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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT027 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diz Altı Protezi Ölçüsü 

MODÜLÜN TANIMI  
Diz altı ampütasyonları ve diz altı güdüklerinden ölçü alma 
tekniğinin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 

9. ve 10. sınıf modullerinin tamamını; Parsiyel Ayak 
Protezi, Temel Torna ĠĢlemleri–1,Temel Torna ĠĢlemleri–2, 

SACH Ayak Yapımı modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Diz altı protezi için ölçü alabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Diz altı ampütasyon ve protezlerinin yapısını, ölçü alma ve 
yapımında kullanılan malzemeleri tanıyacak, diz altı 
protezlerini yapabileceksiniz. 

 
Amaçlar  

1. Alt ekstremite ampütasyonları, protezleri ve metrik ölçü 

alma tekniklerini tanıyacaksınız. 
2. Alt ekstremite protezleri için alçı ölçü alma tekniklerini 

tanıyacaksınız. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

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

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi 
değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin 
bir parçası olan diz altı güdüğünden ölçü almayı öğreneceksiniz.  

 
Bu modülü aldığınızda; diz altı ampute yapısını ve diz altı protezi için ölçü alma 

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

Ģekillendirilmelidir. Aksi halde 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 
 
 
 
 
Alt ekstremite ampütasyon ve protezlerini tanıma, güdüğe basınç uygulama ve güdük 

durumlarını değerlendirme becerisini kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 Diz altı ampütasyonlarını çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla 

üzerinde tartıĢınız. 

 Diz altı güdüklerine basınç uygulama tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde 
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Diz altı güdüklerindeki güdük problemleri hakkında çevrenizdeki iĢletmelerde 
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Diz altı protezi için metrik ölçü alma tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde 
araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

1. DĠZ ALTI PROTEZĠ ĠÇĠN METRĠK ÖLÇÜ 

ALMA 
 
Ampütasyon, bir ekstremitenin bir kısmının ya da tamamının çıkarılmasıdır. 

Ampütasyonun eklemde yapılması halinde eksartikülasyondan söz edilir. 
 

1.1. Alt Ekstremite Ampütasyon ve Protezleri 
 

Ortopedi tekniğinde protezler, ampütasyonlu bir organın fonksiyonunun ve normal 
görüntüsünün yeniden oluĢturulmasına yarayan konstrüksiyonlardır. Ampütasyon seviyeleri 
aĢağıda anlatılmıĢtır. 

 
 Ayak ampütasyonları 

 Ayağın ön kısmının ampütasyonları 

 Lisfranc ampütasyonları (tarsus ile metatarsus arasındaki ampütasyon) 

 Chopart ampütasyonları (talus baĢı ile calcaneus arasındaki ampütasyon) 

 Syme-Pirogoff ampütasyonları 
 

 Alt bacak ampütasyonları (transtibial) 

 Tibia’nın üçte birlik distal kısmının ampütasyonları 

 Tibia’nın üçte birlik orta kısmının ampütasyonları 

 Tibia’mn üçte birlik proksimal kısmımn ampütasyonları 
 

 Alt bacak eksartikülasyonu diz ekleminin çıkarılması 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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 Üst bacak ampütasyonları (transfemoral) 

 Femur’un üçte birlik distal kısmının ampütasyonları 

 Femur’un üçte birlik orta kısmının ampütasyonları 
 

 Üst bacak eksartikülasyonu kalça (coxa) ekleminin çıkarılması 
 

 Daha yüksek ampütasyon düzeyleri 

 Pelvis yarısının ampütasyonu (hemipelvektomi) 

 Yarı vücut ampütasyonu (hemicorporektomi) 

 
Buna göre, çeĢitli ampütasyon düzeyleri ile ilgili protezler aĢağıdaki gibi 

adlandırılmaktadır: 
 

 Ayağın ön kısmı protezi (ayağın ön kısmı ampütasyonlarında) 

 Lisfranc protezi (Lisfranc ampütasyonlarında) 

 Syme-Pirogoff protezleri (Syme-Pirogoff ampütasyonlarında) 

 Femur protezleri (alt bacak ampütasyonlarında) 

 Gritti protezleri ve diz eksartikülasyon protezi (diz ekleminin 
çıkarılmasında) 

 Ust bacak protezleri (üst bacak ampütasyonlarında) 

 Kalça eksartikülasyon protezleri (coxa’nın çıkarılmasında) 

 Hemipelvektomi protezleri (pelvis yarısının ampütasyonunda) 

 Hemicorporektomi protezleri (yarı vücut ampütasyonunda) 
 

1.2. Ampütasyon Nedenleri 
 
Ampütasyon nedenleri üç gruba ayrılmaktadır: DıĢ etkiler (travmatik açıdan), hastalık 

ve hatalı oluĢumlar 

 
 DıĢ etkiler (travmatik açıdan) 

 ĠĢ ve trafik kazaları vb. 

 SavaĢta yaralanmalar 

 Diğer travmatik olaylar 

 
 Hastalıklar 

 Habis urlar (kanser) 

 Kan dolaĢımı düzensizlikleri (arterioskleroz, sigara içenlerde oluĢan 

damar tıkamklığı ve deformasyonu) 

 Ġltihabi nedenler (osteomiyelitis) 
 

 Hatalı oluĢumlar 

 DoğuĢtan hatalı oluĢumlar 

 Sonradan geliĢen hatalı oluĢumlar (örneğin felçlerden sonra) 
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1.3. Protezlere Etki Eden Etmenler 
 
Protezler, Ģu etki ve Ģartlara tabidir: fizyolojik Ģartlar, biyomekanik Ģartlar ve mekanik 

Ģartlar. 
 
 Fizyolojik Ģartlar 

Fizyolojik Ģartlar, hastann genel durumu ile ampütasyon güdüğünün 

patofizyolojik olgularını tanımlar. Genel protetik tedaviyi etkileyen fizyolojik 
veriler arasında hasta ile ilgili Ģu bilgiler de bulunmaktadır: 

  YaĢ 

 Cinsiyet 

 Ġç organlarda oluĢan proteze bağlı hastalıklar (örneğin kalp, kan dolaĢımı, 

sindirim sistemi, eklem hastalıkları gibi) 

 Genel ruhsal durum 

 Genel bedensel durum (yük taĢıma kapasitesi) 

 
Ampütasyon güdüğündeki tedaviyi etkileyen patofizyolojik Ģartlar Ģunlardır: 
 

 Ampütasyon düzeyi 

 Ampütasyon tekniği (miyoplasti, yara ya da benzeri sonuçlar) 

 Güdük uzunluğu 

 Güdükteki kan dolaĢımı durumu 

 Güdüğün kemik kısmının durumu 

 Doku dayanıklılığı 

 Kas durumu 

 Hareket eğilimleri 

 Deri durumu 

 Yara durumu 

 Yük taĢıma kapasitesi 

 
 Biyomekanik Ģartlar 

 
Biyomekanik Ģartlar, hastanın biyolojisi ile fizyolojisi arasındaki karĢılıklı 

etkileĢimlerle oluĢmaktadır. Diğer yandan bu Ģartlar, protez yardımıyla hastanın kendi 
çevresine (örneğin zemine) ya da çevrenin hastaya aktardığı kuvvetlerin (statik ve kinetik) 
belirlediği yasalarla oluĢmaktadır. Biyomekanik Ģartlar, bunların dıĢında hastanın kinematiği 

(yani yürüyüĢ tablosu) üzerinde etkili olmaktadır. Protetik tedavinin biyomekanik açıdan 
tanımında Ģu noktalar bulunmaktadır: 

 

 Fizyolojik Ģartlar 

 Çevre koĢulları (iĢ yeri, ev çevresi, hobiler, spor türleri) 

 Protezden beklenenler (çalıĢma protezi, kozmetik protez, boĢ zaman 
protezi, özel spor protezi) 

 Yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda fonksiyon öğelerinin (yapı ve 
alıĢtırma parçalarının) seçimi ve seçilme nedenleri 
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 Yapı tanımı (gerekli değiĢiklikler dâhil) 

 Gerekli özel konstrüksiyonların tanımı 

 YürüyüĢ analizi (duruĢ, yürüyüĢ, düĢme egzersizleri, spor vb.) 

 Değerlendirme 

 Uzun dönemdeki sonuç ve beklentiler 

 
Literatürde Ģimdiye kadar bu kadar komple veri tanımları ve düĢme tanımları 

yapılmamıĢtır. Bu tanımlar, ortopedi tekniği açısından yapılacak tedavinin kapsamını 
aĢmaktadır. Ortopedi teknikerleri için genelde mesleki bilgi açısından aĢağıdakiler yeterlidir: 

 

 Olçü kartı 

 Alçı model ve gerekli çizimler 

 Ozel Ģartlara iliĢkin notlar 

 Yapı kısımları ve uygulama listesi 

 
 Mekanik Ģartlar 

 
Mekanik Ģartlar, protez üzerinde etkisi olan biyomekanik kuvvetlerce belirlenir. 

Protetik yapı parçalarının etkilendiği bu kuvvetler; çekme kuvvetleri, basınç kuvvetleri, 
bükme kuvvetleri, kesme kuvvetleri, torsiyon kuvvetleri ve dönme momentleridir. 

 

Yalnızca mekanik açıdan yapılan bir inceleme, alıĢtırma parçalarını deney 
makineleriyle birlikte (biyolojik bir faktör olan insan olmadan) mekanik uç noktaları ve 
sürekli yük taĢıma kapasiteleri açısından incelemektedir. 

 
Seçilen Ģartlar ya hastanın gerçek Ģartlarının benzerleridir ya da bu Ģartlar emniyet 

açısından belirli faktörler doğrultusunda geniĢletilmiĢlerdir. Bu Ģekilde, mekanik Ģartlar 
(zorlanmada izin verilen sınır değerler, kısa süreli ve sürekli yük taĢıma kapasitesi, aĢınma 

vb.) test edilmekte ve sonuçlar konstrüksiyonda yine etkili olmaktadır. 
 

1.4. Protez Yapımının Prensipleri 
 
Protez yapımında izlenen yol, sonraki bölümlerde anlatılacaktır. Burada sadece hangi 

kurallara uyulması gerektiği gösterilecektir. 
 
Protez yapımında Ģu prensip ve kurallara uyulmalıdır: 
 
Her protez üç boyutlu yapılandırılır ve üç boyutlu yapı kriterlerine dayanır. Bunun 

anlamı, protezin: 

 

 A-P yönünde (ön-arka yönü), 

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

 Dikey yönde (yukarı-aĢağıyönü) referans çizgileri ve yardımcı aletler 

(Ģakül, ayar cihazları gibi) yardımıyla yapılmıĢ olmasıdır (Resim 1.1). 
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Resim 1.1: Bacak protezi 

 
 Protez, statik ve dinamik yasalarına göre yapılır. Yumru yuvarlaklığı, kemik 

eklemi, diz eklemi ve kalça ekleminden oluĢan eklemler zincirinin bir yandan 
statik açıdan emniyetli olması diğer yandan da eklem hareketine dayalı yürüme 
iĢlevinin dinamiğine izin vermesi ya da desteklemesi gerekmektedir. 

 Statik eklem emniyeti ile dinamik organ hareketliliği arasındaki uyum, yapı 

parçalarının (alıĢtırma parçalarının) mekanik temel kurallara ve hastanın kiĢisel 
ihtiyaçlarına uygun Ģekilde düzenlenmesiyle elde edilmektedir. 

 Optimize edilmiĢ protez yapısı, bu nedenle statik temel yapıyı da (Ģakül, iĢ 
tezgâhı vb.), dinamik yapı düzeltimini de (prova, yürüyüĢ analizi) göz önünde 
tutmaktadır. 
 

1.5. Alt Ekstremite Protetiğinin Biyomekaniği (Güdüğün Beslenmesi 

ve Protez Yapımı) 
 
Alt ekstremite protezinin rahatlığı ve iĢlevselliği, genellikle güdüğün yük taĢıyan ve 

taĢımayan kısımları dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu, gerek güdüğün beslenmesi, 
gerekse protezin biyomekaniğinin doğru Ģekilde yapımı açısından geçerlidir. 

 
Sadece yanlıĢ ĢekillendirilmiĢ bir protez Ģaftı değil, kötü bir yapı da protezin 

kullanımım oldukça zorlaĢtıran kuvvetlerin, dönme momentlerini ve basınçların oluĢmasına 
neden olabilir. 

 
Bu nedenle, protetik biyomekaniği, ampütasyon güdüğü ile protez arasında bir yandan 

Ģaft kalıbmdan, diğer yandan da protezin yap ısından kaynaklanan kuvvetler ve protez ile yer 
arasındaki kuvvetler ile ilgilidir. 

 

Güdükten proteze ve buradan da yere aktarılan kuvvetler ya da yerden protez 
yardımıyla güdüğe aktarılan kuvvetler aĢağıdaki gibi sınıflandırılır: 

 

 Basınç kuvvetleri (ağırlık, hastaya dikey olarak etki eder) 

 Çekme kuvvetleri (salınma fazında) 

 Bükülme momentleri (medio-lateral, antero-posterior) 

 Dönme momentleri (genelde eklemlerde) 

 Torsiyon momentleri (dikey eksen etrafında) (Resim 1.2) 
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Resim 1.2: Protez ve güdüğe etki eden kuvvetler 

 

Bu kuvvetler, fizik kanunlarına göre ortaya çıkar ve bütün protezlere etki eder. 
 
Bu nedenle hiçbir zaman ortadan kaldırılamaz. Protez hazırlayan kiĢi, bu kuvvetlerin 

dozunu ayarlamalı, kuvvetin yönünü aktarabilmeli, bu kuvvetlere etki eden karĢı kuvvetler 
oluĢturmalı veya bu kuvvetlerin (örneğin basıncın) etkisini fizyolojik olarak hafifletmek 

zorundadır. 
 
Sözü edilen ölçütlere bağlı kalınarak Ģaftın kalıp ve kontürü ile üç boyutlu yapısı 

optimize edildiğinde istenilen sonuca ulaĢılmaktadır. 
 
Bu Ģekilde, alt ekstremite biyomekaniği ile genel olarak protetik, güdük besleme 

biyomekaniği ile protez yapısının biyomekaniği Ģeklinde ikiye ayrılmaktadır. 

 
 Güdük besleme biyomekaniği 

 
Protez Ģaftının yerine getirmesi gereken bazı temel görevleri vardır: 

 Güdük hacmini içine almalıdır. 

 Statik ve dinamik kuvvetleri aktarmalıdır. 

 Hareketleri aktarmalıdır. 

 Protezin güdüğe tutulmasını sağlamalıdır. 
 

Hasta ile protez arasındaki bütün kuvvetler, ister statik ister dinamik yapıda olsunlar, 
güdük ile Ģaftın birbirlerine değdikleri yüzey üzerinde aktarılmaktadır. Teorik açıdan 
bakıldığında, Ģaft yüzeyi büyütülüp taĢıyıcı yüzeyde bir maksimum oluĢturulduğunda, 
basıncı (ampütasyonlu kiĢinin hissettiği fiziksel-fizyolojik basınç) azaltmak mümkündür. 

 
Fizikte basınç kanunu aĢağıdaki gibi tanımlanmaktadır: 
 

Basınç (P) = 

Kuvvet (F) 

Alan(A) 

 



 

 9 

Buna göre alan büyüdükçe basınç en aza indirilebilmektedir. Bu, belirli ölçüler içinde 
protetikte de geçerlidir. Ancak temas yüzeyinde basıncın eĢit biçimde dağılmıĢ olması, 
fizyolojik basınç dağılımında bir optimumun oluĢacağı anlamına gelmemektedir. Protez 
Ģaftındaki basınç dağılımı, fiziksel ölçütlere göre değil fizyolojik kriterlere göre 

gerçekleĢecektir. 
 
Bu nedenle yük taĢıyabilen ve yük taĢıyamayan yerlerin dikkate alınması 

gerekmektedir (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Yük taĢıyamayan kemik çıkrntıları 

 

Yukarıdaki resimde, l’den 8’e kadar numaralanmıĢ olan noktalar aĢağıda tanımlanacak 
olan ve yük taĢıyamayan kemik çıkıntıları gösterilmektedir: 

 
 1: Medial femur kondilinin yuvarlak kenarını göstermektedir. Burası, diz 

kıvrılmıĢ haldeyken’ hissedilir ve yük altında (ayakta durma konumunda) öne 
doğru çıkmadığından herhangi bir sorun oluĢturmamaktadır. Ancak ampütasyon 
geçirmiĢ hastalar genelde daha çok oturduklarından bu kenarın dikkate alınması 
gerekir. 

 2: Tibia’nın baĢındaki medial çıkıntıyı göstermektedir ve laterale göre daha az 
çıkıktır. Bazı hastalarda dikkate alınmalıdır. 

 3: Tibia’nın baĢındaki lateral çıkıntıyı göstermektedir. Bu çıkıntı, hastaların 
çoğunda belirgin bir Ģekilde hissedilmekte ve bu nedenle de bu bölgede yükün 
azaltılması gerekmektedir. 

 4: Tibia’nın baĢının öndeki çıkıntısmı ve patella kiriĢinin yapıĢma yerini 
göstermektedir. Patella kiriĢi yük taĢıyabildiği halde, bu kemik çıkıntısı yük 
taĢıyamaz özelliktedir. 

 5: Tibia’nın kenarını göstermektedir. Bu nokta, üç kenarlı tibia’nın ön kenarıdır. 

Yükün azaltılması gereken yer, medial alan değil, kenardır. 
 6: Kemik ve kas yapısındaki güdük ucunu göstermektedir. Güdiik ucunun yük 

taĢıyabilme özelliği; ampütasyontekniğine, yumuĢak kısımlara, yaramn ve sinir 
uçlarımn durumuna bağlıdır. Böyle bir güdüğe sahip bir hastanın verdiği tepki, 
güdüğün elle muayene edilmesi ve hastaya sorular soı-ulmasıyla belirlenir. Bu 
tepki, hastadan hastaya değiĢmektedir. 
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 7: Alt bacak aınpütasyonu geçirmiĢ bütün hastalarda fibula’mn baĢı belirgin 
Ģekilde hissedilebilir. Fibula baĢı, her zaman yükten uzak tutulmalıdır. 

 8: Fibula’nın distal ucudur (Nu. 6’da açıklananlar burada da geçerlidir). 
 

Yukarıdaki noktalarda sayılan ve yükten uzak tutulması gereken kemik çıkıntıları, 
daha alçı kalıbı alınırken ve en geç pozitif alçı Ģekillendirilirken göz önünde tutulmalıdır. 

 
Yükten uzak tutulması gereken kemik nokta ve kenarları, yük taĢıyabilen nokta ve 

alanların karĢısında bulunmaktadır (Resim 1.4). 
 

 

Resim 1.4: Güdüğün yük taĢıyabilen alanları 

 
Resim 1.4’te güdük, frontal bir açıdan gösterilmektedir. Burada aĢağıda belirtilen 

alanlar yük taĢıyabilmektedir: 
 
 1: Tibia baĢımn alt tarafından baĢlayıp güdüğün kemik ucuna kadar olan bütün 

meclial alandır. 
 2: Yine tibia baĢı altından baĢlayıp tibia ile fibula>daki güdüğün kemik uçlarına 

kadar olmak üzere, tibia ile fibula arasında kalan bütün interossear alan. Bu 
alan, m. tibialis anterior ile m. peronaeus tarafından doldurulmuĢtur.  

 3: Patella kiriĢidir. Bu kiriĢ, tibia ya da patella’ya bağlandığı yerler dıĢında yük 
taĢıyabilir. PTB protezi, yük taĢıyıcı fonksiyonunu yerine getirirken patella 
kiriĢinden yararlanır. Bu kiriĢe belirgin Ģekilde yüklenilmesi, dizin gerilmesi 

sırasında protez Ģaftı üzerinde A-P kaymasina (Ģaft öne doğru kayınaktadır) 
neden olmaktadır. Buna göre, yük taĢıyıcı bir alan kazanılırken Ģaft kaymaları 
da meydana gelmektedir. 

 4: Femur kondilinin medial alan, yanal basınç kuvvetlerini karĢılayacak 
durumdadır. Bu alanın önemli görevi, yükü karĢılamaktan çok anatomik 
eklemin medio-lateral olarak aĢırı zorlanmasını engellemektir. Femur kondilinin 
güdükteki protez Ģaftını tutmasıyla proksimal kısımlar sağlamlaĢtırılmaktadır. 

 5: Lateral suprakondiler alan, medial alanda gerekli olan karĢı tutunmayı 

sağlamakta ve Nu. 4’te sayılan görevlere benzer görevler üstlenmektedir. 
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Gastrocnemius-seloeus grubunün kas karıncıkları ile poplitea boĢluğu, resimde 
gösterilmemiĢtir. 

 
Kas karıncıkları ile poplitea boĢluğu, fizyolojik düzen çerçevesinde yük taĢıyabilen 

alanlardır. 
 
Yük taĢıyabilen alanlar, alçı kalıbı yapılırken el ile Ģekillendirilir. Pozitif alçı kalıbı 

çıkartılırken ise basınç yapabilen kaslı alanlar uygun Ģekilde küçültülmelidir. 
 
Alt bacak protezi Ģaftının kalıbı yapılırken dikkate alınması gereken en önemli kriter, 

söz konusu alanların yük taĢıyıp taĢıyamamasıdır. Basınca karĢı hassas yerler, yükten ne 
kadar uzak tutulur, yük taĢıyabilen alanlara ise ne kadar çok yük bindirilirse güdük ile protez 

Ģaftı arasındaki kuvvet bağlantısı da o kadar sağlam olur. Protez ile yürüme de o oranda 
rahatsızlık vermez. 

 
Yukarıdaki kalıp ölçütlerine uyulduğunda ve rotasyonun engellenmesi istendiğinde, 

kesiti üçgen Ģeklinde olan bir protez Ģaftı elde edilir. 
 
Konik kalıp prensibi ise ancak güdükte bir koniklik (atrofili) görülüyorsa kuvvetj 

ileten bir eleman olarak kullanılabilir. Bir güdük, topuz Ģeklinde ise (bu, özellikle ilk protez 
iĢlemlerinde söz konusudur) buna uyum sağlayan yumuĢak duyarlı bir Ģaft ku1lanılmalıdır. 
Protez Ģaftındaki konik kalıp çıkarılırken yumuĢak duyarlı Ģaft dıĢ kısmı buna uygun olarak 
Ģekillendirilmelidir (Resim 1.5). 

 

Resim 1.5: Üçgen kesitli protez Ģaft 

 

1.6. Protez Yapısının Biyomekaniği 
 
Protezlerin yapısı, statik ve kinetik (dinamik) kriterlere yeterli ölçüde cevap 

verebilmelidir.  
 
 Protezin statik yapısı 

 
Protezden yere aktarılan kuvvetler ile yerden proteze aktarılan kuvvetlerin aynı olması 

sağlanarak statik bir denge durumuna eriĢilmelidir. Etki eden kuvvetler, birbirinin tersi 
yönlerde olduklarından karĢılıklı olarak sıfırlanacaktır. Bunun sonucunda bütün kuvvet ve 
momentlerin toplamı sıfır olmalıdır (böylece denge Ģartı yerine getirilmiĢ olur). 
Matematiksel olarak bu durum aĢağıdaki gibi ifade edilir: Σ M = O ve F= 0. 
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Ampütasyon geçirmiĢ hastalar için bu kuralın anlamı Ģudur: Hasta, vücut ağırlığımn 
yarısını protez üzerine, diğer yarısını ise sağlıklı bacağı üzerine aktarmalıdır. Görülen 
kuvvetlerin bileĢkesi, destek alanının içinde bulunmaktadır. 

 

Statik açıdan doğru biçimde yapılmıĢ ve diğer parçalarla tam ve doğru bir uyum 
içindeki bir protez Ģaftı, çift destek fazında aĢağıdaki hususlara yol açmamalıdır: 

 

 Kıvrılma momenti 

 Bükülme momenti 

 Dönme momenti 

 Torsiyon momenti 
 

Hasta, ayağını ne frontal, lateral veya dorsal yönde bükebilir, ne de ilgili eklemler (diz 

ve kalça eklemleri), ayağın bükülme momentinden farklı Ģekilde bükülebilir. 
 
Bu durum gerçekleĢmezse ve ampütasyon geçirmiĢ hasta, protez üzerinde denge 

durumunda ancak doğal olmayan bir kullanım Ģekliyle (protezin yerinin öne veya geriye 
doğruya da lateral yönde değiĢtirilmesi) veya kas gücü harcayarak (dizin ve/veya kalçanın 
aktif Ģekilde gerilmesi) elde edebiliyorsa, protez statik açıdan hatalı demektir. 

 
Ampütasyonlu hastanın statik açıdan incelenmesi, iki ayak üzerinde doğru ve normal 

bir duruĢ Ģeklinde ve her iki bacağa da eĢit yük düĢmüĢ durumdayken yapılır. Statik alıĢtırma 
parçalarının düzeni ile ilgili bazı temel yapı değerleri, bu bölümün sonunda bulunmaktadır. 

 
 Protezin kinetik (dinamik) yapısı 

 
Statik yapı ve inceleme, ayakta duran bir ampütasyonlunun denge durumunu inceler 

ancak protezler, öncelikle ayakta durmak için değil, yürümek için kullanılmaktadır. 

 
Kinetiğin konusu ise hareket ve hareket sırasında ortaya çıkan kuvvetlerdir. Yürümek 

için kullanılan bir protez, hareket ettiğinden bazı hareket kuvvetlerine maruz kalmaktadır. Bu 
yönüyle de kinetik (dinamik) bir incelemeye tabidir. 

 
 

 ġaft yapısı (ayak dikkate alınmadan) 

 
ġaft yapısı için baĢlıca Ģu olanaklar bulunmaktadır: 
 

 Nötr vertikal yapı 

 Fleksiyon konumu 

 Ekstansiyon konumu 

 Abduksiyonlu yapı (x konumu) 

 Adduksiyonlu yapı (o konumu) 

 Ġçe rotasyon 

 DıĢa rotasyon 

 Yükseklik yapısı 
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 ġaft yapısı ile ilgili ölçütler 
 
Bir alt bacak protez Ģaftımn fleksiyon konumu, bükülme kontraktürü (germe engeli) 

varsa ortaya çıkmaktadır. Fleksiyon açısı, bükülme kontraktürüne bağlıdır. ġaft yapısı, yapı 

açısı tam düzeltme sınırında olacak Ģekilde gerçekleĢtirilmelidir. Bükülme kontraktürü, 
tedaviye izin verirse Ģaft yapısında sürekli olarak fleksiyon açısının iyileĢtirilmesine 
çalıĢılmalıdır. 

 
Güdük, serbestçe hareket edebiliyorsa, Ģaftın temel yapısı yaklaĢık 5° lik hafif 

fleksiyon konumunda gerçekleĢtirilmelidir. Fleksiyonun yapı konumu, güdüğün kuvvet 
taĢıyıcı ön kısımlarını dikey konik baskı Ģeklindeki yüklenmeden kurtararak yüzeysel olarak 
desteklenen bir yük alımına dönüĢtürür ve düzgün bir Ģekilde vertikal yöne çevirir (Resim 

1.6). 

 

Resim 1.6: Bacak iskeletinin statik yapısı 

 

Güdük ne kadar kısa ise bu durum o kadar önemlidir. Kısa bir güdüğün yapısı, güdük 
ucunun arkasında bir uzantı oluĢturmadığından kozmetik görünüm açısından daha iyi bir 
bükülme özelliği de taĢır. 

 

Bir güdük ne kadar kısa ise, Ģaft yapısında yük dağılımı açısından da o kadar fazla nötr 
dikey pozisyona yaklaĢabilir. Bir alt bacak protezinin Ģaftı, hiçbir zaman hiperekstansiyonlu 
konumda yapılmaz. Bu, tüm diz eklemlerinin fonksiyonel ve anatomik özelliklerine 
aykırıdır. 
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Hareket halindeki bir diz eklemi, tibia’nın femur’un karĢısında adduksiyon ve 
abduksiyon yapmasına izin vermez. Buna göre, bir alt bacak protezi Ģaftı, sadece güdüğün 
anatomisine göre adduksiyon ve abduksiyon yapmayacak Ģekilde hazırlanır. Özellikle 
Ģiddetli atrofili kısa alt bacak güdükleri, dikey çizgiye oranla belirgin bir Ģekilde bir 

abduksiyon konumundadır. Kısa alt bacak protez Ģaftlarının dikey çizgi ile arasında açı 
olacak Ģekilde (5° lik valgus pozisyonu) hazırlan maları gerekmektedir. Söz konu su olan 
abduksiyon değil fizyolojik bir yapı pozisyonudur (Resim 1.7). 

 

Resim 1.7: 5: fleksiyonlu Ģaft yapısı 

 

Belirgin Ģekilde adduksiyon yapan daha uzun güdükler de bacağın uzunlamasma 

eksenine olan fizyolojik temel konumunda hazırlanmalıdır. Dar veya geniĢ aralıklı yürüme, 
ayak parçası ile Ģaft arasındaki yapıda değiĢikliğe neden olur ancak alt bacak Ģaftımn güdüğe 
olan konumunu değiĢtirmez. 

 

ġaftın güdüğe yaptığı iç veya dıĢ rotasyon; Ģaft, tamamen alıĢtırılmıĢ ise dikkate 
alınmaz. Patella, laterale yönelmiĢ olduğundan ve frontal düzleme paralel durmadığından bir 
alt bacak protez Ģaftı (frontal düzlem karĢısında) genelde belirgin bir dıĢa rotasyon gösterir. 
Ancak genelde arka Ģaft duvarı yaklaĢık olarak paraleldir. 

 
Ġyi oturan bir alt bacak protez Ģaftımn referans düzlemlerine yaptığı rotasyonun 

konumunu ortopedi teknisyeni değil, güdüğün kendisi belirler. 

 
Yükseklik yapısı, hastanın pelvis’i horizontal düzlemde dengeli bir Ģekilde olmalıdır. 

Bazı hallerde (örneğin hatalı pelvis-omurga konumunun fikse olması), bacak uzunlukları 
arasında 1 cm’ likbir fark meydana gelebilir. Bu fark, ampütasyon geçirmemiĢ kiĢilerde de 
olabilmektedir ve tedavi gerektirmez. 

 
Bacak uzunlukları arasındaki fark 1 cm’ den fazla olmamalıdır. 
 

 Dinamik kalıp parçasının yapısı 

 
Yürüme siklusu; incelenen taraftaki topuğun yere değmesinden baĢlayıp, basma ve 

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

 

 Topuğun yere değmesi 

 Basma fazı orta noktası 

 Parmağın yere değmesi 

 
Bu üç faz da yürümekte olan hastada frontal, lateral ve dorsal açıdan incelenmektedir. 
 
Standart bir yürüyüĢ analizi, düz bir yüzeyde gerçekleĢtilir. Eğimi ve düz olmayan bir 

zeminde, yürüyüĢ ile merdiven çıkıĢı da bu sırada incelenebilmektedir. Sözü edilen bu üç 
yürüme fazı, aĢağıda belirtilen ayak parçasının yapısal parametrelerinden etkilenmektedir: 

 

 One itiliin 

 Arkaya itilim 

 Medial yönde itilim 

 Lateral yönde itilim 

 Plantar fleksiyon 

 Dorsal ekstansiyon 

 Pronasyon 

 Supinasyon 

 Ġçe ve dıĢa doğru rotasyon 

 
Söz konusu yapı ve ayar olanakları, kombinasyonlar halinde oluĢtuklarından ve 

önceden kolayca tespit edilemediklerinden, hastadaki yapı optimizasyonunun ayar cihazları 
ile yapılması gereklidir. Bu ayar cihazları, yürüyüĢ sırasında gerekli ayar olanaklarına 
sahiptir. 

 
Bu konu ile ilgili olarak örneğin endoskeletal protezlerin modüler ayar ünitelerinden 

baĢka protezden çıkartılabilen ayar cihazlarının (Staros-Gardner, Hosmer, Habermann) da iyi 
sonuçlar verdikleri saptanmıĢtır. 

 

Protez yapısının dinamik açıdan düzeltilmesi, teorik bilginin yam sıra ortopedi 
teknisyenin pratik tecrübeye sahip olmasını gerektirir. 

 

Bu açıklamalar doğrultusunda tipik bir temel yapı incelenecek ve adı geçen 
parametrelerin, yürüme fazları üzerindeki etkileri anlatılacaktır. 

 

 Kalıp parçalarının yapısı 
 

Bir alt bacak protezini üç boyutlu düĢey prensibe göre oluĢturmak için öncelikle bir 
yapı referans çizgisi ile yapı düzlemlerinin tanımlanması gerekir. 
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Üst bacak protetiğinin yapısı ile karĢılaĢtırılabilen söz konusu yapı teorisi, düĢeybir 
çizgiye dayanmaktadır. Bu çizgi, statik Ģartlar altında cismin ağırlık merkezinden çıkan 
vektörün etki çizgisine denk düĢebilir ancak bu çizgilerin kesinlikle aynı olması Ģartı yoktur. 

 

Bu çizgi, vektörel bir etki çizgisi olarak ancak iki ayak üzerinde durulurken veya 
yürüme siklusunun basma fazı orta noktasında bir önem kaz anmaktadır. Ancak bu çizgi yine 
de temel yapıda protezin yapı parçalarının yönlendirilmesine yarayan iyi bir referans çizgisi 
görevini üstlenebilmektedir. 

 

DüĢey çizgi cihazında dört adet ikili düĢey bulunmaktadır: 
 

 Ön düĢey (anterior) çizgisi (A düĢeyi) 

 Arka düĢey (posterior) çizgisi (P düĢeyi) 

 Ġç düĢey (medial) çizgisi (M düĢeyi) 

 DıĢ düĢey (lateral) çizgisi (L düĢeyi) 
 

Bu çizgilerin izdüĢümlerinin kesiĢtiği noktada yapı referans çizgisi meydana 
gelmektedir. Bu çizgi, düĢünülmüĢ referans çizgisi olarak protezin içinden geçtiği için 
yukarıda sayılan dört düĢey izdüĢümü ile çalıĢılmaktadır (Resim 1.8). 

    

Resim 1.8: DüĢey izdüĢüm ler ve düĢey cihazı 

 
 Dört düĢeyin izdüĢümü 
 

Protez, düĢey cihazımn içinde durmaktadır. Topuk yüksekliği, bir topuk bloğu ile 
dikkate alınmaktadır. 

 

 A düĢeyi: Öndeki düĢey, alt bacak protezinin diz kapağı çeperini, 
neredeyse simetrik olarak bir medil ve bir lateral olmak üzere iki yarım 
parçaya bölmektedir. Diz kapağı, genelde laterale yöneldiğinden bu çizgi, 
çoğunlukla biraz mediale kaymaktadır. 

 

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

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

daha önce incelenmiĢti. 
 
Buna göre, temel yapıda arka düĢey çizgisi, topuğun ortasından geçer fakat ayak baĢka 

bir dıĢ rotasyona ya da itilime gerek duyduğu zaman (A ve P düĢeylerinden farklı olarak) bu 
çizgi değiĢebilir. 

 

 M ve L düĢeyleri: Iç (medial) ve dıĢ (lateral) düĢey çizginin izdüĢümü, 

protez Ģaftım patella kiriĢi desteği seviyesinde bir ön ve bir de arka yarıya 
böler. Bunun biraz üzerinde diz kapağının ortasına denk gelen 
yükseklikte aynı düĢey çizgisi, protez Ģaftım yaklaĢık 2/3 (anterior) ve 1/3 
(posterior) oranında böler. Buna göre, üst Ģaftların kullanımı gerektiğinde 
düĢey çizgisi aynı zamanda eklem dönme noktasının A-P konumunu da 
belirler. 

 
ġaftın ekstansiyon ve fleksiyon pozisyonunun düĢey çizgiye oranı daha önce 

anlatılmıĢtı. 
 
Ayak uzunluğu üçte birlik kısımlara bölündüğünde düĢey çizgisi medial ve lateral 

izdüĢümün ortadaki üçte birlik kısma denk gelir. Temel yapı, ampütasyon geçirmiĢ hastaya 
mümkün olduğunca çok emniyet sağlamaktadır. Bu nedenle temel yapıdaki düĢey çizgisi 
neredeyse ayak uzunluğunun orta üçte birlik kısmı ile arka üçte birlik kısmı arasına denk 

gelmektedir. Ayağın ön kısmındaki açı kolunun uzunluğu bu nedenle oldukça fazla ve diz 
eklemini stabilize eden dönme momenti de yeterince büyüktür. 

 
Arnpütasyonlu hastaların çoğunda alıĢtırma süreci içinde, protez ayak, arkaya doğru 

(posterior) itilir. Bu Ģekilde, diz eklemindeki emniyet azalmakta, fakat yürüyüĢ tablosu daha 
fizyolojik bir nitelik kazanmaktadır. 

 

Diz eklemindeki emniyet ihtiyacı ile güçlü ve enerjik bir yürüyüĢ, hastaya bağlıdır. Bu 
durum, somut bir Ģekilde önceden planlanamaz ve bu nedenle katı yapı kurallarının konması 
mümkün değildir. 

 
Statik yapı olarak adlandırılan yapıya göre (örneğin düĢey cihazında veya diğer 

yardımcı malzemelerle) protetikte, her zaman dinamik açıdan düzeltmenin yapılması 
gerekmektedir. 

 

Tamamen statik özellikteki protezler, ayakta durmak için çok uygundur. 
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Ayrıca bu protezler; dinamik yürüyüĢ, koĢma, zıplama, merdiven inip çıkma, yokuĢ 
aĢağı ve yukarı yürüme için bu yapıda düzeltme yapıldıktan sonra uygundur (Resim 1.9). 

      

Resim 1.9: Standart statik PTB protezi 

 

1.7. Dinamik Düzeltmeler ve Bunların Ampütasyonlu Hastanın 

YürüyüĢ Tablosu Uzerindeki Etkileri 
 

 Ayak parçasının öne itilimi 

 Topuğun yere değme anında: Ayağın arka kısmının kaldırma mesafesi 

kısalır. Basma fazı orta noktasına geçiĢteki topuk momenti küçülür fakat 
bu, hiçbir zaman ayağın öne itilimine neden olmamalıdır. Bu durumda, 
topuğun daha yumuĢak bir Ģekilde yere değmesi gerekebilir. 

 Basma fazı orta noktasında: Ayağın ön ve arka kısmının yükselme 

mesafesi daha önemsizdir. Ayağın öne itilimi (ayak uzunluğunun ortadaki 
üçte birlik kısmında), basma fazı üzerinde önemli bir etkiye sahip 
değildir. 

 Ayağın yere teması ile parmakların zeminden ayrılmasında: 

 
Ayak parçasının öne itilimi, ayağın ön kısmının kalkma mesafesinin uzaması anlamına 

gelir. Geri döndüren topuk momenti büyür. Diz emniyeti artar. Dönme iĢlemi zorlaĢır. 
Ayağın belirgin bir Ģekilde öne itilimi halinde, ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesi, dinamik 
dönme iĢlemini imkânsız hale getirdiğinden, güçlü bir parmak itiĢi mümkün olmaz. Hastanın 
vücudundaki ağırlık merkezinin yürüme siklusunda daha çok yukarıya kaydırılması 
gerekmektedir. Bu sırada yürüyüĢ yavaĢlar ve daha fazla enerji gerektirir. Ancak geriatri 
hastaları (yaĢlılar) için bu iĢlem, protez bacağın duruĢ emniyetinin artırılması açısından yine 
de uygun olabilir. 

 

 Salınma fazında: Ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesinin uzaması, 
ayağın salınma fazı orta noktasında serbestçe hareket etmesini zorlaĢtırır. 
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 Ayak parçasının geriye itilimi 

 Topuğun yere değme anında: Ayağın arka kısmının kalkıĢ mesafesinin 
uzamasına neden olur. Basma fazı orta noktasına geçiĢteki topuk 

momenti büyür. Protez, topuğun yere değme anında hızlanır ve diz 
emniyeti azalır. Bu dezavantajiar ancak topuğun yere yumuĢak bir Ģekilde 
değmesiyle dengelenebilir. 

 Basma fazı orta noktasında: Ayağın ön ve arka kısmının kalkıĢ 
mesafesi ikinci derecede önemlidir. Ayağın geriye itilimi (ayak 
uzunluğunun ortadaki üçte birlik kısmında) basma fazı orta noktası 

üzerinde fazla etkili değildir. 

 Ayağin yere teması ile parmakların zeminden ayrılmasında: 

 
Ayak parçasının geriye itilimi, ayağın ön kısmının kalkma mesafesinin kıs alması 

anlamına gelir. Geriye döndüren topuk momenti küçülür, diz emniyeti azalır, dönme iĢlemi 
kolaylaĢır. Hastanın vücudundaki ağırlık merkeznin yürüme siklusunda daha hafif Ģekilde 

yukarıya kaydırılması gerekir. Bu sırada yürüyüĢ hızlanır ve daha az enerji gerekir. Bu iĢlem, 
genel durumları iyi olan ve dinamik bir Ģekilde yürüyebilen hastalar için uygun olup genel 
durumu iyi olmayan ve protezin kas kontrolünün yeterli olmadığı hastalar (geriatri hastaları) 
için uygun değildir. 

 

 Salınma fazında: Ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesinin kısalması; 

ayağın, salınma fazı orta noktasında serbestçe hareket etmesini 
kolaylaĢtırır. 

 
 Ayak parçasının medial yönde itilimi 

 Topuğun yere değme anında: Ayağın medial yönde itilimi dar adımlı 
bir yürüyüĢ etkisi yapar. Topuğun yere değmesinde protezden 

kaynaklanan bir kuvvet itiĢi yere ve yerden de topuğa iletilir. 
 

Bu kuvvet itiĢinin etki çizgisi, topuk ortasının dıĢından geçerse protezi kıvırıcı etkisi 
olan bir dönme momenti meydana gelir. Bu durumda protezi lateral yönde kıvırmaya çalıĢan 
bir dönme momenti oluĢur. Bunun sonucu olarak da lteral-distal ve medial-proksimal basınç 
noktaları oluĢabilir. Aynı anda protezin uzunlamasına ekseni çevresinde ayak ucunu dıĢa 
rotasyon yaptırarak döndüren bir rotasyon dönme momenti oluĢur. Ayak alıĢtırma parçasının 

medial yönde itilimi, topuğun yere değmesi sırasında ampütasyon geçirmiĢ hastanın yürüyüĢ 
tablosu ile doku ve eklemlerinin fizyolojisini olumsuz etkiler. 

 

 Basma fazı orta noktasında: Vücudun ağırlık merkezi, lateral 
hızlanmadan kaynaklanan bir yön değiĢiminin önündedir. BileĢke kuvvet, 
laterale doğru eğik bir yöne sahiptir. Ayak parçasının, bu durumda medial 

yönde itilmesi halinde moment vektörünün mediale yönlendirilmiĢ destek 
noktası ile lateral etki çizgisi arasında hastanın sendelemesi veya 
tökezlemesine neden olan lateral bir dönme momenti oluĢur. Hasta, 
protezi abduksiyon durumunda tutarak bu dönme momentine engel 
olabilmektedir. 
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Ayak alıĢtırma parçasının medial yönde itilimi, basma fazı orta noktasında da 
fizyolojik ve enerjik açıdan uygun değildir. 

 

 Ayağın yere teması ile parmakların zeminden ayrılmasında: Bu 

sırada yukarıda söylenenler geçerlidir. 

 Salınma fazında: Medial yönde itilim ayağın engelsiz biçimde salınımım 
engeller. Bu nedenle bir ayak parçasını nötr pozisyondan daha da medial 
yönde itmek gerekmez. 
 

 Ayak alıĢtırma parçasının lateral yönde itilimi 

 Topuğun yere değme anında: Ayağın lateral yönde itilimi, geniĢ adımlı 
yürüme etkisine benzer bir etki yapar. Topuğun yere değmesinde bir 
kuvvet, protezden yere ve yerden de topuğa iletilir. Bu kuvvetin etki 
çizgisi, topuk ortasının dıĢından geçerse, protezi kıvırıcı bir etki yapan bir 
dönme momenti meydana gelir. Bu durumda protezi medial yönde 

kıvırmaya çalıĢan bir dönme momenti meydana gelir. Bunun sonucu 
olarak medial-distal ve lateral-proksimal basınç noktaları oluĢabilir. 
Lateral yönde itilim, yine de medial yöndeki itilim kadar kritik değildir. 
Dinamik vektörün etki çizgisi, laterale doğru eğik olarak geçer ve bu 
nedenle de ayağın lateral yönde itilimi, kuvvet iliĢkilerini, medial yöndeki 
itilimde olduğundan daha iyi dengeler. 

 Basma fazı orta noktasında: Vücudun ağırlık merkezi öne ve yana 

doğru hızlanma evresinin ters dönme noktasının önünde bulunur. Bu 
dönme noktası (kontralateral tarafa) gerçekleĢmediği sürece, lateral 
yönde itilmiĢ bir ayak, lateral kıvırma eğilimlerine karĢı destek noktası 
iĢlevine sahiptir. Hızlanma evresinin ters dönmesi halinde bu ayak, 
yürüme fazının doğal ağırlık merkezi itilimi üzerinde destekleyici bir etki 
yapar. 

 
Ayak, alıĢtırma parçasının (uygun kozmetik sınırlar içinde) lateral itilimi, yürüyüĢü 

stabilize edici bir etkiye sahiptir. Gerek dinamik yürüyen bir kiĢiyi (örneğin sporcuyu) ve 
gerekse zayıf ve emin olmayan geriatri hastalarım stabilize eder. Olumsuz yönleri; dar 
adımlı, kadınlara özgü olan yürüyüĢ Ģeklinde (yani lateral yönde itilim olması halinde) 
gerçekleĢtirilememesidir. Çok güçlü bir lateral itilim, güdükte basınç noktalarının 
oluĢmasına neden olur ve ayak, kıvırıcı dönme momentleri nedeniyle oluĢan basınç noktaları 

ortadan kalkana kadar baĢlangıç durumuna geri itilmelidir. 
 

 Ayağın yere teması ile parmakların zeminden ayrılmasında 

 Burada ağırlık merkezinin ivmesi, hızlanmakta olan kontralateral bacağın 
yönünde etki eder. Ayağın lateral yönde itilimi bu iĢleme yardımcı olur. 

 Salınma fazında: Bu faz üzerinde büyük bir etki olmaz. 
 

 Ayak parçasının plantar fleksiyonu 

 Topuğun yere değme anında: Plantar fleksiyon, topuğun yere değme 

anında ayağın doğal reaksiyonudur ve olumsuz bir etkisi yoktur. Topuğun 
yere değmesini pek fazla etkilemez. 
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 Basma fazı orta noktasında: Ayağın plantar fleksiyonu, her zaman 
ayakkabının yüksek olan topuğunun dengelenmesi gerektiğinde ve 
hastanın ayakkabı değiĢtirdikten sonra öne doğru kapaklanmasını 

engellemek gerektiği zaman söz konusudur. Topuk yükseklik açısının 
ölçüsünü aĢan bir plantar fleksiyon, ayağın topuk bölgesini 
yoğunlaĢtıracak ya da topuğa daha da çok yüklenmek için topuğun (buna 
bağlı olarak ayağın bütün orta ve arka kısmının) yükünü azaltacaktır. Bu 
Ģekilde yer kuvvetinin etki noktası, ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesi 
boyunca mümkün olan en büyük uzunlukta yoğunlaĢır. Geri döndüren 
dönme momenti, topuk yerden ayrıldıktan sonra meydana gelmesi 

gerekirken basma fazı orta noktasında oluĢur. Ampütasyonlu hasta, 
büyük bir güç harcayarak dönme hareketini gerçekleĢtirir. YürüyüĢ 
tablosu fizyolojik değildir ve fazla enerji gerektirir. 

 
Buna karĢılık ayağın plantar fleksiyonu, diz emniyetini zayıflatır ya da artırır (yaĢlı 

hastalarda). Diz eklemi, hiçbir zaman hiperekstansiyon durumuna gelmemelidir. 
 

 Ayağın yere teması ile parmakların zeminden ayrılmasında: Burada 
daha önce anlatılanlar geçerlidir. 

 Salınma fazında: Protez ayağın plantar fleksiyonunun artırılması, 
protezin serbest salınımım zorlaĢtırır. 
 

 Ayak parçasının dorsal ekstansiyonu 

 Topuğun yere değme anında: Topuğun yerle irtibatı daha çabuk 
gerçekleĢmektedir. Sert topukta plantar fleksiyona neden olan dönme 
momenti, çok çabuk meydana gelir ve ampütasyonlu hastada diz 
bükülmesini hızlandırır. 

 Basma fazı orta noktasında: Ayakkabının fazla yüksek olmayan 

topuğunun dengelenmesi gerekiyorsa ve hastanın ayakkabı değiĢtirdikten 
sonda arkaya doğru devrilmesinin engellenmesi isteniyorsa ayağm dorsal 
ekstansiyonu uygulanır. 

 
Topuk açısı ölçüsünü aĢan bir dorsal ekstansiyon ya ayağı yerden ayıracak ya da 

protezi öne doğru kıvırarak hastanın dizini daha çok bükmeye zorlayacaktır. Bunun sonucu 

olarak yapı referans çizgisi daha güçlü biçimde ayağın ön kısmına kayar. Diz ekleminin 
emniyetini sağlayan ayağın ön kısmının kalkıĢ mesafesi kısalır, hızlandıran dönme momenti, 
topuk yerden ayrıldıktan sonra gerçekleĢmesi gerekirken basma fazı orta noktasında en üst 
seviyeye ulaĢır. 
 

Yürüme siklusu hızlanır, fizyolojik açıdan uygun olmayan ve fazla enerji gerektiren 
bir yürüme tablosu ortaya çıkar. 

 

 Ayağın yere teması ile parmaklarrn zeminden ayrılmasında: Daha 
önce anlatılanlar burada da geçerlidir. 

 Salınma fazında: Protez ayağın artan dorsal ekstansiyonu, protezin 
serbest salınımını kolaylaĢtırır. 
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 Ayağın pronasyonu 

 
Ayağın pronasyonu, ampütasyonlu bir hastada aĢırı bir adduksiyonlu yürüyüĢ 

görüldüğünde yürüme fazlarının tümü için gerekli olur. 

 
Böyle bir aĢırı adduksiyon normalde meydana gelmemektedir. 

 
 Ayağın supinasyonu 

 
Ampütasyonlu bir hastada abduksiyonlu bir yürüyüĢ görülüyorsa yürüme fazlarınm 

tümü için ayağın supinasyonu gereklidir. 
 

 Protez ayağın içe ve dıĢa rotasyonları 

 
Protezli ayak ile normal ayağın fizyoloj ik dıĢa rotasyonl arı birbirine uymuyorsa bu 

rotasyorilar gereklidir. 
 
Rotasyon açısı çoğunlukla kozmetik ve estetik ölçütlere göre ayarlamr. DıĢa rotasyon 

yapan bir ayak, destek alanını artırır. 

 
Rotasyon iĢlemi, orta bilek bölgesinde (modüler adaptör) gerçekleĢiyorsa ayağın ön 

kısmında ortaya çıkan her rotasyona karĢılık gelecek bir topuk rotasyonu gerçekleĢmelidir. 
Bu nedenle ayağın ön kısmının rotasyon ayarlamaları topuğun yere değmesi sırasında 
rotasyon hatalarına neden olabilmektedir. Bu durum, örneğin ayağın ön kısmının dıĢa 
rotasyonu sırasında rotasyon hataları Ģeklinde ortaya çıkmakta ve topuk medial yönde 
dönmektedir. 

 
Protez ayak yerden ayrılırken güdük, protezi normal durumuna geri döndürmektedir. 

Bu olay, topuğun vurmasına neden olmaktadır. Ayağı lateral yönde kaydırmak suretiyle bu 
hata giderilebilir. 
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1.8. Alt Ekstremite Ampütasyonları 
 
Alt ekstremite ampütasyon seviyeleri aĢağıdaki gibidir (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Ampütasyon seviyeleri 
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1.9. Diz Altı Protezi Uygulamaları 
 
Alt ekstremite ampütasyon ve alt ekstremite protezleri aĢağıdaki gibidir (Resim 1.11). 
 

      

Parsiyel 

ayak  

 

Diz altı  Diz dezarti- 

külasyon  

Diz üstü  Kalça 

dezarti- 

külasyon  

Hemi- 

pelvektomi  

Resim 1.11: Alt ekstremite ampütasyon ve protezi 

1.9.1. Diz Altı Ampütasyonu  
 
Tuberositas tibiae’nin distal tarafından üst talus ekleminin hemen üzerine kadar olan 

bütün ampütasyonlar alt bacak ampütasyonlarıdır (Resim 1.12). 

 

Resim 1.12: Diz altı ampüte 

 
Tibia ile fibula’nın aynı uzunlukta olmasına dikkat edilmelidir. Birçok kitapta 

fibula’nın tibia’ya oranla biraz kısa yapılması tavsiye edilmektedir. Bu yanlıĢtır. Eğer tibia 
ile fibula arasındaki membrana interossea muhafaza ediliyorsa, güdük ucunda çok stabil ve 

kısmen de taĢıma yeteneğine sahip bir yüzey elde edilir (Resim 1.13). 
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Distal 1/3 lük uzun güdük Orta 1/3 lük orta ideal güdük Proksimal 1/3 lük kısa güdük 

Resim 1.13: Diz altı güdük uzunlukları 

Diz altı ampütasyon ve protetiği hakkında daha detaylı bilgi için diz altı protezi 
ölçüsü, alçı modelajı ve imalatı modüllerine bakınız. 

 

1.9.2. Diz Altı Protez Uygulamaları 
 
Genel olarak alt ekstremite protezleri 

 
 Konvansiyonel (lateraleklemli) protezler 
 Klasik protezler 
 Geçici (intermis) protezler 
 Modüler protezler 
 Silikon leiner protezler 
 Yüzme protezler 

 
Detaylı bilgi için Diz Altı Protezi Ölçüsü, Modelajı ve Ġmalatı modüllerine bakınız. 

(Resim 1.14). 

         

Resim 1.14: Diz altı protezleri 
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 Klasik diz altı protezi (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) 
(Resim 1.15). 

      

Resim 1.15: Klasik diz altı protezi 

 
 Modüler diz altı protezi, (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) 

(Resim 1.16). 

             

Resim 1.16: Modüler diz altı protezi 

 
 Silikon diz altı protezi (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) 

(Resim 1.17). 

      

Resim 1.17: Modüler silikon diz altı protezi 

 



 

 27 

 Yüzme protezi (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) (Resim 1.18). 

      

Resim 1.18: Diz altı yüzme protezi 

 
Diz altı protezlerine manĢet ilavesi (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) 

(Resim 1.19). 

      

Resim 1.19: Diz altı protezine manĢel ilavesi  

 
 Van Nes De rotasyon protezi (detaylı bilgi için bakınız Diz Altı Protezi modülü) 

(Resim 1.20). 

      

Resim 1.20: Modüler vannes de rotasyon protezi 

 

1.10. Güdüğe Kompresyon (Basınç) Uygulamak 
 
Ampütasyon sonrası güdüğün kendini salmaması, hareketlilik kazanma ve protez 

kullanımına bir an önce geçmek ve protez uygulamaya geçmeden önce güdüğün 
toparlanması için güdüğün basınç altında tutulması gerekmektedir ve bu iĢleme genel olarak 
bandajlama iĢlemi denilmektedir. 

 
 Güdüğe basınç uygulama iĢlemi 

 Elastik güdük basınç çorapları, 
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 Elastik bandaj, 

 Geçici Ġntermis protezler ile yapılır. 

 

1.10.1. Bandaj Uygulama ĠĢlemi 
 
Bandaj iĢlemini hastanın kendisinin yapması daha anlamlı olmaktadır. Hastanın 

kendisinin bandaj yapması halinde bandajın sıkılığını hissetmesinden dolayı uygun olan 

sıkılığı tespit edebilmektedir (Resim 1.21). 

 

Resim 1.21: Güdüğe bandaj uygulaması 

 
Hastaya bandaj yapma iĢleminin ortopedik protez-ortez teknisyeni tarafından nasıl 

yapıldığının ayrıntılı bir Ģekilde nasıl yapıldığı ve tekniğine uygun yapılmasının 
gerekliliğinin anlatılması gerekmektedir. 

 
Bandaj sarma iĢlemi sağ elini kullanan ve bandajı yapan kiĢinin sağ ve soluna göre 

tarif edilmiĢtir. Sol elini kullanan kiĢilerin bandaj yaparken iĢaretlerin tersine göre hareket 
etmesi ya da bandajı yapabildiği en uygun eli kullanması önemlidir.  

 
 Bandaj iĢlem basamağı “A” (Resim 1.22). 

 Tibia platosu üzerine bandaj yatırılarak sol el baĢparmağı ile tuttururulr. 

 Elastik bandaj havada gerdirilir. 

 Gergin bandaj güdük ucuna doğru tibia üzerine yatırılır. Güdük ucundan 
posteriora doğru dolaĢtırılarak sol elin diğer parmakları ile bandaj geri 

açılmadan tutulur. 

 Bu durumda bandajın her iki ucu sol elin parmakları ile tespit edilmiĢtir. 
 
 Bandaj iĢlem basamağı “B” (Resim 1.23). 

 Posteriroda bandaj parmaklar ile tespit edilmiĢ iken bandaj geriye doğru 

katlanarak posteriorda tutan parmak bandajı kaçırmadan kaldırılır ve 
üzerine gelen ikinci katlanmıĢ katın üstüne tutturulur. Bandaj tekrar 
havada gerdirilir. 

 Bandaj güdüğün sol tarafından öne doğru kaydırılarak bandajın baĢlangıç 
noktası olan tibia platosundaki bandaj ucuna doğru yatırılır. Geriye doğru 
katlanır. 
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 BaĢparmak kaldırılarak tekrar ikinci katın üzerinden sıkıca tututulr. 
Güdüğün sağ tarafından gerdirilerek posteriora doğru yatırılır. 

 

 Bandaj iĢlem basamağı “C” (Resim 1.24). 
 
Bu noktaya gelindikten sonra artık bandajın katlanmasına gerek kalmamıĢtır. Bandaj 

sarmaya bundan sonra “8” Ģeklinde ve sirküler bir Ģekilde posteriordan öne ve önden tekrar 
posteriora doğru olmak üzere güdük ucundan yukarı doğru defalarca sarılır. 

 
 Bandaj iĢlem basamağı “D” (Resim 1.25). 

 Patella ve kondüllerin kemiksi yapıları üzerinde kas dokusu fazla 
olmadığından bu bölgenin bandaj yapılmasına çoğu zaman gerek 
görülmemektedir. 

 EĢit ve sirküler bir Ģekilde kondül üzerlerine kadar sirküler “8” Ģeklinde 
sarma iĢlemine devam edilir. 

 Protezin geleceği proksimal üst seviyeni biraz geçecek Ģekilde sarmaya 
devam edilir.  

 Bandaj tamamlandıktan sonra üst bağlama kısmı artık “8” Ģeklinde değil 
dairesel olarak sarılır. 

 Bandaj uç kısmının sarkmaması için uç kısmı 2 cm kadar içe doğru 
katlanır. 

 Uç kısmın kaçmaması için bandaj ile birlikte gelen birleĢtirme aparatı, 
çatal iğne gibi yardımcı malzemelerle tutturulur. 

 Bandaj iĢlemine burada son verilebileceği gibi bandaj üzerine bandajın 

kaymaması ve dağılmaması için dikiĢsiz bir çorap geçirilebilir. 

    

Resim 1.22: Bandaj 

uygulaması iĢlem 

basamağı “A” 

Resim 1.23: Bandaj 

uygulaması iĢlem 

basamağı “B” 

Resim 1.24: Bandaj 

uygulaması iĢlem 

basamağı “C” 

Resim 1.25: Bandaj 

uygulaması iĢlem 

basamağı “D” 

Bandaj uygulanırken dikkat edilecek hususlar: 
 

 Yeterli uzunlukta ve ende elastik sporcu bandajı kullanılmasına, 

 Bandaj önce havada gerdirilmeli ve sarılacak yere doğru yatırılmasına, 

 Bandaj “8“ Ģeklinde sirküler sarılmasına, 

 Güdük ucunda yukarı (distalden proksimale) doğru olmasına, 
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 Bandajın üst üste gelen ikinci katı birinci katın en az yarısının üzerinden 
geçmesine  

 Bandajın güdük yüzeyini tamamen sarmasına,  

 Bandaj katları arasında boĢluk kalmaması ve güdüğün bandaj katları 
arasından dıĢarı doğru taĢmamasına, 

 Bandajın tüm yüzeye eĢit bir baskı uygulamasına, 

 Tüm güdüğü dengeli bir Ģekilde sarmasına, tüm yüzeyi kaplamasına 
dikkat edilmelidir. Güdük ucu boĢ bırakılır ise armut (ampul) görünümlü 
arzu edilmeyen bir güdük oluĢur (Resim 1.26). 

   

Resim 1.26: Hatalı bandaj uygulaması 

 

 En az iki saatde bandajın sökülerek güdük kendi haline 15-20 dk. 
bırakıldıktan sonra tekrar bandajı sarmaya, 

 Kan dolaĢımını etkilemeyecek bir sıkılıkta olmasına dikkat edilmelidir. 
 

1.10.2. Güdük Kompresyon Çorabı 
 
Bandajla dikkat ve özen isteyen ve zaman ayrılması gereken bir iĢtir. Kullanımı daha 

kolay ve basit olan kompresyon çorabı kullanmak avantajlı olabilir (Resim 1.27). 

  

Resim 1.27: Güdük çorabı 

 
Kompresyon çoraplarının yün, pamuk gibi ham maddelerden, nemi emen ve ısı 

değiĢimini engelleyen, deriyi koruyan, nemi emen kaliteli malzemeden yapılmıĢ olması 
gerekmektedir. 
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1.10.3. Geçici (Ġnterim) Protezler 
 
 Termoplastik deneme protezleri 

 DüĢük ısılı termoplastik geçici deneme protezleri 

 Yüksek ısılı termoplastik geçici deneme protezleri 
 

 Hava yastıklı geçici protezler 

 Termoplastik geçici deneme protezler  

 
DüĢük ısılı termoplastik Ģaftların kalıcı Ģaftan farkı sadece Ģaft yapımında kullanılan 

malzemenin ucuz ve kolay Ģekil verilebilen ve mümkünse içini gösteren termoplastik 
(transparent) malzemelerden olmasıdır. Bu protezlerle hasta günlük aktivitelerini yerine 
getirirler, güdükteki herhangi bir atrofi durumunda gerek soft soket gerekse termoplastik 
sokete gerekli müdahaleler yapılarak hastanın geçici protezi bir müddet daha kullanması 
sağlanır. Bu tür müdahalelere güdükteki atrofi duruncaya kadar devam edilir. Atrofinin 

durması halinde artık kalıcı soketin yapımına geçilir. 
 
DüĢük ısılı termoplastik geçici protezin uygulanması: 

 

 Kullanılacak malzemeler seçilir (Resim 1.28). 

       

Resim 1.28: DüĢük ısılı termoplastik set 

 

 DüĢük ısılık termoplastik soket ısıtılarak güdük üzerine geçirilerek form 
verilir (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: Termoplastik malzemeye güdük formunun verilmesi 
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 Soğumaya bırakılır. 

 Kesilmesi gereken yerler kesilerek düzeltilir.  

 Hasta üzerinde provaları yapılır (Resim 1.30). 

 

Resim 1.30: Geçici protez provası 

 

 Kullanım bilgileri ve uygulaması gösterilerek hastaya takip edilmek üzere 
teslim edilir (Resim 1.31). 

        

Resim 1.31: Geçici protezin teslimatı 

 

 Hava yastıklı geçici (Saarbrücken) protezler (Resim 1.32) 

 Laminasyon taĢıyıcı çerçeve soket (Resim 1.32) 

 Distal basınç uygulayan hava yastığı (Resim 1.32) 

 Proksimal basınç uygulayan hava yastığı (Resim 1.32) 

 Güdük ucuna sünger (Resim 1.32) 

 Ayarlanabilir manometre (pompadan) oluĢur (Resim 1.32) 

 

Resim 1.32: Havalı yastıklı geçici protez parçaları 
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Hava yastıklı geçici protezin uygulanması: 

 
 Sönük vaziyette bulunan hava yastığı ters çevrilerek içinden el geçrilerek el ile 

güdük ucu tutulur. (Resim 1.33). 

 Diğer el yardımı ile hava yastığı yuvarlanarak güdük üzerinden geçirilir (Resim 
1.34). 

 TaĢıyıcı çerçeve hava yastığı üzerine geçirilir (Resim 1.35). 
 Hava yastığı pompa yardımı ile ĢiĢirilir (Resim 1.36). 
 

    

Resim 1.33: Hava 

yastığının 

yerleĢtirilmesi 

Resim 1.34: Hava 

yastığının geçirilmesi 

Resim 1.35: TaĢıyıcı 

sert soketin 

geçirilmesi 

Resim 1.36: Hava 

yastığının ĢiĢirilmesi 

 
 Hasta geçici protez ile yürütülür, kullanım bilgileri ve uygulaması gösterilerek hastaya 

takip edilmek üzere teslim edilir. Kalıcı protez yapımına geçilir (Resim 1.37). 

      

Resim 1.37: Geçici protez provası ve teslimatı 

 

1.11. Diz Altı Protezi Ölçü Formu 
 

Hastadan alınan metrik ölçüler aĢağıdaki ölçü formuna yazılır. 
 

T.C.Kimlik No : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ölçü Tarihi   : . . ./ . . . ./ . . . . . .  

Soyadı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doğum Tarihi : . . ./ . . . . ./ . . . . .  

Adı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Boyu  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cep : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Ağırlığı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail : . . . . . . . . . . . . . . . . @ 

Tanı  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Yapılacak olan : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Prova  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .  Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . . 

Teslim  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .   Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . .  

 

1.12. KBM Protezi için Ölçü Alma 
 

Komvansiyonel KBM protez ayak ve imal edilen taĢıyıcı ve kozmetik laminasyondan 
oluĢur (Resim 1.49). 

 

Resim 1.49: Diz altı protezi için metrik ölçü almak 
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Alçı ile ölçü alınır iken çalıĢma ortamı kirlenmektedir, bu nedenle alçı ölçü almadan 
önce metrik ölçülerin alınıp ölçü formu üzerine iĢlendirken sonra alçı ölçü almaya geçilmesi 
gerekmektedir (Resim 1.50). 

 

Resim 1.50: Güdüğün genel görünüĢü 

 

1.12.1. Hastaların Durumu 
 
 Ġlk önce göze çarpan bütün vücut karekteristiklerini tesbit edin. Önemli noktalar 

Ģunlardır: 

 

 Yara izlerinin dağılıĢı 

 Hareket sınırlamaları (çekilme, salmalar) 

 Ağrı yerleri 

 Kemik fırlamaları 

 Cilt problemi olan bölgeler 
 

1.12.2. Güdük Üzerinden Metrik Mezuro Ölçüsü Almak 

 
Mezro yarımıyla güdüğün çevre ölçüleri alınarak ölçü formuna taĢınır. 
 

 Patella üzerinden metrik mezuro ölçüsü alınır, ölçü formu üzerinde ilgili yere 
yazılır (Resim 1.51). 

 Tibia platosu üzerinden metrik mezuro ölçüsü alınır, ölçü formu üzerinde ilgili 
yere yazılır (Resim 1.52). 

 Güdük ucuna kadar her 5 cm’de metrik mezuro ölçüsü alınır, ölçü formu 
üzerinde ilgili yere yazılır (Resim 1.53). 

 Güdük uzunluk ölçüsü alınır, ölçü formu üzerinde ilgili yere yazılır (Resim 
1.54).  
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Resim 1.51:Patella 

altı ölçüsü 

Resim 1.52: Tibia 

platosu ölçüsü 

Resim 1.53: Her 5 cm 

de bir ölçü 

Resim 1.54: Güdük 

boy ölçüsü 

 

1.12.3. Güdük Üzerinden Kumpas Ölçüsü Almak 
 
 Kumpas ile ölçü alınırken ortopedi tekniği için hazırlanmıĢ özel kumpas 

kullanılır (Resim 1.55). 

  

Resim 1.55: Özel kumpas 

 
 Kumpas ile patela üzerindeki yumuĢak kas bölgesinden ve patela ortasına 

gelecek Ģekilde kondülün en geniĢ olduğu (apeks) kısımdan kumpas ölçüsü 
alınır. Bu ölçüyü normal sıkılıkta ve uygulanmak istenilen baskı sıkılığında 
almakta yarar vardır (Resim 1.56). 

  

Resim 1.56: Kumpas ölçüsü 

 

1.12.4. Sağlam Ayak Üzerinde Ölçü Almak 
 

Protez yapılacak güdük kısmının diğer sağlam taraftaki ayağa benzeyeceğinden diğer 
ayağın kosmetik ölçülerinin alınması gerekir. 
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 Sağlam ayak üzerinde metrik çevre ölçüsü alınır (Resim 1.57). 

                            

Resim 1.57: Çevre ölçüleri 

 
 Sağlam ayak üzerinde metrik uzunluk ölçüsü alınır (Resim 1.58). 

              

Resim 1.58: Uzunluk ölçüleri 

 
 Karton kağıt üzerine sağlam ayak yatırılıp çizilerek kağıt üzerine çizim ölçüsü 

alır ve kozemetik sünger iĢlemesi yapılırken çizilen bu ölçüden faydalanılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Güdük Üzerinden Metrik ve Uzunluk Ölçülerini Almak 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Patella üzerinden metrik ölçü alınız. 

 

 Patella üzerinden metrik mezuro ölçüsü 
alanız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız. 

 Tibia platosu üzerinden metrik ölçü 
alınız. 

 

 Tibia platosu üzerinden metrik mezuro 
ölçüsü alanız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız. 

 Güdük ucuna kadar her 5 cm’ de 
üzerinden metrik ölçü alınız. 

 

 Güdük ucuna kadar her 5 cm’ de metrik 
mezuro ölçüsü alınız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız. 

 Güdük uzunluk ölçüsü alınız. 

 

 Güdük uzunluk ölçüsü alanız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Güdük Üzerinden Kumpas Ölçüsü Almak 

 Patela üzerinde kumpas ölçüsü alınız. 

 

 Kumpas ile patela üzerindeki yumuĢak 
kas bölgesinden kumpas ölçüsü alınız. 

 Bu ölçüyü normal sıkılıkta ve 

uygulanmak istenilen baskı sıkılığında 
alınız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız. 

 Patela ortasından kumpas ölçüsü alınız. 

 

 Kumpas ile patela ortasına gelecek 

Ģekilde kondülün en geniĢ olduğu 
(apeks) kısımdan kumpas ölçüsü alanız. 

 Ölçü formu üzerinde ilgili yere yazınız.  

Sağlam Ayak Üzerinde Ölçü Almak 

 Sağlam ayak üzerinde metrik çevre 
ölçüsünü alınız.  

 

 Patella tepe noktasından metrik çevre 
ölçüsü alınız. 

 Sağlam ayak üzerinde metrik çevre 
ölçüsünü alınız. 

 

 Patella kiriĢinden metrik çevre ölçüsü 
alınız.  
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 Sağlam ayak üzerinde metrik çevre 
ölçüsünü alınız. 

 

 Baldır tepe noktasından metrik çevre 
ölçüsü alınız. 

 Sağlam ayak üzerinde metrik çevre 
ölçüsünü alınız. 

 

 Ayak bileğinden metrik çevre ölçüsü 
alınız. 

 Sağlam ayak üzerinde metrik uzunluk 
ölçüsünü alınız. 

    

 Patella kriĢinden, 

 Parmak ucu 

 Topuk  
   uzunluk ölçüsü alınız. 

 Sağlam ayak üzerinde metrik uzunluk 
ölçüsünü alınız.  

 

 Ayak uzunluk ölçüsü alınız. 

 Karton kağıt üzerine sağlam ayak 

yatırılıp çizilerek kağıt üzerine çizim 
ölçüsünü alınız. 
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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. Güdük üzerinden metro ile metrik ölçüleri aldınız mı?   

2. Güdük üzerinden kumpas ile kumpas ölçüleri aldınız mı?   

3. Güdük ve ayak üzerinden uzunluk ölçüleri aldınız mı?   

4. Sağlam ayak üzerinden çevre ölçüleri aldınız mı?   

5. Sağlam ayak üzerinden uzunluk ölçüleri aldınız mı?   

6. Alınan ölçüleri ölçü formu üzerine aktardınız mı?   

7. Sağlam ayak üzerinden kozmetik ve çizim ölçüsünü aldınız mı?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
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 güdükten proteze buradan da yere aktarılan ya da yerden 

protez yardımıyla güdüğe aktarılan kuvvetlerden değildir?  
A) Basınç kuvvetleri (ağırlık, hastaya dikey olarak etki eder) 

B) Çekme kuvvetleri (salınma fazında) 
C) Bükülme momentleri (medio-lateral, antero-posterior) 
D) Fleksiyon momentleri (yatay eksen etrafında)  
E) Dönme momentleri (genelde eklemlerde) 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi güdük besleme biyomekaniğinde protez Ģaftının yerine 

getirmesi gereken bazı temel görevleri vardır? 
A) Güdük hacmini içine almalıdır. 

B) Statik ve dinamik kuvvetleri aktarmalıdır. 
C) Hareketleri aktarmalıdır. 
D) Protezin güdüğe tutulmasım sağlamalıdır. 
E) Hepsi  

 
3. AĢağıdakilerden hangisi düĢey çizgi cihazında bulunmamaktadır?  

A) Ön düĢey (anterior) çizgisi (A düĢeyi) 

B) Arka düĢey (posterior) çizgisi (P düĢeyi) 
C) Rozer Neloton çizgisi 
D) Ġç düĢey (medial) çizgisi (M düĢeyi) 
E) DıĢ düĢey (lateral) çizgisi (L düĢeyi) 
 

4. ġaft yapısı (ayak dikkate alınmadan) için baĢlıca Ģu olanaklar bulunmamaktadır? 
A) Topuk temas pozisyonuna 

B) Adduksiyonlu yapı (o konumu)  
C) Abduksiyonlu yapı (x konumu)  
D) Ekstansiyon konumu 
E) Fleksiyon konumu 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, bandaj yapılırken dikkat edilecek konulardan değildir? 
A) Bandaj önce havada gerdirilmeli ve sarılacak yere doğru yatırılmasına 
B) Bandaj “8“ Ģeklinde sirküler sarılmasına 

C) Güdük ucunda yukarı (distalden proksimale) doğru olmasına 
D) Bandajın güdük yüzeyini tamamen sarmasına 
E) Bandajın rengine 
 

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 
Diz altı protezi için alçı ölçü alma becerisini kazanacaksınız. 

 
 
 
 
Diz altı protezi için alçı ölçü alma tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 
 
 

2. DĠZ ALTI (KBM) PROTEZĠ ĠÇĠN ALÇI 

ÖLÇÜ ALMA 
 
Bir protez yapımında ölçü almadan önce hasta incelendikten sonra nasıl bir protez 

yapılacak ise o tasarıma uygun ölçü alınması gerekir.  
 

2.1. Alt Bacak Protezlerinde Kullanılan Teknikler 
 

Alt bacak protetiğinde, her biri çeĢitli alt gruplara ayrılan iki ana grup bulunmaktadır. 
Birinci ana grup, “konvansiyonel alt bacak protetiği” olarak adlandırılır. Bu grupta 

kullanılan protezler, yan eklem atelleri ve bir üst bacak manĢetinden (tuber parçalı ya da 
tuber parçasız olmak üzere) meydana gelmektedir. 

 
Ikinci ana grup ise bir üst bacak manĢeti gerektirmeyen bütün alt bacak protezlerini 

kapsamaktadır. Bunlara; kısa protezler, PTB veya PTB suprakondiler denrnektedir. Bu tür 
protezlerle çalıĢılırken sadece fonksiyonel değerlendirmeler ön plana çıktığından burada 
fonksiyonel protetik kavramının kullanılması daha uygun olabilir. 

 

Konvansiyonel alt bacak protetiği, kullamlan yapı malzemelere göre alt sınıflara 
ayrılır: ağaç protez, deri protez, alüminyuın protez, plastik protez gibi. Daha modern olan 
kısa protetik ise fonksiyonel Ģaft Ģekli ölçütlerine göre tuber parçalı ya da tuber parçasız 
olarak sınıflandırılmaktadır: PTB, PTS, KBM, PTK gibi. 

 
Konvansiyonel alt bacak protetiğinin tarihi bir önemi vardır. Bir konvansiyonel protez 

uygulanacağı zaman, günümüzde de fonksiyonel kriterler doğrultusunda bir Ģaft hazırlanır. 

Bu Ģaft, sadece bir üst bacak manĢetinden meydana gelmektedir (Resim 2.1). 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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Ağaç UKB Alüminyum UKB Deri UKB 

Tablo 2.1: Konvansiyonel diz altı protezlerine genel bakıĢ 

 
Ölçü almak için yapılacak protezin önce tasarlanması ve bu anlamda kısaca protez 

imalat Ģekillerine bir göz atmak gerekir. Tarihten bu güne teknolojik geliĢmelerle birlikte 
değiĢik Ģekilde protez imalatları vardır. Diz altı protezi modüllerinde klasik tek parça 
laminasyon protezi yapılacağından bilgilendirme adına diğer protez imalat Ģekillerinden 
kısaca bahsedeceğiz. 

 
 

2.1.1. Tarihi Protezler 

 
 Bambu kamıĢ protez 

 
Güdük üzerinden ölçü alınarak sert soket oluĢturulur (Resim 2.2). Yeterli uzunlukta 

bambu kamıĢın boyu ayarlanır. Bambu kamıĢ, bıçak yardımı ile Ģeritler halinde parçalara 
ayrılır (Resim 2.3). Sert soket bu kamıĢ dilimleri arasına yerleĢtirilir (Resim 2.4). Protezin 

boyu ayarlanır. KamıĢ dilimleri üzerine odun talaĢı ve tutkal ile sıvama yapılarak kurutmaya 
bırakılır (Resim 2.5). Hasta üzerinde prova edilerek teslim edilir (Resim 2.6). 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

Resim 2.2:  

Soket ölçüsü 

Resim 2.3:  

KamıĢı hazırlama 

Resim 2.4:  

Soket montajı  

Resim 2.5:  

Soket yapımı 

Resim 2.6:  

Teslimat 
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 Tutturmayı sağlamak için sekiz (8) Ģeklindeki deri tutturma kayıĢı 
hazırlanır (Resim 2.7). 

   

Resim 2.7: Deri kayıĢ 

 
 Plastik boru protez 

 
PVC boru, Ģeritler halinde boydan ayrılır (Resim 2.8). Kesilen burun kısmı 

fırınlanarak yumuĢatılır (Resim 2.9). Boru kanatları esnetilerek soket açılan kanatlar 
içerisine yerleĢtirilir (Resim 2.10). PVC boru ısıtılarak güdük açısı boru üzerinde verilir 
(Resim 2.11). 

 

 

 

 

Resim 2.8: 

Boruyu hazırlama 

Resim 2. 9: 

Soket montajı 

Resim 2. 10: 

Boru ayarı 

Resim 2. 11: 

Prova ve teslimat 

 

2.1.2. Konvansiyonel Protezler 
 
 Ağaçtan elde edilen UKB 
 

Ağaçtan yapılan alt bacak protezlerinin freze iĢlemi, günümüzde geçerli ölçütlere göre 
yapılabilmesi için çok uzun zaman almaktadır (Resim 2.12). 

 

Resim 2.12: Ağaçtan elde edilen UKB 
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Konvansiyonel ağaç alt bacak protezleri; patella kiriĢi, disk kapağı ya da femur 
kondilleri kullanılmadan yapılmaktaydı. ġaft Ģekillendirmesi, çalıĢma tekniğine bağlı olarak 
günümüzdeki kadar doğru yapılmıyordu. 

 

Fonksiyonel açıdan optimal hale getirilmiĢ olan güdüğü kapsayan bir kontakt Ģaftı 
yapısı da eksik olduğundan manĢet (ve oturma parçası) gerekliydi. 

 
Buna göre, protez Ģaftı, kuvvetlerin aktarılmasından çok, hareketlerin aktarılmasına 

yararken meydana gelen kuvvetlerin büyük bir kısmı üst bacak manĢetinde aktarılıyordu. 
 
Rasyonel çalıĢma tekniklerinin uygulanabildiği yerlerde ağaç alt bacak Ģaftları artık 

kullanılmamaktadır. 

 
Bu tür çalıĢma tekniklerinin uygulanamadığı yerlerde (örneğin azgeliĢmiĢ yörelerde) 

ise ağaç protez hala önemini korumaktadır. 
 
Sorumluluk sahibi her ortopedi teknisyeni, ağaç Ģaftını günümüzde kullanılan 

yataklama ölçütlerine göre imal etmeye çalıĢmalıdır. Bunda baĢarı sağlanırsa ağaç, yapım 
malzemesi olarak kesinlikle kullanılabilir bir özellik taĢımaktadır. 

 
 Alüminyumdan elde edilen UKB 

 
Alüminyum protezlerin avantajı, sağlam olmalarına rağmen çok hafif olmalarıdır. 

Güdüğün fonksiyonel Ģekilde yataklanması ile ilgili zorluklar (el iĢi tekniği tamamen farklı 
olmasına rağmen), ağaç protezlerdeki gibidir (Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Alüminyumdan elde edilen UKB 
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 Aluminyüm soketli protez yapımı 
 

Sağlam ayak ölçülerine göre aluminyum Ģablon çıkartılır (Resim 2.14). Bükülerek 
baldır formu verilir (Resim 2.15). BirleĢme noktasından kaynakla birleĢtirilir (Resim 2.16). 
Dövülerek form verilir (Resim 2.17). Ayak ve diz bandajı ilavesi ile protez bitirilir (Resim 
2.18). 

 

 
 

 
 

Resim 2.14: 

ġablon çıkarma 

Resim 2.15: 

Bükerek form 

verme 

Resim 2.16: 

Kaynak 

Resim 2.17: 

Döverek 

form verme 

Resim 2.18: 

Prova ve 

teslimat 

 
Bu yüzden alüminyum alt Ģaftları genellikle deriden mamul kalıp Ģekline dövülerek 

alıĢtırılan bir iç Ģaft ile donatılır. Böylece deri Ģaft, fonksiyonel yatak görevini, sert 

alüminyumdan mamül dıĢ Ģaft ise yük ve kuvvet aktarımı için taĢıyıcı görevi görür. 
 
Burada da üst bacak manĢeti, yük taĢıyıcı fonksiyon parçası olarak gereklidir. 
 
Alüminyum Ģaftlar, hava koĢullarına veya böceklere karĢı daha dayanıklı 

olduklarından bazı az geliĢmiĢ yörelerde daha çok kullanılmaktadır. 
 

Protez Ģaftın kalitesini, kullanılan malzemenin değil forıksiyonel Ģekilde yapılmıĢ 
yataklamanın belirlediği kuralı, alüıninyum protez için de geçerlidir. 

 
Alüminyuın protezler, ancak ihtiyaca yönelik güdük yataklama ölçütlerine göre imal 

edilirlerse kullanılabilmektedir. 
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 Deriden elde edilen UKB 

 
GeçmiĢte kullanılan deri Ģaftı anatomisine uygun bir Ģekle sahip konik hüni biçiminde 

bir alçı model üzerine dövülerek alıĢtınlır. Hastaya özgü yataklama ise, içe yerleĢtirilen ve 

kullamldıkça kendiliğinden Ģekle giren bir keçe yastıkla elde edilir (Resim 2.19). 

 

Resim 2.19: Deriden elde edilen UKB 

 
TaĢıyıcı iskelet, yanal atellerden ve yarım daire Ģeklindeki alüminyum ya da çelik 

bağlardan oluĢur. 
 
Yük taĢıma fonksiyonunu yine üst bacak manĢeti üstlenir. Günümüzde bu tür protezler 

kabul görmemektedir. 
 
Burada da protezin kalitesini belirleyen nokta, malzeme değil, üretim tekniğidir. 
 

Dövme deri, fonksiyonel açıdan geliĢtirilmiĢ alçı model üzerine, bir yarı anatomik 
model üzerine olduğu kadar iyi Ģekilde alıĢtırılabilir. 

 
Malzemenin örtüĢmesi, geniĢliğin ayarlanması ve Ģaftın daha yumuĢak bir deri ile 

beslenme imkânını verir. Protezin dıĢ Ģekli için ya ikinci bir deri Ģaft alıĢtırılır ya da diğer 
kozmetik ve estetik malzemeler kullanılır.  

 
Deri soketin avantajları; hemen hemen her yerde, daha sıcak havalarda rahat ve 

kullanılabilirolmasıdır; deri, kolayca güdük Ģeklini aldığından kalıp hatalarını kendi kendine 
düzeltir. 
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 Deri soketli protez yapımı 
 

Ağaç sopa üzerine geçirilen düz metal çubuklar içerisine yerleĢtirilmiĢ kalın, sert deri 
soket kullanılır. Deriye soket formu vermek için ıslak deri alçı kalıp üzerine gerilir (Resim 
2.20). 

 

Resim 2.20: Deri soket 

 

2.1.3. Modüler Diz Altı Protezler 
 
Diz altı protezi yapmak yeterliliği ölçü, modelaj ve imalat olmak üzere 3 modülden 

oluĢtuğundan diz altı protezinin imaltını genel olarak inceleyelim. 
 

 Metrik ölçü alınır. 

 Metrik ölçü alınırak ölçü formuna ölçüler aktarılır (Resim 2.21). 

 

Resim 2.21: Metrik ölçü 

 

 Alçı ölçü alınır. 

 Kemik çıkıntıların tespiti ve güdük izolasyonunu yapılır (Resim 2.22). 

    

Resim 2.22: Güdüğün izolasyonu 
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 Patella kısmı için longet hazırlanarak kondül kısmı oluĢturulur (Resim 
2.23). 

   

Resim 2.23: Kondül oluĢturma 

 

 Diğer kısımlar alçı ile sarılırak form verilir (Resim 2.24). 

   

 Resim 2.24: Alçıya form verme 

 

 Negatif alçı kalıp çıkartılır, kesilerek düzeltilir ve güdük üzerinde durum 
kontrolü yapılır (Resim 2.25). 

   

Resim 2.26: Alçı soketi düzenleme 

 
 Prova yapılır. 

 Prova aparatı ile prova yapma imkânımız var ise prova aparatını 
hazırlanır (Resim 2.27). 

   

Resim 2.27: Provaya hazırlık 
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 Prova aparatı ile yoksa mevcut imkânlar ile prova yapılır (Resim 2.28). 

     

Resim 2.28: Prova aparatında prova 

 
 Pozitif model hazırlanır. 

 Diz altı protezi alçı modelajında olduğu gibi pozitif model elde edilerek 
modelajı yapılır. 

 Diz altı protezi imalatı yapılır. 

 Soft (yumuĢak) soket hazırlanır (Resim 2.29). 

    

Resim 2.29: Soft soketin hazırlanması 

 

 Soft soket üzerine PVA folyo ve carbon, cam elyaf, triko gibi destekleyici 
malzemeler geçirilerek laminasyon iĢlemi yapılırak sert soket hazırlanır 
(Resim 2.30). 

    

Resim 2.30: Sert soketin hazırlanması 
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 Sert soket kesilerek kozmetik sünger içerisen sert soketin gireceğ içi kısım ve 
dıĢ kozmetik kısmı iĢlenir (Resim 2.31). 

       

Resim 2.31: Kozmetik süngere form verilmesi 

 

 Tamamlanan kozmetik iĢleminden sonra üzerine kozmetik çorap giydirilerek 
protez bitirilir (Resim 2.32). 

    

Resim 2.32: BitmiĢ diz altı protezi 

 

2.2. Lateral Eklem Dönme Noktası 
 
AĢağıdaki Ģekilde “A” lateral eklem yerleĢimi, “B” ise Ģaft yerleĢimini gösterir. 
 
 Lateral eklem dönme noktası fazla proksimal ise Ģaft, posterior yöne doğru 

hareket eder (basınç distal taraftadır) (Resim 2.33). 

 Lateral eklem dönme noktası fazla distal ise Ģaft, anterior yöne doğru hareket 
eder (basınç posterior taraftadır) (Resim 2.34). 

 Lateral eklem dönme noktası fazla posterior ise Ģaft, distal yöne doğru hareket 
eder (güdük dıĢarı kayar) (Resim 2.35). 

 Lateral eklem dönme noktası fazla anterior ise Ģaft proksimal yöne doğru 
hareket eder (güdük, Ģaftın içine bastırılır) (Resim 2.36). 
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Resim 2.33: 

Proksimal yerleĢim 

Resim 2. 34: 

Distal yerleĢim 

Resim 2.35: 

Posterior yerleĢim 

Resim 2.36: 

Anterior yerleĢim 

 

2.3. Alçı Ölçü Alma 
 

Alçı ölçüye baĢlamadan önce uygulanacak ölçü alma tekniğine uygun bir Ģekilde ön 
hazırlığın yapılması gerekmektedir.  

 

2.3.1. Ölçü Sırasında Elin Pozisyonlanması  
 

DeğiĢik Ģekillerde el tutma pozisyonları vardır. Ġlk defa ölçü alacak kiĢinin ölçü 
iĢlemine baĢlamadan önce kondileri sağlam kavrayabilmek için birkaç defa hiç çekinmeden 
el tutma alıĢtırmasını yapmasında yarar vardır. Güdüğü ne kadar güzel sarar ve baskı 
uygulanır ise elde edilecek ölçününde orijinal yapısına uygun olacağı unutulmamalıdır. 

 
ġayet bir kiĢi elleriyle güdüğü tek baĢına saramayak kadar güdük geniĢ ise bir baĢka 

teknisyenden yardım alabilir.  

 
 Her iki el patella altında, patella kiriĢine baĢparmaklar tarafından baskı 

uygulanır.  
 

 Diğer parmaklar güdüğün arkasına dolaĢtırılarak potliteada birleĢtirilerek 
içe doğru baskı uygulanır. Kondüller üzerine ayrıca baskı uygulamak 

gerekir. 
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 Mümkün ise sadece serçe parmaklar potliteada birleĢtirilirken diğer 
parmaklar ile kondül ezeri sarılabilir (Resim 2.37). 

   

Patella altı  

Anterior görünüĢ 

Kondül üstü  

Anterior görünüĢ 

Poplitea 

Posterior görünüĢ 

Resim 2.37: El tutma pozisyonları 

 
 Ayrıca, güdük takriben 5º bükmeli normal pozisyonunda tutulmalıdır. 

 

2.3.2. Güdük Üzerinde Hazırlık 
 
 Güdük ölçüleri ve hasas kısımlar ölçü kâğıdı üzerine yazılır. 
 Cildi ve kılları korumak için, güdüğü vazelin veya alçı isolasyon kremi ile 

ovulur. 
 Göze çarpan noktalara  

 Tibia kemiği kenarı 

 Fibula ve tibia baĢları 

 Kemik uçları 

 Yara izleri gibi hassas yerlerin üzerleri hazırlanan longet alçı ile 

yükselterek belirginleĢtirilir.  
 
Üzerleri izolasyon kremleri ile ya da tekrar streç film ile sarılarak izole edilir ve üzeri 

renkli kopya kalemi ile tekrardan çizilirek yeri belirgin hale getirilir. Ġleri safhalarda negatif 
kalıp çıkarıldıktan sonra bu yapılan ilave çıkarıldığında çıktıkları yerler negatif alçı ölçü 
içinde bir çukurluk oluĢur. Bu iĢlem ile kemiksi çıkıntının tam yeri ve istenilen ölçüde 
yükseltisi yapılmıĢ olur ve pozitif model iĢler iken bu kısımda kolaylık sağlanmıĢ olur 
(Resim 2.38). 

 
 

Kemiksi çıkıntının tespiti Çıkıntı üzerinin yükseltilmesi 

Resim 2.38: Kemiksi ve hassas bölgelerin belirginleĢtirilmesi 
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 Alçı negatifinin daha sonraki kesilip rahatça çıkarılabilmesi için, patella üzerine 
deri Ģerit, kılavuz ip gibi yardımcı malzemelerde kullanılabilir (Resim 2.39). 

          

Resim 2.39: Kesim için klavuz ip konulması 

 

2.3.3. Güdüğün Ġzole Edilmesi 

 
 Güdüğü izole etmek için  

 Triko çorap (stakinet) giydirme 

 Streç film sarma 

 Ġzolasyon krem sürme 
                    bunlardan birinden faydalanılır.  
 

 Triko çorap (stakinet) 

 Diz üstü ortasından güdük bitimi üzerinden 2 cm kadar dıĢarı taĢan triko 
hortum (çorap) kullanılır. 

 Triko hortumun, hiperbolik olarak Resim 2.4’ teki gibi alt ucu dikilir. 

Öneri:  

 Eğer, dikiĢ iĢlemi esnasında, alta bir parça gazete konursa triko daha iyi 
dikilir, toplanma yapmaz. 

 TaĢan malzeme, dağılmaması için dikiĢe 1 cm kadar yakın yerden kesilir. 

 Bunu takiben triko ters çevirilir ve ıslatılır. 

 Sonra triko güdük üzerine geçirilir. Triko dikiĢi, hiçbir Ģekilde kemiklerin 
üzerinde bulunmamalıdır, bilakis daima yumuĢak parçaların üzerinde 
bulunmalıdır. Böylelikle güdük üzerinde hafif bir ön basınç elde edilmiĢ 

olur. 

 Kopya kalemi ile göze çarpan hassas noktalar iĢaretlenir (Resim 2.40). 

  

Resim 2.40: Güdük üzerine izolasyon için triko çorab giydirmek 
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 Streç film ile izole etmek (Resim 2.41). 

 

Resim 2.41: Güdük üzerine izolasyon için streç film sarmak 

 

2.3.4. Güdük Üzerinde Alçı Ölçü Almak 
 

 Alçı sargıları, yumuĢatılmak için suya konulur. 
 Güdük alçı sargı ile hafif bir kompresyon baskıyla distalden baĢlayıp 

proksimale doğru 2/3 nisbetinde üst üste binecek ve sirküler olacak bir Ģekilde 
sarılır (Resim 2.42). 

         

Resim 2.42: Alçı sargı 

 
 Tekniğine uygun model tutma Ģekli güdük üzerinde baskı verilmesi gereken 

yerlere kuvvet uygulanır ve güdük üzerine masaj yapılarak istenilen güdük 
formu elde edilir. Alçı kurumaya bırakılır (Resim 2.43). 

 

Resim 2.43: Güdük üzerine form verilmesi 
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2.3.5. Negatif Alçı (Ölçü) Soketi Çıkarmak 
 
 Kesmek gerekiyor ise kesilecek kısım üzerine kopya kalemi ile enine doğru 

yere paralel klavuz çizgiler çizilir. Negatif alçı ölçüyü tekrar kapatmak için 
birleĢtirilirken bu çizgilerden faydalanılacağı unutulmamalıdır (Resim 2.44). 

 

Resim 2.44: Alçının çizilmesi 

 
Normal bir güdük üzerine sarılan alçı sargı kuruduktan sonra asılmak suretiyle rahat 

bir Ģekilde çıkar. Bu durumlarda negatif alçı kalıbı patella üzerinden kondül seviyelerine 
kadar üst kısmı esnetilerek ve aynı zamanda çekilerek çıkarılmaya çalıĢılır.  

 
 Negatif alçı kalıbın asılarak çıkarılmasının mümkün olmadığı anormal Ģekil 

bozuklukları olan ve genüĢ kondül yapısına sahip güdüklerde ölçü çıkarılmakta 
zorlanır ve çıkarırken ölçünün bozulmasından endiĢe edilir ise ölçüye hazırlık 
yapılırken tedbir olarak bırakılan klavuz ipten faydalanılarak güdük rahatça 

çıkacak Ģekilde alçı keserek çıkarılır (Resim 2.45). 

 

Resim 2.45: Negatif alçı ölçünün kesilmesi 
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 Eğitim veren kurumlarda öğrenciler -eğitim amaçlı- birbirleri üzerinden 
karĢılıklı alçı ölçü aldıklarından yine negatif kalıbın çıkartılabilmesi için ölçü 
almadan önce klavuz ip kullanılmalı ve klavuz ip yardımıyla alçı ölçü 
kesilmelidir. Kesilen alçı ölçü güdük formu bozulmayacak Ģekilde esnetilerek 

çıkartılır (Resim 2.46). 

 

Resim 2.46: Negatif alçı (ölçü) soketin çıkartılması 

 
 Çıkarılan bu negatif alçı model artık soket halini aldığından dolayı bundan 

sonra negatif alçı soket diye adlandırmak daha doğru olacaktır (Resim 2.47). 

 

Resim 2.47: Alçı soketin (Negatif alçı ölçü kalıp) iç görünüĢü 

 
 Çıkarılan negatif ölçü çizilen referans çizgiler karĢılaĢtırılarak ölçü aslı 

bozulmadan birleĢtirilir (Resim 2.48). 

 

Resim 2.48: Negatif model kalıbın tekrar kapatılması 
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 Prova öncesi negatif alçı soketin kesilen yerleri alçı longet ile kapatılır (Resim 
2.49). 

 

Resim 2.49: Negatif alçı ölçünün kapatılması 

 

2.3.6. Alçı Soketin Provası 
 
ġunu unutmamalıdır ki en iyi soket kalıbını elde etmek, negatif alçı kalıbın hasta 

üzerinde provasını yapmaktan geçer. Ġyi bir negatif kalıp iyi bir protez soketi demektir. 
 
 Negatif alçı kalıbındaki triko hortumu çıkarılarak uzaklaĢtırılır. 
 Negatif alçı kalıp protez soket Ģeklinde olduğu gibi kesilecek yerler çizilerek 

makas veya bıçakla kesilir. Patella kapağı yapılacak ise patella bölgesi geniĢ bir 
Ģekilde kesilir. 

 Güdük üzerine bir triko hortumu geçirilir. Negatif alçı soketi içerisi kaykanlık 
sağlamak amacıyla pudralanılarak ve giydirilir (Resim 2.50). 

      

Resim 2.50: Alçı soket provası 

 
 Negatif alçı soket güdük üzerine tam oturtulur, diz kapağı ve kondüller tam 

yerleĢtirilerek durum kontrolü yapılır. 
 

 Patella yeterince serbest kesilmiĢ mi? 

 Patella ve kiriĢi doğru ve yerine oturmuĢ mu? 

 Güdük 5° te bükülmüĢ mü? 

 Medial ve lateral kondüller soket ile uyumlumu mu? 

 Keskin kenarlar daima yuvarlatılmıĢ mı? 

 Ağrıyan yerler var mı?  
 

o Kaval kemiği kenarı 
o Baldır kemiği sonu 
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o Fibular baĢı 
o Tuberrositas Tibia 
o Yara izleri 
o Cilt problemleri varsa bu proplemler hemen ortadan 

kaldırılmalıdır. 
 
 Diz mafsalı bükülerek (fleksiyon) alçı soketin durum kontrolü yapılır. 

 Soket bükülme sırasında kayıyor mu? 

 Poplitea kısmındaki medial ve lateral tendon kiriĢleri serbest mi? 

 Soketin üst kenarları kondüllerden daha yüksek olmamalıdır. 
 
Bütün bu ölçütler uygun ise bir sonraki adımlar uygulanır. 
 

2.3.7. Alçı Patella Kapağının Yapılması 
 
 Bir alçı longeti hazırlanır. Bu longet, patella kesiminin üzerinden her tarafına 

çevresine takriben 3 cm taĢmalıdır. 
 Soketin patella üzerinde longetin geleceği kısım izolasyon sağlamak amacıyla 

krem, vazalin gibi malzemelerle takriben 2 cm çevresi sıvanır. Bu, alçı 
sargılarının birbirine yapıĢmaması için önemlidir. 

 Diz mafsalı takriben 10º-15º bükülür. 

 Alçı longet tekniğine uygun bir Ģekilde ıslatılır. Patellanın üzerine koyulur ve 
her tarafı patella üzerinin formunu alıncaya kadar ovulur. Aynı zamanda 
kondüllerin formunun bozulmaması ve arzu edildiği Ģekilde tutulması sağlanır. 

 Alçı soket ve alçı patella kapağının yerleri belli olması için referans çizgileri 
çizilir. Alçı sertleĢip kuruduktan sonra, önce oluĢturulan patella kapağı ve sonra 
dikkatlice form bozulmadan alçı soket çıkarılır (Resim 2.51). 

      

Resim 2.51: Alçı patella kapağı 
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2.3.8. Döküm için Hazırlık Yapmak 
 

 Alçı soketin poplitea kısmı ve kondül üzerleri proksimale doğru bir longet alçı 
ile kapatılır. Aynı zamanda soket yüksekliği kondülleri kavradığı yerden birkaç 
cm daha uzun olacak Ģekilde yine longet alçı ile uzatılır, bu uzatma fazla 
olmamalıdır (Resim 2.52).  

 

Resim 1.52: Negatif alçı soketin kapatılması 

 

 Takriben 10-15 cm alçının dıĢına çıkacak Ģekilde bir metal boru kesilir. Bu 
metal çubuk alçının elle daha iyi iĢlenmesini, mengeneye tutturulmasını sağlar 
ve alçıya sağlamlık verir. 

 Alçı negatifin pozitiften daha iyi ayrılabilmesi için, alçı negatifini sabunlu su ile 
çalkalanarak yapılabileceği gibi alçı soket içine pudra serpilerekte izole edilir 
(Resim 1.53). 

 

Resim 1.53: Pudra ile izolasyon 

 

 Alçı negatifi, dik duracak Ģekilde, kuru kumun içine dikilerek yerleĢtirilir. 
 

2.3.9. Negatif Alçı Kalıbın Sıvı Alçı ile Doldurulmak 
 

Alçı negatifinin hacim büyüklüğü düĢünülerek alçı kovasının içine uygun miktarda su 
doldurulur ve tekniğine uygun alçı tozu serpilir. Alçı tozu, suyun üst yüzeyinde yığılmaya 
baĢlayınca alçı suya doymuĢtur ve artık karıĢtırılarak krem kıvamında akıcı bir alçı hamuru 
elde edilir ve alçı negatifinin içine dökülür (Resim 2.54).  

 

 Alçı negatifi, dik duracak Ģekilde, kuru kumun içine dikilerek yerleĢtirilir. 

 

Resim 2.54: Alçı doldurma 
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 Metal boru, alçı hamurunun içine sokulur. AĢağı yukarı hareketler ettirilerek 
alçı hamuru içindeki hava kabarcıklarının çıkması sağlanır. Metal borunun, alçı 
sertleĢene kadar el ya da boru tutucu tertibatlarla oynatmadan tutulur. Metal 
boru vakum tertibatlı ise deliklerin kapanmamasına dikkat edilir (Resim 2.55). 

           

Resim 2.55: Kurutmaya bırakma 

 

 Güdüğün fleksiyon/ekstansiyon, valgus/varus pozisyonlarına dikkat edilir, 
demir boru ne kadar anatomik pozisyonunu göre yerleĢtirilir ise ile pozitif 
model mengeneye tutturulduğunda güdük ortopedi teknisyeninin kaĢırında 
aynen hastanın önünde durduğu pozisyonda gibi durur (Resim 2.56). 

 Borunun boyu ve soket içerisine konulacak derinliği önemlidir; aksi takdirde 
ileride birtakım problemler ortaya çıkar, çalıĢmaları etkiler hatta telefisi zor 

aksilikler ortaya çıkarabilir (Resim 2.56). 

  

Resim 2.56: Demirin boy ve derinliği 

 

2.4. Yardımcı Aparat Kullanarak Pozitif Model Hazırlama 
 

 Negatif alçı ölçünün boyu 3 cm kadar yükseltilir (Resim 2.57). 

 Negatif ölçü üzerinde M/L ve A/P referans çizgileri çizilir soket içerisine 
izolasyon için sprey ya da pudra dökülür (Resim 2.58). 

 Soket aparat üzerindeki yerine distalden yerleĢtirilirek sabitlenir (Resim 2.59). 

    
Resim 2.57: 

Negatif kalıbın uzatılması 

Resim 2.58: 

Referans çizgileri 

Resim 2.59: 

Aparata yerleĢtirme 
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 Vakum borusu sprey ya da pudra ile izole edilir (Resim 2.60). 
 Soket üzerine çizilen M/L ve A/P referans çizgileri göz önüne alınarak soket 

içerisine yerleĢtirilir (Resim 2.61). 
 Hazırlanan alçı hamur soket içerisine dökülerek kurumaya bırakılır (Resim 

2.62). 
 

    

Resim 2.60: 

Vakum borusunun 

izolasyonu 

Resim 2.61: 

Vakum borusunun negatif soket içerisine 

yerleĢtirilmesi 

Resim 2.62: 

Alçı ile doldurma 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Diz altı protezi için güdükten alçı ölçü almak. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güdüğün izole ediniz. 

 

 Güdüğün izole etmek için, 

 Islak çorap (stakinet),  

 Ġzolasyon krem, 

 Streç film kullanabilirsiniz. 

 Kemiksi çıkıntıları belirleyiniz. 

 

 Kemiksi çıkıntıları belirgin hale 

getirerek yükseltiniz. Yükseltmek için, 
küçük alçı longetler, eva parçaları 
kullanabilirsiniz. 

 Bu yükseltinin negatif içerisinde derinlik 
olarak çıkacağını unutmayınız.  

 Alçı sargıyı sarmaya baĢlayınız. 

 

 Alçı sargıyı tekniğine uygun ıslatınız. 

 Alçı sargıyı sirküler Ģekilde güdüğe 
sarınız. 

 Alçı sarma tekniklerine uyunuz. 

 Güdük üzerindeki alçıya form veriniz. 

 

 Güdük üzerinde baskı verilmesi gereken 

yerlere tekniğine uygun öğretildiği 
Ģekilde baskı ve kuvvet uygulayınız.  

 Güdük üzerindeki alçıya masaj yaparak 
tekniğine uygun güdük formunu veriniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alçı sargı kurumaya bırakınız. 

 

 Kolaylıkla çıkarılabilecek kıvama gelene 
kadar kurumasını bekleyiniz. 

 Kesilmesi gerekirse aĢırı kurutmanın 
kesme ve çıkarmayı zorlaĢtıracağını 
unutmayınız. 

 Alçıyı kesmeye baĢlayınız. 

 

 Alçının yeterince kuruyup kesmek için 
uygun kıvama geldiğine dikkat ediniz. 

 Kesmeye yardımcı koyduğunuz ipi 
kesmemeye dikkat ediniz. 

 Hastayı kesmeyiniz. 

 Kesici aletlerin paslı olmamasına dikkat 
ediniz. 

 Kesici aletin uçunun keskin olmasına 
dikkat ediniz.  

 Negatif model kalıbını çıkartınız 

 

 Öncelikle çekerek çıkarmayı deneyiniz. 

 Çıkarmakta zorlanır ise rahatça çıkacak 
Ģekilde patella üzerinden kondül 
seviyelerine kadar kesiniz. 

 Çıkarırken formu bozmayınız. 

 Negatif model kalıbın tekrar kapatınız. 

 

 Referans çizgileri karĢılıklı gelecek 
Ģekilde kapatınız. 

 Alçı doldurma esnasında dağılmaması 
için ip ile bağlayınız. 

 Negatif model kalıbın kesilen kısımı 
kapatınız. 

 

 Longet alçı kullanınız. 
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 Negatif alçı ölçüyü kapatınız. 

 

 Alçı longet ile referans çizgileri göz 
önüne alınarak 

 Kesilip tekrar kapatılan yerler 

 Kondül üzerleri yükseltilerek 

   alçı longet ile kapatılır. 

 Ġzolasyon iĢlemini yapınız. 

 

 Ġzolasyon malzemesi olarak 

 Sabun suyu 

 Pudra 

   kullanınız. 

 Negatif alçı ölçüyü doldurunuz. 

 

 Negatif alçı ölçüyü doldururken 

 Alçı kıvamının akıcı olmasına 

 Hava kabarcığı kalmamasına 

 Yuvarlak demir kullanmaya 

 Demir borunun pozisyon, boy ve 

derinliğine 

   dikkat ediniz. 

 Alçının sertleĢmesini bekleyiniz. 

 

 SertleĢmeyi beklerken demir borunun 

pozisyonu koruyunuz. Uzun süre elle 
tutmak yorucu olacağından boruyu 
tutucu mekanizmalardan faydalanınız. 
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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. Güdüğü izole ettiniz mi?   

2. Kemiksi çıkıntı belirgin hale getirdiniz mi?    

3. Sirküler Ģekilde alçı sargı ile güdüğü sardınız mı?   

4. Ġlgili yerlere baskı uyguladınız mı?   

5. Güdük üzerine masaj yaparak güdük formu elde ettiniz mi?   

6. Alçı ölçüyü kurumaya bıraktınız mı?   

7. Negatif alçı kalıbı zarar vermeden çıkardınız mı?   

8. Negatif alçı kalıbı zarar vermeden tekrar kapattınız mı?   

9. Alçı soketin açık kısımlarını alçı longet ile kapattınız mı?   

10. Negatif alçı ölçüyü kapattınız mı?   

11. Ġzolasyon iĢlemini yaptınız mı?   

12. Negatif alçı ölçüyü doldurdunuz mu?    

13. Alçının sertleĢmesini beklediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
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 güdük üzerinde göze çarpan hassas yerlerden değildir? 
A) Patella kiriĢi 
B) Tibia kemiği kenarı 

C) Fibula ve tibia baĢları 
D) Kemik uçları 
E) Yara izleri gibi hassas yerlerin üstleri 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi güdük üzerinden alçı ölçüye hazırlık yapalırken kullanılan bir 
izolasyon sistemi değildir? 
A) Triko çorap (stakinet) giydirme 
B) Streç film sarma 
C) Alçı sürmek 
D) Vazelin sürmek 

E) Ġzolasyon krem sürme 
 

3. Alçı soket provasında nelere dikkat edilir? 

A) Patella yeterince serbest kesilmiĢ mi? 
B) Patella kiriĢi doğru ve yerine oturmuĢ mu? 
C) Güdük 5° te bükülmüĢ mü? 
D) Medial ve lateral kondüller soket ile uyumlu mu? 
E) Hepsi 

 

4. Provada diz fleksiyonu yaklaĢık olarak kaç dereceye getirilmelidir? 
A) 8°  
B) 7° 
C) 6° 

D) 5° 
E) 4° 

  

5. Kılavuz ip olarak hangisi kullanılmaz? 
A) ÇamaĢır ipi 
B) Çelik ip 
C) DikiĢ ipliği 
D) Deri 
E) Termoplastik parça 
 

 

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 yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.  
 

1. Geçici protezlere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . protezler de denir. 
 

2. Kumpas ile ölçü alınırken ortopedi tekniği için hazırlanmıĢ özel . . . . . . . . . . . . . . 
kullanılır. 
 

3. Ġyi oturan bir alt bacak protez Ģaftımn referans düzlemlerine yaptığı rotasyonun  
konumunu ortopedi teknisyeni değil, . . . . . . . . . . . . . . . . . . belirler. 
 

4. Diz altı protezlerinde yükün büyük bir çoğunluğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . altına 

verilir. 
 

AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.  
 

5. ( ) Diz altı ampütasyonu bir eksartikülasyon ampute Ģekli değildir. 
 

6. ( ) Diz altı protezi için önce alçı ölçü alınır, sonra izolasyon iĢlemi yapılır.  
 

7. ( ) Diz altı protezinde güdük ucuna kısmen yük verilebilir. 
 

8. ( ) Termoplastik deneme protezleri düĢük ısılı ve yüksek ısılı termoplastik 
malzemeler ile yapılır 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi protez Ģaftının yerine getirmesi gereken bazı temel 

görevlerinden değildir? 
A) Protezin güdüğe tutulmasım sağlamamalıdır. 
B) Güdük hacmini içine almalıdır. 
C) Statik aktarmalıdır. 
D) Dinamik kuvvetleri aktarmalıdır. 
E) Hareketleri aktarmalıdır. 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi statik açıdan doğru biçimde yapılmıĢ ve diğer parçalarla tam 
ve doğru bir uyum içindeki bir protez Ģaftı, çift destek fazında hangi hususlara yol 
açmamalıdır? 
A) Kıvrılma momenti 
B) Bükülme momenti 
C) Dönme momenti 
D) Torsiyon momenti 

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 D 

2 E 

3 C 

4 A 

5 E 

 

  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 ĠNTERMĠS 

2 KUMPAS 

3 PATELLA 

4 GÜDÜĞÜN 

KENDĠSĠ 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 A 

10 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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