakılır, çıkarılarak ovuĢturulur (Resim 1.32). 

   

Resim 1.32: Folyonun bekletilmesi ve ovuĢturulması 
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 Mat yüzeyi içe gelecek Ģekilde folyo iç dıĢ edilir. Talkum pudrası ile folyonun 
iç tarafına kayganlık kazandırılır (Resim 1.33). 

   

Resim 1.33: Folyonun iç dıĢ yapılması 

 
 ġiĢirilerek sağlamlığı kontrol edilen folyo, güdük üzerine geçirilir. DikiĢin 

arkaya, baldıra doğru bakmasına ve folyo mat yüzünün dıĢa yöneltilmiĢ 
olmasına dikkat edilir (Resim 1.34). 

  

Resim 1.34: Folyonun mat yönü ve dikiĢin arkaya gelmesi  

 
 Güdük ucunda, bütün yüzeyde boĢluk ve kat kalmayacak, folyo, delinip 

yırtılmayacak Ģekilde alt vakum borunusa gelinceye kadar çekilir (Resim 1.35). 

        

Resim 1.35: Folyonun çekilmesi 

 
Folyonun kaplamasında yalnız el yüzeyleriyle çalıĢılmalıdır. Folyo, sadece bir 

yerinden çekilmemelidir. Yüzükler, saatler vs. folyoyu yırtabilir. 
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 Folyo, alt ucundan vulkulan gibi bantla sıkıca sarılır (Resim 1.36). 

 

Resim 1.36: Folyo bağlama 

 

 Alt vakum vanası açılır. Folyonun hava kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilir. Hava 
fısıltıları duyulmamalıdır (Resim 1.37). 

    

Resim 1.37: Hava kaçırmadığının kontrolü 

 

1.4.3. Güçlendirici (Kompozit) Malzemeleri Hazırlamak 
 
 Folyo üzerine triko çorap geçirilir. Alt uçta yeteri kadar mesafe bırakılır ve 

makasla kesilir. Tepe kısmı bir iple bağlanarak ya da bir tur burkularak ters 
yönde geri çevrilir ve aĢağıya doğru çekilir. Alt kısmı, trikonun geri kaymaması 
için tekrar bağlanır (Resim 1.38). 

             

Resim 1.38: Çorap geçirilmesi 
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 Bütün katlarda bu iĢlem tekrar edilir. Ġstenilen mukavemete ulaĢıncaya kadar bu 
destekleme iĢlemine devam edilir. Trikoların iki tarafı vardır. Bunun için genel 
olarak tüm çift katları ters döndürülür. Trikoda katlanmaların ve triko kaçıkların 
meydana gelmemesine dikkat edilir. 

 1 ve 2. kat perlon triko 

 3 ve 4. kat cam triko  

 5 ve 6. kat perlon triko 

 
 5 ve 6. perlon trikonun arasına, 50 mm’lik kıvrılmıĢ bir cam triko parçası ya da 

karbon parçalar konulur. Bu destekler, kondilenin yanlarını sağlamlaĢtırır 
(Resim 1.39). 

  

Resim 1.39: Kondül destekleri 

 
 TaĢıyıcı kısımlara, karbon destekler ilave edilir (Resim 1.40). 

           

Resim 1.40: Karbon destek 

 

1.4.4. Ġkinci Folyoyu Çekmek 
 

Hastanın kilo ve aktivitesine uygun bir Ģekilde, yeterli miktarda destek malzemeleri 
çekildikten sonra son katın üzerine ikinci PVA folyo çekilir ve iki folya arasındaki destek 
malzemelerin yalıtımı sağlanır (Resim 1.41). 
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Resim 1.41: Triko katları 

 
 Ġkinci folyo çekilirken aynen birinci folyoda olduğu gibi yalnız el yüzeyleriyle 

çalıĢılır ve folyo sadece bir yerinden çekilmez. Yüzükler, saatler vs. 
malzemelerin folyoyu yırtabileceği unutulmamalıdır (Resim 1.42). 

          

Resim 1.42: Ġkinci folyonun çekilmesi 

 

 Çekimi tamamlanan PVA folyo alttan bağlanır. Vakum açılır. Folyonun 
sağlamlığı ve hava kaçırıp kaçırmadığı kontrol edilir (Resim 1.43). 
 

           

Resim 1.43: Hava kaçağının kontrolü 
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 Döküm bardağı içerisine yeterli miktarda laminasyon malzemesi doldurulur. Bu 
değer normalde 200-300 gram civarında olur (Resim 1.44). 

 Laminasyon malzemesi içerisinde boya kullanılacak ise arzu edilen renk ve 
miktarda boya alınır. Boya laminierharz içerisine ilave edilerek eĢit dağılacak 

Ģekilde, dökmeden karıĢtırılır (Resim 1.44). 

             

Resim 1.44: Laminasyon malzemesi ve boyayı hazırlama 

 

1.4.5. Laminasyon Yapmak 
 

 Ġyice karıĢımı sağlanan laminasyon reçine, folyonun ağzına doldurulur ve dıĢarı 
taĢmaması için folyo ağzı bağlanır. Bu boğumun (aĢağı doğru sarkıp çalıĢmaya 
engel olmaması için) tavana doğru bir ip ile bağlanması çalıĢmayı 
rahatlatacaktır (Resim 1.45). 

            

Resim 1.45: Laminasyon dökme 

 
 Model, baĢ aĢağı çevirilir ve hava kabarcıkları dıĢarı çıkıncaya kadar beklenir 

(Resim 1.46). 

 

Resim 1.46: Modeli ters çevirme 
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 Folyonun üzeri pudralanır ve ellerin yardımı ile reçine dağıtılır (Resim 1.47). 
 

   

Resim 1.47: Laminasyon malzemesinin dağıtılması 

 
 Model, tekrar düz çevirilir. Döküm reçine adaları oluĢmayacak Ģekilde, el ve ip 

yardımı ile tüm yüzeylere düzgün dağıtılır (Resim 1.48). 

       

Resim 1.48: Laminasyonun dağıtılması 

 
 Dağılımın bittiğinde modelin üst kısmında 2-3 cm büyüklükte bir ağız ve 

malzeme bırakılır. Burada kalan malzeme, vakum sayesinde yavaĢ yavaĢ dağılır 
(Resim 1.49). 

     

Resim 1.49: Tepe kısmı bağlanır, kurumaya bırakılır. 
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 Lamine reçine tüm yüzeyde aĢağıya kadar dağılırsa döküm reçinenin vakum 
pompasına akma tehlikesi olabilir. Vakum boruları tıkanabilir. Bu nedenle az 
bir mesafe kaldığında kendi hâlinde bırakılır (Resim 1.50). 

    

Resim 1.50: Laminasyona son verme noktası 

 
 Polimerizasyonlar, sonuna kadar kontrol edilir ve gözlenir. Polimerizasyon 

baĢlar baĢlamaz artan döküm reçine, kubbe Ģeklinde ve tepede bağlanır (Resim 
1.51). 

 

Resim 1.51: Kubbe Ģeklinde bağlama 

 
Ütüleme esnasında, kaynak, tekniğine uygun yapılmalıdır. Gerekli hassasiyet 

gösterilmediğinde folyo patlayabilir. Patlama durumunda folyonun delinen kısmı acilen bant 
ile yapıĢtırılarak kapatılmalıdır. Bant yapıĢtırılacak bölgenin pudrasız ve temiz olması 
gerekir (Resim 1.52). 

   

Resim 1.52: DelinmiĢ folyo 

 

1.4.6. Sert Soketi Kesip Çıkarmak 
 
Bundan sonraki iĢleme, “1.5. Köpüklemek” maddesinde belirtilen köpükleme 

sistemlerinden birisi tercih edilebilir. Ancak bizim izleyeceğimiz yol, soketi çıkardıktan 
sonra köpüklemeye geçilen yoldur. 
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 Reaksiyonun sona ermesi ile sertleĢen laminasyon üzerinde, kesilmesi gereken 
yerler iĢaretlenir ve alçı motoru ile kesilir. Alçı motoru yok ise sert soket 
bıçakla alt ucundan kesilir ve poplitea tarafı açılır. Sert soket zor kesildiğinde 
döküm reçineyi sıcak hava aletiyle ısıtmak kesme iĢini kolaylaĢtıracaktır.  

 Her iki yöntemde de yumuĢak soketin kesilmemesine dikkat edilir (Resim 
1.53). 

    

Resim 1.53: Sert soketin kesimi 

 
 Soket çıkartılır.  
 

Pozitif alçı modelini kırmadan soketi çıkarma yoluna gidilmelidir. Soketin çıkarılması 
kondül büyüklüğü ve güdük durumuna bağlıdır. Kondül ne kadar büyük ise çıkarma iĢlemi o 
kadar zor olmaktadır. Bu nedenle öncelikle kondül büyüklüğüne bakılmalı, el ile çekerek 
çıkarma yoluna gidilmelidir. Gerektiğinde soket ucundan yumuĢak sokete kadar Ø 8 mm bir 
matkap ucu ile sert sokete bir delik açılır. Bu delikten basınçlı hava verilerek çıkarma 
denenmelidir. Bu yöntem de baĢarılı olmadığı takdirde pozitif alçı modeli, kırarak çıkarma 
yoluna gidilmelidir. Soket, el ile çekilerek ya da hava ile çıkarıldığında pozitif alçı model 

kırılmayacak sağlam bir Ģekilde kalacaktır. Modelin sağlam kalması, ileride üzerinde 
herhangi bir değiĢiklik yapılmak istediğinde kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle öncelike 
alçıyı kırmadan çıkarmak denenmeli, olmaz ise kırma yöntemine geçilmelidir. 

 

 Basınçlı hava ile çıkarma (Resim 1.54). 

   

Resim 1.54: Hava basıncı ile soket çıkartılması 
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 Soket diz arasına sıkıĢtırılır, burç yardımı ile soket içerisindeki alçı 
kırılarak boĢaltılır (Resim 1.55). 

  

Resim 1.55: Alçı kırılarak soketin çıkartılması 

 
 Alçı tamamen boĢaltıldıktan sonra soft soket çekilerek çıkarılır (Resim 1.56). 

  

Resim 1.56: Sert soketin kesilmesi 

 
 Sert soket freze yardımı ile frezelenir. Sert sokete son Ģekli verilir (Resim 1.57). 

             

Resim 1.57: Sert soketin son hâli 

 

1.4.7. Sert Soketin Provasını Yapmak 
 
Soket, hasta güdük uyumunu görmek için önce soft soket daha sonra sert soket güdük 

üzerine giydirilir ve güdük-soket uyumu kontrol edilir. Varsa soket üzerinde gerekli 

düzenlemeler yapılır, soket güdük uyumu sağlanır.  
 
Soket provası, daha önce Diz Altı Protezi Ölçüsü modülünün 2.1.3. Modüler Diz Altı 

Protezler maddesinde; alçı soketin provası da Resim 2.28’de gösterilmiĢtir. 
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 Prova aparatı yoksa mevcut imkânlar ile prova yapılır (Resim 1.58).  

  

Resim 1.58: Prova aparatında prova 

Alçı soket provasında olduğu gibi sert soket prova ve Ģakül çizgileri, soket üzerinde 
belirlenir. Bu çizgilere göre köpükleme iĢlemine geçilir. 

 

1.5. Köpüklemek 
 
Köpüklemek tabiri, kullanılan malzemenin karıĢımından sonra kendi kendine 

köpürerek hacminin büyümesinden ortaya çıkmıĢtır.. Kullanılan malzemeler Hart Schaum 
(Sert Köpük) diye tanınır. Ġki kompenentten oluĢur, oluĢturulacak karıĢım miktarına her iki 

komponentten eĢit miktarda koymak ve çok iyi bir Ģekilde homojen olacak Ģekilde 
karıĢtırmak gerekir. 

 

1.5.1. Köpüklemeye Hazırlık Yapmak 
 
 Köpükleme iĢlemi iki Ģekilde yapılır:  

 Soket üzerine PVC folyo çekerek izolasyon yapma 
o Folya yapımında olduğu gibi, bir PVC Foliye yapılır. Fakat PVC 

folyo dikiĢ yerini çift taraflı yapıĢkanlı bantla yapĢtırılarak yapılır. 
Ütü kullanılmaz. 

o 1,5 cm kadar geniĢlikte olan çift taraflı yapıĢtırıcı band PVC 
folyonun bir kenar boyunca yapıĢtırılır.  

o Çift taraflı bantın koruyucu filmi yavaĢça yapıĢkanlı banttan 
çekilir. Diğer kenar bu çift taraflı bantı tamanen örtecek Ģekilde ve 
üst kısmı ne fazla ne eksik kapatacak Ģekilde ayarlanarak bölüm 
bölüm yapıĢtırılır (Resim 1.59). 

 

Resim 1.59: PVA folyo hazırlanıĢı 
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o Soket mengeneye bağlanır. 
o Soket üzerine bir kat triko çorap ve üzerine hazırlanan PVC folyo 

geçirilir. 
o PVA folyoda olduğu gibi PVC-Folyoda alt ve üst ağzı kapatılarak 

vakum tertibatı bağlanarak hava kaçırmazlık kontrolü yapılır. 
 

 Direkt olarak soket üzerine döküm yapma  
 
Bu yöntemde soket üzerine herhangi bir izolasyon iĢlemi uygulanmadan direk soket 

üzerine köpük dökülür. Daha sonradan bu köpüğü soket üzerinden ayırmak mümkün 

değildir. 
o Köpüklenecek sert soket yüzeyi zımpara gibi malzemeler ile 

zımparalanak yüzey köpüğün yapıĢması için pürüzlendirilir. Yüzey 
ne kadar güzel pürüzlenir ise köpük yüzeye o kadar sağlam yapıĢır 
ve okadar çıkarılması zor olur (Resim 1.60). 

     

Resim 1.60: Yüzeyin pürüzlendirilmesi 

 
Her iki sistemde de bu safhaya geldikten sonra köpükleme iĢlemine aĢağıda olduğu 

gibi devam edilir. 

 
 1-2 mm inceliğinde resimde de görüldğü bir plastik plaka (Trolen) ile soketin 

etrafınca yukarı kısınmda daralarak bir huni Ģekli oluĢturlacak Ģekilde sarılır ve 
band yardımı tutturulur (Resim 1.61). 

  

Resim 1.61: Plastik plaka ile sarma 

 
 Trolen foliyenin baldır Ģekillendirmesi için yeterli büyüklükte olmasına dikkat 

edilir ve güdüğün pozisyonunu göz önünde bulundurulur. 
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 PVC folyo ile izole edilmiĢ soket üzerine trolen plaka sarılması (Resim 
1.62).  

 

Resim 1.62: PVC folyo ile izole edilmiĢ soket üzerine trolen plaka sarılması  

 

 Direk soket üzerine trolen plaka sarılması (Resim 1.63). 

 

Resim 1.63: Direk soket üzerine trolen plaka sarılması 

 

1.5.2. Sert Köpüğü Doldurmak 
 

 Sert köpük karıĢtırılmadan önce bütün alet ve malzemelerin hazır 
bulundurulması gerekir. 
 

 2 adet mumlanmıĢ takriben 500 g mukavva bardak hazırlanır. 

 KarıĢtırmak için spatula hazırlanır. 

 Sertlik derecesi H200 olan takriben 300 g sert köpük 

 Sert köpük için sertleĢtirici sert köpük miktarına eĢit (örnekte olduğu gibi 
300 g) 

 Hassas terazi (Terazi küveti foliye veya gazete kâğıdıyla kirlenmelere 

karĢı kapatılır) 

 ÇalıĢma yeri aynı Ģekilde gazete kâğıdı ile kapatılır. 
 

 Bütün hazırlıklar birkez daha kontrol edilir. Çünkü köpüklemede malzeme 
reaksiyona girdikten sonra, reaksiyon durdurulamayacağından hızlı 

çalıĢılmalıdır. 
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 Ġlk önce köpük, sonra sertleĢtirici ayrı ayrı bardaklarda tartılır. 
 Üretici talimatlarına riayet edilerek arzu edilen toplam miktarı normal olarak 

%50 sert köpük ve %50 sertleĢtirici (örnekte olduğu gibi takriben 300’er g ) 
karıĢtırılır.  

 Köpük karıĢımı kuvvetlice homojen bir karıĢım oluĢacak Ģekilde ve renk 
değiĢme ve ısınma olasıya kadar karıĢtırılır ve hemen hazırlanan trolen kalıp 
içerisine tüm yüzeye eĢit miktarda dağılacak Ģekilde dökülür (Resim 1.64). 

     

Resim 1.64: Köpük doldurmak 

 

 Sert köpük yüksekliği yeterli gelmez ise yetecek miktarda ve yine eĢit 
miktarlarda yeni bir sert köpük dolgusu hazırlanarak üzerine dökülür. Ġlave 
dökümü yapmadan önce birinci köpük yüzeyini pürüzlendirmek ve beraberinde 
birkaç delik açmak birleĢtirmeyi sağlamlaĢtıracaktır (Resim 1.65). 

  

Resim 1.65: Reaksiyonu tamamlanmıĢ köpük  

 

1.5.3. Sert Köpüğün Çıkarılması 
 

 Sert köpüğün sertleĢmesi beklenir. Köpük kuruyunca sarılan plastik plaka 
kendilğinden atacaktır. Sarılan plastik reaksiyon tamamlanmadan sökülüp 
çıkarılmak istenirse köpük plastik üzerine yapıĢacak ve hoĢ olmayan yüzeyler 

oluĢacaktır (Resim 1.66). 

 

Resim 1.66: Plastik plakanın çıkartılması 
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Tercih edilen köpükleme sistemine göre köpük üzerinde çalıĢmaya devam edilir. 
 

1.5.4. Köpüklü Sert Soketin ġakül Referans Çizgilerine Ayarlanması  
 
Sert soket provası yapılmıĢ ise prova sırasında belirlenen Ģakül çizgilerine göre, soket 

provası yapılmamıĢ ise aĢağıda belirtildiği Ģekilde soket Ģakül çizgilerine ayarlanır. 
 
 Ġzole edilmiĢ sisteme göre köpük dökülmüĢ ise sert soket ve sert köpük geçici 

olarak birbirine bağlanarak birleĢtirilir (Keten bez bantı). 
 Köpüklü sert soket, bir iĢ tezgâhı üzerinde doğrultulur. Ayrıca Ģu noktalara 

dikkat edilir: 

 Güdük pozisyonu, Ģaft içinde takriben 5º fleksiyonda olmalı ve Ģakül 
üstten sarkıtıldığında tam ortaya değil tibia ucuna doğru gelmelidir 
(Resim 1.67). 

  

Resim 1.67: Sokettin 5º fleksiyonu 

 

 Soket ”X” veya “O” pozisyonlarında olmamalıdır.  
 

 Köpüklü soket kamalar yardımıyla güdük pozisyonuna getirilir. 
 KurĢun kalemle köpük üzerinde çizecek yardımı ile protez boyuda göz önüne 

alınarak köpük etrafından yere paralel çizilir. 

 Testere ile çizginin önünden biraz pay bırakılarak kesilir ve kesilen bu alt yüzey 
dikey zımparada zımparalanarak düz hâle getirilir. 

 

1.6. Termoplastik Soket Yapmak 
 
 Pozitif model vakum aletine bağlanmıĢ vakum borusuna yerleĢtirilir (Resim 

1.68). 

   

Resim 1.68: Derin çekime hazırlık 
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 Havanın geçirgenliğini sağlamak için triko çorap geçirilir (Resim 1.69). 

 

Resim 1.69: Derin çekim öncesi triko çekilmesi 

 
 Termoplastik malzeme ĢeffaflaĢıp derim çekim kıvamına gelince mümkünse iki 

kiĢi tarafından pres fırından alınarak zaman geçirmeden pozitif model üzerine 
yerleĢtirilerek uç kısımları bir araya getirilip birleĢtirilerek dikiĢ atılır (Resim 
1.70). 

     

Resim 1.70: Termoplastiğin çekilmesi 

 
 Hava kaçırmaması için malzeme soğuyarak sertleĢmeden boru kısmı ip ile 

boğularak hava alması engellenir. Çok sıkarak termoplastik malzemenin 
kopmasından kaçınılmalıdır (Resim 1.71). 

 

Resim 1.71: Soket ucunun bağlanması 
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 Soketin ucu, açık bir yer kalmayacak Ģekilde birleĢtirilerek kapatılır. Uç kısma 
düğüm atma pozisyonuna getirilmiĢ ve en az malzeme kalaçak ve sokete zarar 
vermeyecek Ģekilde ip geçirilir. Uç parça kopuncaya kadar ip sıkılır. Fazla 
malzeme kopmuĢ ve ikinci bir kesim iĢlemine ihtiyaç kalmayan soket ucu açığa 

çıkmıĢtır (Resim 1.72). 

    

Resim 1.72: Soket ucunun ip ile kesilmesi 

 
 Soketin uç kısmının incelenmesi: Hiçbir iĢlem yapılmadan bırakılan uç (Resim 

1.73), malzeme yumuĢak iken ip ile kesilmiĢ uç (Resim 1.74), en son zımpara 
ile düzeltilmiĢ uç (Resim 1.75). 
 

   

Resim 1.73: Kendi hâline 

bırakılmıĢ soket ucu 

Resim 1.74: Ġp ile kesilmiĢ 

soket ucu 

Resim 1.75: ZımparalanmıĢ 

soket ucu 

 

 Termoplastik malzeme kendi hâline bırakılarak malzemenin soğuması sağlanır. 
Bu arada iĢin baĢından ayrılmamalı, sık sık kontrol edilerek soketin hava 
almaması sağlanmalıdır. 

 Soketin kesilecek yerleri iĢaretlenir (Resim 1.76). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior  Lateral Medial Posterior 

Resim 1.76: Kesim çizgileri 
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 Alçı motoru ile kesilecek yerlerden kesilmelidir (Resim 1.77). 

 

Resim 1.77: Soketin kesimi 

 
 Kesilen yerler freze makinasında düzeltilir (Resim 1.78). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anterior  Lateral Medial Posterior 

Resim 1.78: DüzeltilmiĢ kenarlar 

 
 TamamlanmıĢ yumuĢak ve termoplastik soketin görünüĢü (Resim 1.79). 

     

Resim 1.79: TamamlanmıĢ yumuĢak ve termoplastik soket 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
Sert Soket Laminasyonu 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Vakum aparatını bağlayınız. 

   

 Vakum aparatını mengeneye bağlayınız. 

 Her iki vakum borusu yerleri takınız.  

 Hangi borunun hangisine girdiğini 
dikkat ediniz. 

 Alt folyoyu hazırlayınız. 

   

 Folyo ağzını arzu edilen kapatma Ģekline 
göre kapatınız. 

 Folyoyu ıslatınız. 

 

 Folyo ıslatma tekniğine uyunuz.  

 Folyoyu pudralayınız. 

 

 Pudrayı iç dıĢ ederek mat yüzeyi içe 
gelecek Ģekilde ayarlayınız.  

 Folyo içerisini pudralayınız.  

 Folyoyu geçiriniz. 

 

 Folyo ile çalıĢma tekniklerine dikkat 
ediniz.  

 Folyoyu yırtmayınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Folyoyu bağlayınız. 

 

 Vurkulan band ile bağlayınız.  

 Vakum pompasını açınız. 

 Folyonuz hava kaçırmazlığını kontrol 
ediniz. 

 

 Triko çorabı geçiriniz. 

 

 Trikoyu katlamamaya ve kaçırmamaya 
dikkat ediniz. 

 

 Destek malzemelerini kullanınız. 

 

 Destek malzemesi olarak yeteri miktarda 

 Cam elyaf 

 Karbon elyaf 
kullanınız. 

 Üst folyoyu çekiniz. 

 

 Yeteri uzunlukta folyoyu tekniğine göre 
ıslatınız. 

 Folyo ile çalıĢma kurallarına dikkat 
ederek geçiriniz. 

 Altından bağlayınız.  

 Vakum pompasını açınız.  

 Hava kaçırmazlık kontrolünü yapınız. 
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 Laminasyonu hazırlayınız. 

 

 Yeterli miktarda laminasyon malzemesi 
hazırlayınız.  

 Yeterli miktarda boya ve sertleĢtirici 
ilave ediniz.  

 Homojen bir dağılım oluncaya kadar 
karıĢtırınız. 

 Laminasyon malzemesini dökünüz. 

 

 Laminasyonu dökerken çalıĢma ortamını 
kirletmeyiniz. 

 Laminasyonu malzemesini yayınız. 

    

 Homojen ve eĢit bir dağılım olacak 

Ģekilde önce el ile daha sonra ip yardımı 
ile malzemeyi yayınız.  

 Hava boĢluğu bırakmayınız.  

 Reaksiyon tamamlanmadan iĢin baĢını 
terk etmeyiniz. 

 Soketi kesiniz. 

 

 Kesilecek hattı kurĢun kalem ile çiziniz. 

 Varsa alçı motoru kullanınız.  

 Bıçakla kesecekseniz yumuĢatmak için 
ısıtınız.  

 YumuĢak sokete zarar vermeyiniz. 

 Alçıyı kırınız. 

 

 Alçıyı kırarken sokete zarar vermeyiniz. 

Soketin kirlenmemesi için iĢ bitene 
kadar dıĢ folyoyu çıkarmamaya dikkat 
ediniz. 
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 Soket kenarını düzeltiniz. 

 

 Frezede yumuĢak ve sert soketi 

düzeltiniz. YumuĢak soket boyunun sert 
soketten uzun kalmasına dikkat ediniz. 

 ġaft provası yapınız. 

 

 Alçı soket provasında olduğu gibi 
yumuĢak ve sert soket provasını yapınız. 

 Köpükleme iĢlemini yapınız. 

 

 YumuĢak plastik plaka ile soketi sarınız.  

 Yeterli ve eĢit miktarlarda homojen bir 
köpük karıĢımı hazırlayınız.  

 Kabarmaya baĢlayınca köpüğü dökünüz. 

 

 Köpüğü açınız. 

 

 Köpük reaksiyonun tamamlanmasını 
bekleyiniz.  

 SertleĢtikten sonra plastiği açınız. 

 Köpüklü soketi Ģaküle getiriniz. 

 

 Kamalar yardımıyla köpüklü soketi 
istenilen boy ve Ģaküle getiriniz.  

 Dikey zımpara kullanınız.  

 Köpüğü ölçülerden düĢürmeyiniz. 
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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. Vakum aparatını bağladınız mı?   

2. Alt folyoyu hazırladınız mı?   

3. Folyoyu ıslattınız mı?   

4. Folyoyu pudraladınız mı?   

5. Folyoyu geçirip bağlayarak sağlamlığını kontrol ettiniz mi?    

6. Triko çorap ve destek malzemelerini kullandınız mı?   

7. Üst folyoyu çektiniz mi?   

8. Laminasyon malzemesini hazırladınız mı?    

9. Laminasyonu tamamladınız mı?   

10. Soketi kestiniz mi?   

11. Alçıyı kırdınız mı?   

12. Soket kenarını düzelttiniz mi?   

13. ġaft provası yaptınız mı?   

14. Köpükleme iĢlemini yaptınız mı?   

15. Köpüklü soketi Ģaküle getirdiniz 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 okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi destek malzemesi değildir? 

A) Dakron  

B) Trolen 
C) Karbon elyaf 
D) Triko çorap 
E) Cam elyaf 
 

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 sıralamasını bozulmuĢtur? 
A) Vakum sistemini hazırlamak 
B) Ġlk folyoyu çekmek 

C) Güçlendirici (destek malzemeleri) hazırlamak 
D) Laminasyon yapmak  
E) Ġkinci folyoyu çekmek 

 
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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 
Alt ekstremite diz altı protezi kurulum becerisini kazanacaksınız. 

 
 
 
 
Diz altı protez kurulum tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 
 

2. PROTEZĠN KURULMASI 
 

Önceden tamamlanan yarımamul SACH ayak ya da kullanılacak ayak ile 
köpüklenerek yarı mamul hâline gelmiĢ sert soketin gerekli Ģakül ayarları yapılarak 
birleĢtirme iĢlemine geçilir. 

 

2.1. Yarımamul Parçalarının BirleĢtirilmesi 
 
 Takoz kısmı monte edilmiĢ SACH ayak topuk (ökçe) üzerinde olacak Ģekilde 

tezgâh üzerine yerleĢtirilir. Her ne kadar SACH ayak yapımında su terazisi ile 
yere paralellik ayarı yapılmıĢ olsada tekrardan yere paralelliği kontrol edilerek 
yere paralelliği sağlanır. Gerekirse dikey zımparaya tutulur (Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: SACH takozunun yere paralelliği  

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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 Köpüklü sert soket, SACH ayak takozunun üzerine yerleĢtirilir. Protez doğru 
yüksekliğine ulaĢtığında ve sert soket terazide ise Ģakülleme iĢlemine baĢlanır 
(Resim 2.2). 

      

Resim 2.2: Sert soket ve boy ayarı 

 
 Hazırlanan SACH takozu üzerinde sık sık kontrol edilerek Ģakül çizgileri ve 

protez boy (yer - diz dönme noktası) kontrolü yapılır, SACH takoz ölçüsü 
düĢürülmemelidir (Resim 2.3). 

             

Resim 2.3: Protezin Ģakül ve boy ayarı 

 
 Protezin doğru bir Ģekilde kurulmasından sonra protezin pozisyonu, kurĢun 

kalemle ayarlarının kaybolmaması için birleĢme yerinden iĢaretlenir. 
 Protezin birleĢtirilmesi için yapıĢtırıcı (Siegel Harz) sürülür. Bu yapıĢtırma, 

geçici yapıĢtırma olacağından araya gazete kağıdı koymak ileride sökülmesi 
zamanı yapıĢtırıcıyı ayırmak daha kolay olacaktır (Resim 2.4). 

    

Resim 2.4: SACH ayak takozu ve sert soketin geçici yapıĢtırılması 
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2.1.1. ġakül Çizgileri 
 
ġakül çizgileri ayarlanmıĢ ve dıĢ formu verilmiĢ diz altı protezinin Ģakül çizgileri 

aĢağıdaki gibi olmalıdır: 
 
 Anterior Ģakül 

 

 Üst-ön iĢaretleme ortası (Patella ortası) 

 Orta-ayak bileği ağaç bölgesi ortası 

 Yer-ayak baĢparmak bölgesi 1/3 (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Anterior Ģakül 

 
 Posterior Ģakül: 

 Üst arka iĢaretlemenin ortası 

 Orta ayak bileği ağaç bölgesi ortası 

 Yer topuk ortası (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Posterior Ģakül 

 
 Medial Ģakül: 

 Üst mafsal ortası 

 Orta ayak bileği ağaçbölgesi orta 1/3-2/3 

 Yer SACH ayak ortası artı 1-2 cm yuvarlama kenarına kadar (Resim 2.7). 
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Resim 2.7: Medial Ģakül 

 

 Orta ayak bileği ağaç bölğesi 1/3 den 2/3e 

 Taban SACH-ayak ortası + 1 den 2 cm yuvarlama kenarına kadar 
 
 Lateral Ģakül: 

 Üst mafsal ortası 

 Orta ayak bileği ağaçbölgesi 1/3-2/3 

 Yer SACH-ayak ortası artı 1-2 cm yuvarlama kenarına kadar (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Lateral Ģakül 

 

 Orta ayak bileği ağaç bölgesi 1/3 den 2/3’e 

 Taban SACH-ayak ortası + 1 den 2cm yuvarlama kenarına kadar 
 

2.2. DıĢ ġekli (Form) Vermek 
 
 Raspa ve zımpara frezesiyle diz altına kaba bir Ģekil verilir (Resim 2.9). 

  

Resim 2.9: Raspa ve zımpara ile Ģekil verme 
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 Ağaç raspası ile köpük ve ağaç üzerindeki zımpara izleri pürüzsüz olacak 
Ģekilde yok edilir (Resim 2.10). 

    

Resim 2.10: Ağaç raspası ile düzeltme 

 
 DıĢ Ģekil verirken dikkat edilecek noktalar: 

 Kaval kemiğinin geçiĢine (Tibia krista) 

 Baldır ve baldır çevresine 

 Medial ve lateral ayakbileği malleolüne  

 Ayak bileği kemik çevresine 

 Topuk arkası kiriĢe 

 Sağlam ayak diz altı ölçülerine (Resim 2.11). 

        

Resim 2.11: DıĢ Ģekil (form) 

 
 Ağaç ve köpük geçiĢine uzunlamasına 4 yönden, 4 çizgi çizilir. Bu çizgiler 

dönmeyi görmek ve hataları önlemek için önemlidir. 
 Ayak ve ağaç parçalarının zamanından evvel ve prova esnasında ayrılmaması 

için yapıĢtırma yerine alüminyum Ģeritlerinden takviyeler takılır (Resim 2.12). 

 

Resim 2.12: Referans çizgileri ve alüminyum takviyeler 
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2.3. Protezi Giyme Provası  
 
Montaj öncesi yumuĢak ve sert soket provası yapılmıĢ olması ve hataların düzeltilmiĢ 

olması bu protezin giyme provası sırasında önemi daha da anlaĢılır. 
 

 Prova üç aĢamada yapılır. 

 Oturur vaziyette iken Ģaft provası  

 Ayakta dururken Ģaft ve protez provası 

 Yürürken Ģaft ve protez 

 

2.3.1. ġaft Provası 
 
 ġaft provasındaki oturmada aĢağıdaki noktalara dikkat ediniz: 

 Bütün baskı yerleri ortadan kaldırılmalıdır. 

 Bükülme kiriĢleri için yeterli yeri olmalıdır. 

 Patella kiriĢine iyi yüklenilmelidir. 

 Mafsal yerleri kusursuz çalıĢılmalıdır. 

 Bükülme, takriben 5° yapılmalıdır. 

 Güdüğün ve bacağın X / O pozisyonları alınmalıdır. 

 Güdük, protezin içinden dıĢarı kaymamalıdır. 

 Güdüğün pompa hareketleri olmamalıdır. 

 Diz üstü manĢeti kusursuz oturmalıdır. 

 Kenarlar cildi kesmemelidir. 

 Bütün kenarlar fonksiyona uygun iĢlenmiĢ olmalıdır. 
 

2.3.2. Ayakta Durma Provası 
 
 Ayakta durma provasında: 

 Hasta ayakta dik durur ve her iki bacağına eĢit ağırlık verir. 

 Hasta her iki topuğu ile yer üzerinde durur. 

 Hastanın ağrısı yoktur. 

 Diz mafsalı sağlamdır (Hastanın güdüğü aktif olarak hareket etirmeye 
gerek duymaksızın). 

 

2.3.3. Yürüme Provası 
 
 Hasta, talimata göre ilk adımlarını atar. Hasta, eğer yardım almadan serbest ve 

ve müstakil yürürse protezin statiğine ve aĢağıdaki noktalara dikkat edilir: 
(Resim 2.13). 
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Resim 2.13: Yürüme provası 

 Vücut orta çizgisinden geçiĢe 

 Gövdenin lateral bükülmesine 

 Bacağın lateral vurmalarına 

 Bacağın medial vurmalarına 

 Ayağın rotasiyonuna 

 EĢit topuk basmasına 

 Sağa sola sallanmalarda eĢitliğe 

 Ayak ucunun asılı kalmasına 

 EĢit adım uzunluklarına 

 Çok fazla X veya O pozisyonundan kaçınmaya 

 Protezin güdükten çıkıp çıkmamasına 

 Protezin ses çıkarıp çıkarmaması  

 ġaft ve cilt arasındaki uyumu hastanın hissedip hissetmediğine 

 Hasta engelleri aĢabilmesine 

 Hastanın memnun edici Ģekilde merdivenleri ve yokuĢları inip 

çıkabilmesine 
 

2.3.4. Güdük Kontrolü 
 

 Yürüme provasından hemen sonra güdüğü kontrol edilir. Ayrıca aĢağıdaki 
noktalara dikkat edilir: 

 

 Acaba güdük baskı noktalarından kurtulmuĢ mu ve cild eĢit bir renge 
sahip midir? 

 Protez iĢinin genel yapılıĢı, tatmin edici mi? 

 Protezin bütün parçaları fonksiyona uygunlar mı? 

 Hasta prova edilmiĢ protezi kabul ediyor mu? 
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2.4. Protezi Bitirmek 
 
 Provadan sonra proteze kesin dıĢ Ģeklini verilir (Resim 2.14). 

   

Resim 2.14: DıĢ formu tamamlama 

 
 Ayak bilek parçası ve baldırı yerin kaybolmaması için çizilir (takriben 5 cm 

yükseklikte) vida boyunu kurtaracak Ģekilde ince el testeresi ile kesilir. Bunları 
çivilerle tekrar birleĢtiriniz (Resim 2.15). 

   

Resim 2.15: Ayak bilek takozunun çizilme ve kesilmesi 

 
 Daha sonra ayak bileği parçası, kolayca dıĢarı çıkarılır ve takoz üzerinde 

dökümün geleceği kalınlıkta yer kalacak Ģekilde karton Ģablon çıkarılır ve 
kesilir (Resim 2.16). 

   

Resim 2.16: Ayağı sökme ve Ģablon çizimi 
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 Çıkarılan karton Ģablon takoz üzerine küçük çiviler ile çakılarak tutturulur ve bu 
forma göre takoz frezeye tututur (Resim 2.17). 

   

Resim 2.17: ġablona göre ayak bilek formu 

 
 Ayak takozu üzerine çiviler çakılarak çivilerin baĢ kısımları kesilir. Çizilen 

referans çizgilerine göre takoz ve baldır parçaları birleĢtirilir (Resim 2.18). 

    

Resim 2.18: Ayak bilek takozu ve baldır kısmı çivi ile birleĢtirme 

 

2.4.1. Son Laminasyon Döküm için Hazırlık Yapmak 
 
 YumuĢak soketi alınmıĢ sert soketin ağzı bant yardımı ile kapatılır, soket 

içerisinin neredeyse tamamına yakın kısmı dolacak Ģekilde ince kum 

doldurularak kum silosu içerisine yerleĢtirilir. Kum içerisine boru ya da 
laminasyon boru aparatı sokularak yerleĢtirilir ve içerisi alçı ile doldurularak 
donması beklenir (Resim 2.19). 

     

Resim 2.19: Soketin alçı ile doldurulması 
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 Protezin hafif olması için bu ağaç takoz ve köpük kısımlar boĢaltılacağından 
dökümün bu kısımla temas etmemesi ve PVA folyo ile izole edilmesi gerekir. 
Bunun için bu bo boĢaltılacak kısmı geçecek ve ayak bilek takozunuda içine 
alacak Ģekilde PVA folyo geçirilerek her iki ağzı döküm girmeyecek Ģekilde 

bağlanır (Resim 2.20). 

    

Resim 2.20: BoĢaltılacak kısmın izolasyonu 

 
 Alçı kısımlar ıslak olduğu için ve PVA-Folyoyu yumuĢatıp yırtılabileceğinden 

vernik sürülür ve kurumaya bırakılır. 
 Sert soket ve dıĢ laminasyon kısmın yapıĢacak olan yerlerinin ise daha sağlam 

bir Ģekilde yapıĢması için sert soket üzerindeki bu kısımlar zımpara ile pürüzlü 
hâle getirilir (Resim 2.21).  

 
Eğer köpük ve ağaç kısımlar tamamen boĢaltılacak ise tüm bacak folyo ile izole 

edilmelidir. Bu durumda zımpara iĢini yapmaya gerek yoktur. 

  

Resim 2.21: Laminasyon olacak yerlerin zımparalanması 
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 DıĢ laminasyon (2. döküm için) için normal olarak 8-10 kat triko hortumu 
kullanılır. Eğer hasta daha güçlü ise (takriben 100 kg ve daha fazla), o zaman 
daha fazla triko katları ve yeterli miktarda karbon, cam elyaf gibi taĢıyıcı destek 
malzemeleri kullanılır. Sert soket dökümünde olduğu gibi katlama ve kaçıklar 

olmamayacak Ģekilde aynı iĢlemler yapılır (Resim 2.22). 

   

Resim 2.22: Triko ve karbon gibi destekleyici malzemeler çekimi 

 
 Yeteri büyüklükte PVA folyo ıslatılara trikolar üzerine çekilir, vakum aparatı 

açılarak ağzı bağlanır ve hava sızdırmazlık kontrolü yapılır (Resim 2.23). 

   

Resim 2.23: PVA folyo ve hava sızdırmazlık kontrolü 

 

 Döküm reçine hazırlanır, miktarı ise bacağın büyüklüğü ve hacmine bağlıdır. 
Normalde 350 gr - 450 gr laminasyon malzemesi yeterlidir.  

 Aynen sert soket yapımında olduğu gibi %3 nisbetinde sertleĢtirici ve boya 
pastasını ilave edilerek karıĢım dikkatlice karıĢtırılır. Hava kabarcıklarının 
oluĢmamasına dikkat edilir. 
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 Döküm laminasyon malzemesi folyonun ucundan doldurulur. Protez ters 
çevrilerek dikkatlice havası boĢaltılır. Folyo ucunu, önceden hazırlanmıĢ iple 
sıkıca bağlanır (Resim 2.24). 

     

Resim 2.24: Laminasyon iĢlemi 

 
 Vakum pompasını açılarak bacak doğrultulur ve sert soket laminasyonunda 

yapılan iĢlemler aynen yapılır. Malzeme ısınıp reaksiyona girmesi ile artan 
malzeme toplanarak tepede kuppe Ģeklinde bağlanır (Resim 2.25). 

 

Resim 2.25: Kuppe Ģeklinde bağlama 

 
 Rekasiyon tamamlanınca sert soket izinden biraz pay bırakılarak alçı motoru ile 

kesilir ve soket zarar görmeyecek Ģekilde alçı kısım kırılarak içindeki kum 
boĢaltılarak çıkarılır. DıĢtaki PVA-Folyo alçıyı kırım esnasında protezin 
kirlenmesini enğeleyeceğinden en son çıkarmaya özen göstermelidir (Resim 
2.26). 

    

Resim 2.26: Alçının kırılarak çıkarılması 
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2.4.2. Hatalı Dökümler 
 
Yukarıda laminasyon esnasında dikkat edilmesi gereken konular anlatılmıĢtı, ne var ki 

laminasyon esnasında dikkatsizlik sonucu bir takım aksaklıklar olur. Bunlarda en çok 
folyonun patlaması, delinmesi ve hava alması sonucu meydana gelir. Böyle bir durumda 
laminasyon malzemesi reaksiyona girmeyerek içindeki triko ve destek malzemelerin adeta 
boyalı laminasyon malzemesi ile ıslanmıĢ hâli gibidir. Dolayısıyla sertleĢmiĢ bir kat 
oluĢturmaz (Resim 2.27). 

  

Resim 2.27: Hava almıĢ laminasyon 

 
Bu durumda reaksiyona girmeyen kısım uzaklaĢtırılır. Alt sert soket zımparalanarak 

pürüzlendirilir. Üzerine tek tak triko çorap çekilerek aynı Ģekilde folya ve çok az miktarda 
boyalı laminasyon malzemesi hazırlanarak aynı Ģekilde telafi laminasyon yapılır. Aynı 
hataları yapmamaya dikkat edilir (Resim 2.28). 

    

Resim 2.28: Telafi dökümü 

 

2.4.3. Sert Köpüğün Çıkarılması 
 
 Yapılan köpük tamamen izole edilmiĢ ise köpüğün tamamının çıkarılması 

gerekir. Taban kısımdaki laminasyon kesilir ve ayak bilek taban kısmına 
yerleĢtirilen karton çıkarılarak takoza kadar laminasyon zımparalanır (Resim 
2.29). 

  

Resim 2.29: Taban takozunun açılması 



 

 52 

 Ayak bilek takozuna vidası takılarak mengeneye tutturulur ve çekilerek 
çıkarılır. Çıkarmakta zorlanırsa sıcak hava tabancası ile laminasyon özelliği 
bozulmayacak Ģekilde ısıtılabilir (Resim 2.30). 

           

Resim 2.30: Ayak bilek takozunun çıkarılması 

 
 Ağaç raspası ile içerideki ağaç ve köpük malzemeler çıkarılabildiği kadar 

boĢaltılır. Geriye kalan kısım ise freze raspası ile çıkarılır. Frezede çalıĢırken 

içerideki trikonun frezeye dolanmamasına dikkat edilir (Resim 2.31). 

   

Resim 2.31: Protez içinin boĢaltılması 

 
 Ġçerideki malzemeler çıkarıldıktan sonra protezin iç yüzeyleri zımpara kâğıdı ile 

pürtüklendirilir. 
 

 Sert soket ile protez yapıĢtırılır. 
 

 YaklaĢık 50 gr Siegel Harz reçine ile boya ve sertleĢtiriciyi karıĢtırılır 

 Fırça ile Siegel Harz reçine iç sert soket ve dıĢ protez laminasyon üzerine 
yapıĢtırılacak yerlere sürülür (Resim 2.32). 

  

Resim 2.32: Soket ve protezi birleĢtirme 
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 YapıĢtırıcı sürülen iki parça birbirine sokulur ve germe kıskaçları ile 
sıkıĢtırılır (Resim 2.33). 

 

Resim 2.33: Soketin sıkıĢtırılması 

 

 Bacak ters çevrilerek geri kalan döküm reçine içe, Ģaftın üzerine dökülür. 

protez döndürülerek yapıĢtırıcının tüm yüzeye yayılması sağlanır.  
 
 Ayak bileği takoz montajı 

 Soket yapıĢtırmada olduğu gibi yapıĢtırılacak kenarlar pürüzlendirilir. 

 Takoz ve protez iç yüzeyine yapıĢtırıcı sürülür bir miktar protez içerisine 

dökülür. 

 Takoz parçası protez içerisine yerleĢtirilir. Kuruması beklenir (Resim 
2.34). 

 

Resim 2.34: Ayak takozunun yapıĢtırılması 

 

2.5. Protezin Teslim Edilmesi 
 
 Son kez protez hastaya giydirilerek protezin fonksiyonları yürüme esnasında 

son kez kontroller yapılır. Gerekli ise, son düzeltmeleri yapılır. Hasta ve 
teknisyen tarafından memnun olunursa son çalıĢmalar yapılır. 

 Hasta numarasını protez üzerine açık ve okunaklı bir Ģekilde yazılır, kayıtlara 
geçilir. 

 Ayağın dönmemesi için iki çivi takoz üzerine çakılır. 
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 Ayak yüzeyine yapıĢtırıcı sürülür ve protezdeki takoza sıkıca vidalanarak 
çivilerin takoza geçmesi ve kuruması beklenir (Resim 2.35). 

       

Resim 2.35: Ayağın proteze yapıĢtırılması 

 
 Tamamlanan protez artık hastalara teslim edilebilir (Resim 2.36). 

 

Resim 2.36: TamamlanmıĢ diz altı protezi 

 

2.6. Hayvan Protezleri 
 
Protez uygulamaları insanlar üzerinde olduğu gibi hayvanlar üzerindede yapmak 

mümkündür (Resim 2.37). 

       

Resim 2.37: DeğiĢik hayvan protezleri 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
Protez DıĢ Laminasyonu 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Takoz kısmı monte edilmiĢ SACH ayak 
su terazisi ile yere paralelliği sağlayınız.  

 

 Topuk kullanınız. 

 Köpüklü sert soketi, SACH ayak 
takozunun üzerine yerleĢtiriniz.  

 

 Protez yüksekliği ve terazi ayarlarını 
yapınız. 

 

 ġakül çizgileri ayarlayınız. 

    

 ġakül çizgileri ayarlarına bakınız. 

 

 Protezin parçalarını yapıĢtırınız. 

   

 Protezin birleĢtirilmesinde yapıĢtırıcı 
(Siegel Harz) sürünüz. 

 Geçici yapıĢtırma olacağından araya 
gazete kağıdı koyunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Dizaltına kaba bir Ģekil veriniz. 

 

 Raspa frezesi kullanınız. 

 Zımpara frezesi kullanınız. 

 Zımpara izlerini pürüzsüz hâle getiriniz. 

   

 Ağaç raspası kullanınız. 

 DıĢ Ģekil verirken forma dikkat ediniz. 

     

 DıĢ Ģekil verirken forma dikkat ediniz.  

 Kaval kemiğinin geçiĢine (Tibia 
krista) 

 Baldır ve baldır çevresine 

 Medial ve lateral ayakbileği 
malleolüne  

 Ayakbileği kemik çevresine 

 Topuk arkası kiriĢe 

 Sağlam ayak diz altı ölçülerine 

 Ayak ve protez bağlantısını 
destekleyiniz.  

 

 Alüminyum Ģeritlerinden takviyeler 
kullanınız.  

 

 Diz altı protezini prova ediniz. 

 

 Provayı 

 Otururken 

 Ayaktayken 

 Yürürken yapınız. 
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 Proteze kesin dıĢ Ģeklini veriniz. 

 

 Sağlam ayak ölçülerine bakınız. 

 Ayak bilek takozu kesilir. 

 

 Referans çizgilerini çiziniz. 

 Vida boyuna dikkat ediniz. 

 Takozun çevre ölçülerini düĢürünüz. 

 

 Ölçüden düĢürülürken laminasyon 

döküme yer kalacak Ģekilde yer 
bırakınız.  

 ġablon kullanınız.  

 

 Ayak bilek takozunu kesiniz. 

 

 Ayak bilek takozunu çivilerle 
birleĢtiriniz.  

 Referans çizgilerine uyunuz. 

 Soketin ağzını kapatınız. 

 

 Bant kullanınız. 
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 Soketi alçı ile doldurunuz. 

 

 Soketi kum silosuna yerleĢtiriniz.  

 Soketin tamamına yakın kısmı dolacak 
Ģekilde kum doldurunuz.  

 Demir boruyu, soket içerisine 

pozisyonuna da dikkat ederek 
yerleĢtiriniz. 

 Ġzole ediniz. 

 

 Laminasyon gelmeyecek yerleri izole 
ediniz. 

 Folyo kullanınız. 

 Alçı kısımlarda vernik kullanınız. 

 Soketi pürüzlendiriniz. 

 

 Laminasyonun geleceği ve yapıĢacağı 
yerleri zımpara ile pürüzlendiriniz. 

 Destek malzemelerini geçiriniz. 

 

 Triko çorap, naylon çorap, karbon ve 

cam elyaf gibi destek malzemelerini 
(kompozit) gerekli miktarda kullanınız. 
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 Folyoyu geçiriniz. 

 

 Folyo ile çalıĢma kurallarına dikkat 
ediniz.  

 Folyoyu delip yırtmayınız. 

 Vakum aparatını açınız. 

   

 Hava sızdırmazlığını kontrol ediniz. 

 Laminasyon iĢlemini yapınız. 

 

 Yeteri miktarda laminasyon malzemesi, 
boyası ve sertleĢtiricisi kullanınız.  

 Laminasyon yapma kurallarına uyunuz. 

 Alçıyı kırarak protezi boĢaltınız. 

 

 Laminasyonu kesiniz.  

 Kirlenmemesi için folyoyu en son 
çıkarınız.  

 Alçıyı kırarken sokete zarar vermeyiniz. 

 Ayak bilek takozunu çıkarınız. 

 

 Vidayla mengeneye tutturunuz.  

 Gerekirse hafifçe ısıtarak laminasyonu 
yumuĢatınız. 
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 Ayakbileği takoz montajını yapınız. 

 

 Protezin içerisindeki gereksiz ağaç ve 
köpük malzemeyi çıkarınız.  

 Proteze zarar vermeyiniz.  

 Uygun yapıĢtırıcı kullanarak 
yapıĢtırınız. 

 Ayağı birleĢtiriniz. 

 

 Ayağın dönmemesi için takoz üzerin en 
az iki çivi çakınız. 

  Uygun yapıĢtırıcı sürünüz.  

 Sıkıca vidalayınız 

 Protezi teslim ediniz. 

 

 Protez üzerine numarasını yazınız ve 
kayıtlara geçiniz. 

 Tamamlanan protezi teslim 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. SACH ayak ve takozunun paralelliğini sağladınız mı?    

2. Köpüklü sert soket, SACH ayak takozunun üzerine yerleĢtirdiniz 
mi?  

  

3. ġakül çizgileri ayarladınız mı?   

4. Protezin parçalarını yapıĢtırdınız mı?   

5. Diz altına kaba bir Ģekil verdiniz mi?   

6. Zımpara izlerini pürüzsüz hâle getirdiniz mi?   

7. DıĢ Ģekil verirken forma dikkat ettiniz mi?      

8. Ayak ve protez bağlantısını desteklediniz mi?    

9. Diz altı protezini prova ettiniz mi?      

10. Proteze kesin dıĢ Ģeklini verdiniz mi?   

11. Ayak bilek takozu kestiniz mi?    

12. Takozun çevre ölçülerini düĢürdünüz mü?   

13. Ayak bilek takozunu kestiniz mi?   

14. Soketin ağzını kapattınız mı?   

15. Soketi alçı ile doldurdunuz mu?   

16. Ġzole ettiniz mi?      

17. Soketi pürüzlendirdiniz mi?   

18. Destek malzemelerini geçrdiniz mi?    

19. Folyoyu geçirdiniz mi?   

20. Vakum aparatını açtınız mı?   

21. Laminasyon iĢlemini yaptınız mı?   

22. Alçıyı kırarak protezi boĢaltınız mı?   

23. Ayak bilek takozunu çıkarttınız mı?   

24. Ayak bileği takoz montajını yaptınız mı?    

25. Ayağı birleĢtirdiniz mi?   

26. Protezi 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 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi ayakta durma provasında yapılmaz? 

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 yapılır. 
E) Hepsi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi Ģaft provasında yapılmaz? 

A) Bütün baskı yerlerinin kontrolü 
B) Patella kiriĢine iyi yüklenildiğinin kontrolü 

C) Her iki ayak topuğunun eĢitlik kontrolü 
D) Dizin yaklaĢık 5° fleksiyon yapabilirliliğinin kontrolü 
E) Güdüğün ve bacağın X / O pozisyonları  

 
3. AĢağıdakilerden hangisi Ģaft 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’ ten geçer. 
B) 5. ayak parmağının üzerinden geçer. 

C) Medialde Ģakül protezin orta 1/3’ ten geçer. 
D) Anteriorda ayak bileğinin ortasından geçer. 
E) Posteriorda popliteanın ortasından geçer. 
 

5. AĢağıdakilerden hangisinde laminasyonun iĢlem sıralamasını bozmuĢtur? 
A) Vakum sistemini hazırlamak  
B) Güçlendirici (destek malzemeleri) hazırlamak 
C) Ġkinci folyoyu çekmek 

D) Laminasyon yapmak  
E) Reaksiyonun tamamlanmasını beklemek 
 

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. 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.  

 

AĢağıda 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) ġaft 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. 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 A 

4 D 

5 C 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

 

1 E 

2 C 

3 E 

4 B 

5 B 

 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 DESTEK 

MALZEMELERĠ 

2 PVA 

3 PVC 

4 PROVA 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 D 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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