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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT027 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diz üstü Protezi Ölçüsü 

MODÜLÜN TANIMI  
Diz üstü amputasyonları ve diz üstü güdüklerinden ölçü 

alma tekniğinin verildiği öğrenim materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 

9. ve 10. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak. Parsiyel 
ayak protezi, Temel torna iĢlemleri-1,Temel torna iĢlemleri-

2, Sach ayak yapımı modülünü almıĢ olmak. 

YETERLĠK Diz üstü protezi için ölçü alabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Diz üstü amputasyon ve protezlerinin yapısını, ölçü alma 
tekniklerini bilecek ve diz üstü protezleri için ölçü 
alabileceksiniz.  
 

Amaçlar  

1. Diz üstü protezi için ölçü alabileceksiniz. 
2. Negatif alçı ölçü provası yapabileceksiniz.  

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 kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modülün sonunda, size ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 
değerlendirecektir. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 
Son on yıl içeresinde protez teknolojisinde inanılmaz geliĢmeler olmuĢ ve bu 

geliĢmeler devam etmektedir. GeliĢen teknoloji ile artan konforun yanında maliyetlerinde 
artmasına sebep olmaktadır. “En pahalı protez en iyi protezdir” yerine “kullanıcı için en 
uygun protez” dizaynını seçmek gerekir. Yaylanan ayaklar, konforlu diz eklemleri ve iyi bir 
kullanıcı performası ile en iyi sonuca ulaĢılmasının yanında önemli faktörlerden biriside 
soket güdük uyumudur. Bunun temeli de iyi bir ölçü, iyi bir alçı modelajı ve uygun malzeme 
seçiminden geçer.  

 

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

 
Bu modülü aldığınızda, diz üstü ampute yapısını ve diz üstü 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 üstü protezi, ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve 

beceri kazanmanız gerekmektedir. 
 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
Alt ekstremite, diz üstü amputasyon, güdük ve protezlerini tanıma, güdüğe basınç 

uygulama ve güdük durumlarını değerlendirme becerisini kazanacaksınız. 

 
 
 
 
 Diz üstü amputasyonlarını çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla 

tartıĢınız. 
 Diz üstü güdüklerine basınç uygulama tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde 

araĢtırarak arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 Diz üstü güdüklerindeki güdük problemleri hakkında çevrenizdeki iĢletmelerde 

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

araĢtırarak arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

 

1. DĠZ ÜSTÜ PROTEZĠ ĠÇĠN ÖLÇÜ ALMA 
 

Amputasyon, bir ekstremitenin bir kısmının ya da tamamının çıkarılmasıdır. 
Amputasyonun eklemde yapılması halinde eksartikülasyondan söz edilir. 

 

Amputason seviye ve karĢılaĢma (%) oranları ülke ve bölgeye göre değiĢiklik 
göstermekle beraber öncelik aĢağıdaki tablo gibidir. Tablo incelendiğinde en çok; diz altı, 
diz üstü ve dirsek altı Ģeklinde sıralandığı görülür. (Tablo 1.1) 

 

Amputasyon Bölgesi % Amputasyon Seviyesi 

Omuz Dezartikülasyon/Forefuarter 1,5 

 

Dirsek üstü (Transhumeral) 4 

Dirsek Dezartikülasyon 0,5 

Dirsek altı (Transradial) 8 

Parsiyel el 2 

Kalça dezartikülasyon/hemipelvektomi 2 

Diz üstü 31 

Diz dezartikülasyon 1 

Diz altı (Transtibial) 47 

Parsiyel ayak 3 

Tablo 1.1: Amputason seviye ve amputasyon % oranları 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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Bir protez yapımında, ölçü almadan önce protez kullanıcısı incelendikten sonra nasıl 
bir protez yapılacak ise o tasarıma uygun ölçü alınması gerekir.  

 
Protez: Vücutta bir uzvun (kongenital olarak geliĢmemiĢ veya herhangi bir nedenle 

(cerrahi müdahale, kaza vs. ile), eksikliğini tamamlamak amacıyla eksiklen uzvun yerine 
geçecek yardımcı malzemelere denir. 

 

1.1. Diz Üstü Amputasyon Seviyeleri ve Güdük 
 
Femurun distal tarafından kalça ekleminin hemen üzerine kadar olan bütün bacak 

amputasyonlar diz üstü amputasyonlarıdır ve geriye kalan parçaya güdük denir (Resim 1.1). 

   

Resim 1.1: Diz üstü ampute 

 
Amputasyon seviyesi, güdük boyu, güdüğün gerek protezi kumandası ve gerekse 

güdüğün abduksiyon/adduksiyon pozisyonu almasında önemlidir. Zira kasların kemiğe 
yapıĢması yeri ve amputasyon yeri bu anlamda önemlidir.Aynı Ģekilde kas topluluğunun 
kemik ucunu içine alması da gerek protezin kullanımı ve gerekse protezin tutturulması 
açısından önem arz eder. (Resim 1.2) 

  

Resim 1.2: Amputasyon seviyesi ve kas topluluğunun önemi 
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Diz üstü güdükleri distal 1/3 lük uzun güdük, orta 1/3 lük orta güdük, proksimal 1/3 
lük kısa güdük olmak üzere üç kısımda incelenir. En uygun ideal güdük boyu orta 1/3 lük 
ideal güdükdür. (Resim 1.3) 

   

Distal 1/3 lük uzun güdük Orta 1/3 lük orta ideal güdük Proksimal 1/3 lük kısa güdük 

Resim 1.3: Diz üstü güdük uzunlukları 

 

1.2. Diz Üstü Protez Uygulamaları ve Soket Teknikleri 
 

Protezler, uygulanan soket tiplerine göre adlandırılır. 
 

1.2.1. Diz Üstü Protez Uygulamaları 
 
Genel olarak diz üstü protezleri de diz altı protezlerinde olduğu gibi konvensiyonel ve 

fonksiyonel olarak sınıflandırılır. 

 
 Konvansiyonel (Klasik) protezler. (Resim 1.4 ve Resim 1.5) 

 Deri protezler, 

 Aluminyum protezler, 

 Ağaç protezler. 

 
 Fonksiyonel protezler; 

 Modüler protezler, 
o Yüzme protezler, (Resim 1.9) 

o Silikon leiner protezler, (Resim 1.10) 
o Ġleri teknoloji (elektronik) protezler, (Resim 1.11) 
o Geçici (intermis) protezler. (Resim 1.12) 

                            Ģeklinde sınıflandırılır. 
 
 Konvansiyonel protezler, lateral eklemli deri, alimünyum gibi tarihi protezlerdir  
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 Sopa protez, günümüzde de zaman zaman banyo protezi olarak takıp 
çıkarılmasının kolaylığından dolayı günlük aktivitelerde de 
kullanılabilmektedir. (Resim 1.4) 

             

Resim 1.4: Sopa diz üstü protezi tasarımları 

 

 Lateral eklemli deri, alimünyum gibi tarihi protezlerdir (Resim 1.5). 

                

Resim 1.5: Konvansiyonel (Klasik) diz üstü protezi tasarımları 

 

 Klasik diz üstü protezi. (Resim 1.6) 

    

Resim 1.6: Klasik diz üstü protezi 

 
 Modüler diz üstü protezi (Resim 1.7). 

      

Resim 1.7: Modüler diz üstü protezi 
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 Klasik ve modüler diz üstü protezlerinin karĢılaĢtırılması (Resim 1.8). 

      

Diz üstü Güdüğü Modüler Diz üstü Protezi Klasik Diz üstü Protezi 

Tablo 1.8: Diz üstü protezleri 

 
 Yüzme protezi Modülü (Resim 1.9). 

   

Resim 1.9: Diz üstü yüzme protezi tasarımları 

 

 Silikon liner diz üstü protezler (Resim 1.10). 

                   

Resim 1.10: Modüler diz üstü protezi (silikon) tasarımları 

 
 Ġleri teknoloji, bilgisayar destekli diz üstü protezler. (Resim 1.11) 

        

Resim 1.11: Ġleri teknoloji modüler diz üstü protez tasarımları 
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 Geçici diz üstü protezler. (Resim 1.12) 

 

Resim 1.12: Geçici diz üstü protezi 

 

1.2.2. Diz Üstü Soket Uygulamaları 
 

 Soket ġekilleri  

 Çapraz oval (Quer oval) soket. (Resim 1.13) 

 Uzunlamasına (Long oval) oval soket. (Resim 1.14) 

 Mas soket. (Resim 1.15) 
 

 Soket Sistemleri 

 ISNY soket,  

 Ağaç soket, 

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

 Ġntermis (geçici) soke.t 

 Air kontakt soket. (Resim 1.16) 

 Femura birleĢik. (osseointegre-osseointegrated) (Resim 1.17) 
 

     

Resim 1.13: 

Ağaç enlemesine 

oval soket 

Resim 1.14: 

Uzunlamasına 

oval soket 

Resim 1.15: Mas 

soket  

Resim 1.16: Aır 

kontakt soket  

Resim 1.17: 

Femura birleĢik 

adaptör 

 

1.3. Çapraz Oval Soket  
 
Bir diz üstü protezi soketinın temel olarak yerine getirmesi gereken dört görevi vardır: 
 

 Güdük hacmini içine almak, 
 Statik ve kinetik yük ve kuvvetlerin aktarımını sağlamak, 
 YürüyüĢ sırasında kinematik hareket aktarımını sağlamak, 
 Protezin güdüğe tutunmasını sağlamak. 
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Eklemlerin güçlü Ģekilde hareket etmesi, hızlanması, yavaĢlaması, emniyeti ve vücut 
ağırlığının yere iletimi ya da yer reaksiyon kuvvetlerinin protez aracılığıyla güdüğe 
iletilmesi, kuvvet aktarımı baĢlığı altında toplanmaktadır. Soketin, bu tür kuvvetleri 
doğrudan ve kayıpsız, aynı zamanda da herhangi bir Ģikayete sebep olmayacak Ģekilde güdük 

ile protez arasında aktarmaya uygun olması gerekir. 
 
Bu nedenle soket, fonksiyonel açıdan güdüğün anatomik Ģekline sahip olmayan bir 

Ģekle sahip olmakta, ancak anatomik ve fizyolojik hususlar yeterince dikkate alınarak 
biçimlendirilmektedir. 

 
Yürüme tablosu, hem ortopedi teknisyenine hem de uzman olmayan kiĢilere 

ampütasyon geçirmiĢ hastanın rehabilitasyon derecesi hakkında bir fikir verebilmektedir. 

Simetrik ve eĢit Ģekilli bir hareket örneği, özürlü olmayan kiĢilerin fizyolojisine uygun 
düĢmekteyken özürlülerin çaba harcamasmı gerektirmektedir. Insan ile malzeme arasındaki 
biyomekanik bağlantı elemanını oluĢturan soket, mevcut kas kumanda hareketlerini 
doğrudan ve kayıpsız olarak iletmek zorundadır. 

 
Bunun için de ilgili kas gruplarının ve eklemlerin hareket alanım sınırlamayan, 

fonksiyonel ve amaca yönelik bir Ģekillendirme gereklidir. 

 
Güdük ile protez arasındaki statik, dinamik ve kinetik olayların tanımından da 

anlaĢıldığı gibi, kuvvetlerin ve hareketlerin doğrudan ve hiçbir kayba uğramadan iletilmesi, 
ampütasyonlu kiĢininfonksiyonel rehabilitasyonu için önemlidir. ġaftın güdükteki tutunması 
ne denli sıkı, sağlam ve kayıpsız ise bu amaca da o denli emin bir Ģekilde ulaĢılır. 

 

1.3.1. Güdük Yatağının Bölgeleri 
 
 Hepp ve elle, güdük yatağım çeĢitli bölgelere ayırırlar: 

 Oturma dairesi bölgesi, (kesiti, tuber desteğinin 5-6 cm üzerindedir)  

 Kumanda bölgesi, (soket uzunluğunun yaklaĢık üçte ikisi kadar oturma 

dairesinin altında bulunmaktadır)  

 Güdük ucu bölgesi. (yara oluĢumu, sinir uçları ve yumuĢak kısım kılıfına 
göre distal üçte birlik kısmı ve güdük ucu) (Resim 1.18.) 

 

Resim 1.18: Vertikal soket bölgeleri 
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 Oturma dairesi bölgesi: AĢağıdaki resimde, (Resim 1.10.) bir oturma dairesinin 
çapraz oval Ģekli isimleriyle gösterilmiĢtir. Buradaki soket kenarının ölçüleri, 
güdüğün pozisyonuna göre değiĢtirilemeyen standart veriler olarak kabul edilir. 
Örneğin bu Ģekilde çok kısa bir güdükte lateral yükseklik artırılabilir. Tuber 

desteği, mamul haldeki protezde yataydır ve m. biceps femoris ile yarım 
kasların kiriĢlerini içe doğru ittiğinden yuvarlatılmıĢ olması gerekir. (Resim 
1.19.) 

 

Resim 1.19: Diz üstü protezinde oturma dairesi kesiti 

 

Destek yüzeyindeki hafif yükseklik, yükün nokta Ģeklinde binmesini engeller ve 
yaklaĢık olarak kalça eklemi çevresinde tuber ischii‟nin yarı çapına uyar. (Resim 1.20.) 

 

Resim 1.20: Soketin lateral/sagital kesiti 

 
Tuber desteğinin karĢısında ve soketin içinde frontal bir yastık bulunur. Frontal yastık, 

tuber kenarından 2,5 cm yi geçmeyecek Ģekilde biraz daha yüksektedir. 2,5 cm den yüksek 
olması durumunda oturma pozisyonunda ön kenar, kasık knrrımı ile ön ve üst spina‟ya baskı 
yapar. On destek yastığının büyük yüzeyli olması gerekir. 
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Aksi takdirde bacak damarlarına (arterler ve vena femoralis‟e) çok fazla basınç biner. 
 
Perine bölgesinde tuber desteğinin karĢısındaki soket kenarının sonu, distal yöne 

doğru 10-15 mm den fazla olmaması gerekir. Fazla olursa adduktörler soket içinde 

tutunamaz. 
 
 Kumanda bölgesi: Kumanda bölgesinde forma uygun olarak lateral destek eki 

bulunur. Bu, femur için destek alanı olarak görev yapar. (karĢı yatak, karĢı 
destek) Pelvis abduktörlerinin kontraksiyonu yardımıyla protez tarafındaki 
durma fazında stabilize edilmeleri ancak bu Ģekilde sağlanabilmektedir. 

 Güdük ucu bölgesi: Bu konu, güdük yatak sistemleri bölümünde detaylı olarak 
ele alınacaktır. Kontakt soket ile ilgili olarak kalıba uygun Ģekilde çalıĢılır ve 

süpap merkezi olarak açılır. (Resim 1.21.) 

 

Resim 1.21: Soketin frontal kesiti 

 
Basınç noktalarım ve açık kısımlarda ödemler oluĢmasını önlemek için süpap deliği 

uzantısının kapatılması gerekir. Bu nedenle plastikten mamul bir süpap borusunun 
kullanılması ve bunun içindeki süpap uzantısı olarak da kalıba uygun Ģekilde soket zeminine 

uydurulabilecek bir lastik veya PE köpükten mamul bir tapa kullanılması önerilir. 
 

1.3.2. Çapraz Oval Oturma Dairesinin ġekli 
 
Çapraz oval oturma dairesi, güdüğün anatomik verilerini dikkate alır. Fakat tuber 

desteğine bağlı olarak amaçlanan bir Ģekli vardır ve bunun kasları itmesi gerekir. 

 
Bu husus, özellikle kalça çatısmm dayanabilmesi için dorsal soket kenarında 

bulumnaları gerekenm. semimembranosus, m. semitendinosus ve m. biceps femoris ile 
ilgilidir. Kas grubu için tuber desteği altında, dorsal soket duvarında bir konkav kas yatağı 
sağlanır. Tuber/soket kenarı irtibat noktası, (T noktası) kalça eklemi dönme noktasının 
arkasında bulunduğundan pelvisi öne doğru katlayan bir dönme hareketi oluĢur. (Resim 
1.22.) 
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Resim 1.22: Kasların sagitalden görünümü 

 
Tuber desteğinin karĢısında bulunan frontal destek yastığı, (F) katlanma hareketini 

engelleyerek tuber ischiiyi soket kenarının üzerinde tutar. Frontal destek yastığı, ayrıca m. 
adductor longus üzerine çok fazla basınç yapılmasını da engeller. 

 

Fakat frontal destek yastığı, femoral damarların üst yüzeye çok yakın durduğu ve bu 
nedenle de basınca karĢı korunmadığı bir bölgede bulunur. 

 
Geriatri ve damar hastalarında bu konuda basınç problemleri oluĢmakta, bu da frontal 

destek yastığının yassı olarak çalıĢılmasını gerektirmektedir. 
 
Glutaeus ve rectus çukurunun ne kadar güçlü bir yapıya getirilmesi gerektiği, kasların 

antreman ya da atrofi durumuna bağlıdır. 

 
Tuber kenarı üzerinde mediolateral yönde itiliminin engellenmesi için her adduksiyon 

ve abduksiyon yapı pozisyonunda tuber desteğinin yatay olması gerekir. (Resim 1.23.) 

 

Resim 1.23: Sagital açıdan soket iliĢkileri 
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Çapraz oval soketı Ģeklini elde edebilmek için aĢağıda belirtilen ölçüler temel alınarak 
uygulanabilir. (Resim 1.uuuuu.) 

 
 Soket deliği (açıklığı) = 30º; 

 Perine geniĢliği = 7-11 cm (Hastaya bağlı olan bu anatomik değer, ayrı ayrı 
ölçülerek bulunmalıdır; ancak perine geniĢliği her zaman yukarıdaki değer 
arasında olacaktır); 

 Uyluk mesafesi = 1:1,6 (,perine geniĢliğinin uyluk geniĢliğine olan oranıdır); 
 
M-L mesafesi = 1:1,9 (perine geniĢliğinin M-L geniĢliğine olan oranıdır) (Resim 

1.24.). 

 

Resim 1.24: Oturma dairesi bölgesindeki mesafe iliĢkileri  

 

1.3.3. Güdük Yatağının Kumanda Bölgesindeki ġekli 
 
Kumanda bölgesi, oturma dairesi bölgesinden daha geniĢtir. Bu; özellikle de tuber 

desteğinin distal tarafındakibölgeler, medial soket duvarı bölgesi ve frontal destek yastığının 
distal bölgesi için geçerlidir. 

 
Horizontal soket kesiti, burada çapraz oturma dairesi bölgesinin karĢısma gelen 

kısmıda değiĢikliğe uğrayarak yuvarlatılmıĢ köĢeleri olan hemen hemen dik açılı bir kesite 
dönüĢür  

 
Lateral soket duvarı, kunianda bölgesinde aĢağıda belirtilen iki Ģekilden birine sahip 

olması gerekir: 

 
 Lateral destek eki (Gocht, Habermann); 
 Femur bileziği (Kuhn/Burger). 
 
Lateral destek eki, soket duvarının yüzey itibariyle konveks olan kemeridir ve 

biryandan soketin adduksiyon pozisyonuna uygun olup, diğer yandan da mevcut bacağın 
salınma fazında pelvis üzerinde stabilizasyon için femura karĢı durma imkanı verir. (Resim 

1.25.) 
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Resim 1.25: Soketin uzunlamasına kesiti 

 
Femur bileziği ise diz üstü kemiklerini adduksiyon konumunda tuttuğu sürece lateral 

destek ekiyle aynı etkiye sahiptir. Sahip olduğu üçgen Ģekli nedeniyle femur‟u lateral yönde 
ve ilgili yumuĢak kısımlar yardımıyla da dorsal ve anterior yönde sarar. Bu Ģekilde salınma 

fazında da ayağı kumanda eden etkisini gösterir. (Resim 1.26.) 

 

Resim 1.26: Lateral destek eki ve femur bileziği 

 
Femur bileziği ile lateral destek eki, güdük ucu bölgesinde distal yönde gider. 

Özellikle kemikli güdük ucu ve yumuĢak kısım hatalarında ya da içeride kalan yaralarda vb. 
olmak üzere herhangi bir tahriĢ ya da yaraya yol açmaması gerekir. 

 

1.3.4. Güdük Ucu Bölgesinde Güdük Yatağının ġekli 
 
Güdük ucu bölgesinin yapısında çeĢitli soket sistemleri görülür: 

 
Kontakt soketi kullanılıyorsa soket Ģeklinin güdük ucunu yüklenme ve yüksüzlük 

durumunda yumuĢak kısımları üzerinde bir pompa etkisi yaratacak Ģekilde kalıba uygun 
olarak içine alması gerekir. Böylece oksijeni az kanın nakli kolaylaĢtırır ve deri üzerinde 
morarmıĢ yerlerin oluĢmasını engeller. 

 
Kontakt soket, güdüğün ve soket hacminin çok kesin bir Ģekilde belirlenmesini 

gerektirir. Örneğin tutucu kontakt soket, (eskiden emme soket denirdi) güdük ucunu 

tamamen sarmayarak emme boĢluğu olarak anılan bir distal boĢluk bırakır. 
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Güdük ucu ödemlerinden kaçınmak için bu emme boĢluğunun moltopren ya da 
silikonlu kauçuktan mamul bir güdük ucu yastığı ile doldurulması gerekir. Bu tür yastıklar 
da venöz geri pompalama etkisini tahrik eder ve protez soketin içinde sert ve bükülmez olan 
güdük ucu bölgeinin hassasiyetini engeller. 

 

1.3.5. Güdük Yatak Sistemleri 
 
AĢağıda farklı güdük yatak sistemleri sıralanmıĢtır, 
 
 Ucu açık soketlı güdük yatağı, 

 Emme soketlı güdük yatağı, 
 Tutucu soketlı güdük yatağı, 
 Kontakt soketlı güdük yatağı, 
 Esnek kontakt soketlı güdük yatağı. 
 

1.3.6. Ucu Açık Soketli Güdük Yatağı 
 
Ucu açık soketlı güdük yatağı, çok eski bir yataklama Ģekli olmakla beraber yedek 

parça ve malzeme teminin kolay ve hızlı olması açısından önemini korur. 
 
Ucu açık soketler, eskiden Ģekilli bir oturma dairesi bölgesi içeren, dövülmüĢ deriden 

mamul soketlerdan oluĢup güdük ucu bölgesi de kıtık ile doldurulmuĢ, aĢağıya doğru açık bir 
konik boru Ģeklinde yapılırdı. 

 
Ucu açık soketler bugün, çok kapsamlı bir çeĢitlilik gösteren, önceden imal edilmiĢ 

plastik soketlerdır. Bunlar, ĢekilendirilmiĢ bir oturma dairesi bölgesine sahip olup kumanda 
bölgesi ayarlanabilir soket mesafeleri düzenlenerek fonksiyonelliği sağlanmıĢtır. 

 
Hammadde ve malzeme temini açısından olduğu kadar ucu açık soketler; kolay 

alıĢtırilabiirlik, sonradan ayarlanabilirlik ve belirli smırlar içinde güdüğün hava alabilmesi 
gibi çok sayıda avantajlara sahiptir. Tutunnıa olayı, omuz askısı gibi yardımcı tertibatlar 

aracılığıyla gerçekleĢir. 
 
Soket duvarı ve güdük, Ģahsa yönelik ve amaca uygun Ģekil açısından ve tutunma 

açısından eksiklik göstermesi nedeniyle güçlü bir bağlantı kuramadığından protezin 
kumandası ve kuvvetin aktarımı zahmetlidir ve fizyolojik değildir. 

 
Ucu açık soketler, ancak ara kullanım araçları olarak kullanılmalıdır. Ucu açık soketler 

kullanıldıysa bunlar, mümkün olan en kısa zamanda aĢağıdaki sistemlerle değiĢtirilmelidir. 
 

1.3.7. Amaca Uygun ġekle Sahip Olmayan Eski Tip Emme Soketli Güdük 

Yatağı 
 

Eski tip emme soketı, fonksiyonel açıdan Ģekillendirilememektedir ve hemen hemen 
hiçbir kas yataklaması bulundurmamaktadır. (Resim 1.27.) 
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Resim 1.27: Eski tip emme soketı  

 
Tuber ischii‟de belirgin bir yük aktarımma da sahip değildir. Eski tip emme soketı, 

dairesel veya oval bir kesite sahiptir. Ampütasyonlu güdüğün temas alanlarının çevresi, 
güdüğün ilgili ölçülerinden daha küçük olması nedeniyle soketin güdüğe tutunması mümkün 
olabilmektedir. Güdük hacmi; soketin içine sokulur, uzunlaması yönünde önceden gerilir ve 
radial yönde sıkıĢtırılır. Güdük ucunun soket zemini ile bağlantısı olmayıp otomatik olarak 
açilabilen bir süpap yardımıyla kapatilanemme bölmesi içinde serbest bir çıkıntı oluĢturur. 

 
Güdüğün soket içindeki proksimal hareketi, distal emme bölmesi içinde hidrostatik bir 

alçak basınç oluĢturur ve böylece de güdüğün soket içine emilmesine neden olur. 

 
 Tutunma olayı, büyük ölçüde aĢağıdaki nedenlerle gerçekleĢmektedir: 

 Uzunlamasına çekme, (doku ön gerilimi) 

 YumuĢak kısım kompresyonu ve hacim kayması, 

 Hidrostatik alçak basınç), 

 Tutunma sürtünmesi. 
 
Bu tutunma mekanizmaları, yeni soket sistemlerinde daha da iyileĢtirilerek eski tip 

emme soketinın dezavantajları (kas atrofisi, kenarlarda yara oluĢumu, deri üzerinde patolojik 

basınç reaksiyonları, güdük ucunda morarma gibi) düzeltilmeye çalıĢılmıĢtır. 
 
GeliĢtirilmiĢ sistemlerin öncüsü olmasına rağmen Eski tip emrne soketi eski haliyle 

kullanılmamaktadır. 
 

1.3.8. Tutucu Soketli Güdük Yatağı (güdük ucu kılıfsız) 
 
Tutucu soket da, süpap ve emme bölmesi ile teçhiz edilmiĢ olup eski tip emme 

soketinden çok farklı olduğu için emme soketi olarak adlandırılır. Tutucu soket, anatomik ve 
fonksiyonel kriterlere uygun oturma dairesi ve kumanda bölgesi içinde ĢekillendirilmiĢtir. 
(Resim 1.28.) 
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Resim 1.28: Tutucu soket 

 
Bu Ģekilde de eski tip emme soketin dezavantalarmdan uzaktır ve yeni geliĢtirilmiĢ bir 

tutunma prensibi olarak kassal destekleme ilkesini kullanır. Soketin proksimal-distal 
pompalama iĢlemi bu Ģekilde azalır. Soketin otomatik olarak çalıĢmayan ve sadece elle 
çalıĢtırılabilen, güdük ucunun altındaki yüksek basıncı ortadan kaldıran bir süpapla 

kapatılarak atmosfer basıncı, nötral değer civarında değiĢen belli bir basınç alanı içinde 
tutulmaktadır. Güdük içinde distal yönde hareketi içinde yüksek basınç oluĢur.  

 
Bu basınç, venöz geri pompalaına etkisine yardımcı olur. Proksimal hareketinde ise 

soketin tutunma etkisini artıran bir düĢük basınç oluĢur.  
 
 Tutunına olayı, genelde aĢağıdaki Ģekilde sağlanır: 

 Uzunlamasına çekme, (doku gerilimi) 

 YumuĢak kısım kompresyonu ve hacim kayması, 

 Pasif doku kayması, 

 Aktif kas kayması, 

 Tutunma sürtünmesi, 

 Hidrostatik alçak basınç. 

 

1.3.9. Tutucu Kontakt Soketlı Güdük Yatağı (elastik güdük ucu kılıflı) 
 
Tutucu kontakt soketi, oturma dairesi ile kumanda bölgesi açısından daha önce 

anlatılan tutucu soketin aynısıdır. 
 

Güdük ucu bölgesinde, tutucu soket ile kontakt soket arasında kalan bir yapı göze 
çarpmaktadır. Distal emme bölgesindeki elastik güdük ucu yastığı, sert güdük ucu kontaktına 
benzer bir Ģekilde, fakat ampütasyonlu kiĢiye güdük ucunda bir yüklenme olduğunu 
hissettirmeden etki eder. Bu nedenle bu sistemi, kontakt sokete geçiĢ sistemi olarak 
tanımlamak mümkündür. 

 
YumuĢak uç kontaktı aracılığıyla distal tarafta yumuĢak kısım problemleri olan 

hastaların güdüklerinde bile böyle bir soket rahatlıkla kullanılabilir. 
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Tutucu mekanizmalar, daha önce anlatılan tutucu soket sistemlerindekinin aynısıdır. 
(Resim 1.29.) 

 

Resim 1.29: Tutucu kontakt soket 

 

1.3.10. Tam Kontakt Soketı Güdük Yatağı (sert güdük ucu kılıflı) 
 
Tam kontakt soketi, oturma dairesi ve kumanda bölgesi açısından daha önce anlatılmıĢ 

olan tutucu ve kontakt soketlerine benzer. 
 
Tam kontakt sokette, güdük bölgesi de dahil olmak üzere güdük yüzeyinin tamamı 

soket duvarıyla doğrudan bağlantı halindedir. 
 
Bunun için uygun bir yara konumu ile aktif ve güçlü kaslar gerekir. Distal kontaktı 

engelleyen güdük hastalıkları kontrendikasyonlardır. 
 
Güdük yüzeyinin tamamı üzerine yayılan ağırlık, birim yüzey baĢına düĢen ortalama 

basıncı azaltır ve bu Ģekilde de aĢırı yük altında kalmıĢ olan ana kısımların yükünü azaltır. 

 
Fakat bu yük azalması, belli sınırlar içinde olur, çünkü distal güdük kontaktı ancak 

nadir hallerde vertikal kuvvetlerin ileri derecede aktarılmasına yarar. Distal kontakt, (temas) 
daha ziyade güdük ucunun sınırlı yük aktarım fonksiyonuna sahip ve Ģekle uygun sıkıĢtırma 
(kompresyonu) olarak değerlendirilmelidir. 

 
Güdük ucunun ĢiĢme eğilimi sınırlıdır. Böylece güdük ile güdük yatağı arasındaki 

kayma iĢlemi ve deri irritasyon ve yaralanmalarının oluĢması da azalır. Güdük içinde, güdük 

dokusu ile kemik soketı arasında ve salınma fazında kanın güdüğe emilmesi ve basma 
fazında da yeniden dıĢarıya pompalanmasına neden olan belirli bir hareket oluĢur. Bu denli 
kesin olan bir iĢlem, ancak güdük yatağı kompresyonunun tamamını kapsayacak biçimde 
karĢı basınç yatağı olarak etki etmesi halinde mümkündür. (Resim 1.30.) 
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Resim 1.30: Tutucu tam kontakt soket 

 
Güdük ucu kontaktının avantajları aĢagıdaki gibi sıralanabilir: 
 
 Zemini hissetme ve yere basma duygusunun hasta tarafından kazanılması, 

 Güdük ucuna kan gitmesinin sağlanması, 
 Güdük ĢiĢmelerinin görülmemesi, 
 Renk değiĢiklilderinden ve hiperkeratozlardan kaçınılması, 
 Fantom ağnların daha iyi durdurulması, 
 Basıncın güdük yüzeyinin tamamı üzerine dağılması.  
 
Tutucu mekanizmalar, tutucu soketlerde görülen mekanizmaların aynısıdır ve bunlar, 

kısmen distal güdük ucuna da taĢınabilir. 

 

1.3.11. Esnek Kontakt Soketlı Güdük Yatağı 
 
Esnek kontakt soket, Ģekil ve hacim bakımından, daha önce anlatılan sert kontakt 

soketten pek farklı değildir. (Resim 1.31.) 

     

Resim 1.31: Esnek tam kontakt soket  

 
Sert kontakt soketinda vücut ağırlığı, sert ve bükülmez bir taĢıyıcı çerçeve tarafından 

aktarılırken esnek ve amaca uygun Ģekilde yapılandırılmıĢ olan soket, güdüğe tutunma 
iĢlevini üstlenir. 
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Geriatri hastalarmda kullanılan protezler için düĢünülmüĢ olan bu soket, aktif 
ampütasyonlu hastalara da taĢıma rahatlığını artırıcılık yanında, aĢağıdaki avantajları da 
sağlar. 

 

 Kas aktiviteleri için hareket alanı sağlar: Kawamura‟ya göre soket duvarı, 
hacimde bir değiĢiklik olmaksızın 1,6 - 2,9 mm hareket edebilmektedir. 

 Duyusal uyarım sağlar: Güdük, çok ince (1,5-2 mm) olan esnek soket duvarı 
sayesinde el ile yoklanabilir ve oturma sırasında oturma hissi oluĢturabilir. 
Isısal özellikleri iyidir. Ġnce soket duvarı, ısı birikimine neden olmaz. Aynı 
zamanda PE‟nin ısı iletim katsayısı ağaç hammaddesinin ısı katsayısına benzer. 
Bu nedenle bu soketler, malzeme soğukluğunun hissedilmesine neden olmaz. 

 Ġyi tutunma sağlar: PE soket ile deri arasındaki tutunma ve sürtünme katsayısı, 

ağaç sokette olduğundan daha büyüktür. Bu husus, çok fazla ter toplanmasına 
neden olmaz. 

 
Damar hastalıkları olan ve güdüğe genel olarak az kan giden hastalarda, sert ve esnek 

soket arasına elastik bir destek (PE köpük, selülozik lastik) konulur. Tutunma mekanizmaları 
sert kontakt soketteki mekanizmalar gibidir. 

 

1.4. Alçı Ölçüye Hazırlık 
 
Son on yıl içeresinde protez teknolojisinde inanılmaz geliĢmeler olmuĢ ve bu 

geliĢmeler devam etmektedir. GeliĢen teknoloji ile artan konforun yanında maliyetlerinde 
artmasına sebep olmaktadır. “En pahalı protez en iyi protezdir” yerine “kullanıcı için en 
uygun protez” dizaynını seçmek gerekir. Yaylanan ayaklar, konforlu diz eklemleri ve iyi bir 
kullanıcı performası ile en iyi sonuca ulaĢılmasının yanında önemli faktörlerden birisi  de 
soket güdük uyumudur. Bunun temelinde ise iyi bir ölçü, iyi bir alçı modelajı ve uygun 
malzeme seçimi vardır. Protez kullanıcı incelenip anemnezine baktıktan sonra ölçü alımına 
geçilmelidir. 

 
 Güdük, elle kontrol edilerek aĢağıdaki gibi önemli noktalar tespit edilir: 

 Yara izlerinin geçiĢi, 

 Kontraktür hareket sınırlamaları, 

 Ağrı sahası, 

 Kemik fırlamaları, 

 Problemli cilt bölgeleri. 
 

 Ölçü iĢlemi değiĢik Ģekillerde yapılmaktadır. (Resim 1.32.) 

 Metrik ölçü almak, 
o Mezuro ölçüsü,  
o Kumpas ölçüsü, 
o Scaner (bilgisayar destekli) ölçüsü almak 
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Mezuro ölçüsü Kumpas ölçüsü Scanner ölçüsü 

Resim 1.32: Ölçü alma metodları 

 

 Alçı ölçü almak üzere ikiye ayrılır, (Resim 1.33.) 
o El ile alçı ölçü, 
o Aparat yardımıyla alçı ölçü.  

 

  

El ile alçı ölçü Aparat yardımıyla alçı ölçü 

Resim 1.33: Alçı ölçü alma metodları 

 

1.4.1. Metrik Ölçü Alma 
 
Modüler diz üstü protezi için güdük üzerinden alçı ölçü alınırak protez yapılır. 

Hastanın özel isteği doğrultusunda, klasik protezlerde ağaç takoz oyularak soket yapılır.  
 
 Metrik ölçü almak 

 Scaner (bilgisayar destekli) ölçüsü,  

 Mezuro ölçüsü,  

 Kumpas ölçüsü, 
                   almak olmak üzere üçe ayrılır. 

 
 Scanner bilgisayar destekli sistem ile ölçü,  
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Diz altı protezlerinin ölçü alımında anlatıldığı gibi diz üstü protezlerininde değiĢik 
Ģekillerde bilgisayar destekli ölçüleri alınabilir ve bu tür ölçü almak için de öncelikle ölçü 
kiti, bir bilgisayar programı gereklidir. (Resim 1.34) 

         

Resim 1.34: Scaner (bilgisayar destekli) ölçü kiti 
 

 Scaner ile alınan ölçü ve program yardımıyla ekranda pozitif model 
oluĢturulur. (Resim 1.35) 

     

Resim 1.35: Program yarıdımıĢla soket oluĢturma 
 

 Bilgisayar desteği ile freze yardımıĢla pozitif model elde edilir ve bu 
model üzerine Ģaft imal edilir (Resim 1.36.). 

  

Resim 1.36: Bilgisayar destekli freze ile pozitif model 

 
 Mezuro ölçüsü  
 

 Metrik ölçüler alınarak ölçü formuna geçirilir. (Resim 1.37) 

 

Resim 1.37: Metrik ölçüsü 
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 Metrik ölçüler alınarak ölçü formuna geçirilir. (Resim 1.38) 

       

Resim 1.38: Kumpas ölçüsü 

 

1.4.2. Güdüğü Alçı Ölçüye Hazırlama 
 
 Cildi ve kılları korumak için güdük, krem, vazelin veya alçı isolasyon kremi ile 

iyice ovulur. 
 Uygun geniĢlikte bir triko çorap hazırlanır. 

 Triko çorabın uç kısmı, yarıyuvarlak dikilir. Triko çorabı dikerken 

makine altında toplanır ve dikmekte zorlanır ise makine üzerine ya 
talkum pudrası veya çorap altına bir parça gazete koyarak dikiĢ iĢi 
kolaylaĢtırılır. DikiĢ yerinden yarım 0,5-1 cm uzakdan triko çorap kesilir.  

 Triko çorab güdüğün uç kısmında düğümlenir. 
 Her iki yöntemle hazırlanan triko çorap ıslatılıp sıkılarak nemlendirilmiĢ triko 

çorap güdük üzerine geçirilir. Bu iĢlem ile güdük üzerinde hafif bir ön basınç 

elde edelir. Önemli noktaları kontrol edilerek ve kopya kalemi iĢaretlenir. 
(Resim 1. 39) 

 Trokarter majör, 

 Cildin problemli bölgeleri, 

 Kemik uçları, 

 Yara izleri. 

   

Resim 1.39: Islak triko çorap giydirme 

 



 

 24 

 Oturma bölgesinee el yerleĢtirilerek kavrama alıĢtırmaları yapılır. AĢağıdaki 
iĢlemler güdüğün sağ ve sol olma durumuna göre kullanılan elde sağ ve sol el 
olmak üzere değiĢir. (Resim 1.40) 

 

Sol Diz üstü güdük, sağ el Sağ Diz üstü güdük, sol el 

    

Posterior Anterior Anterior Posterior 

Resim 1.40: Güdük, el kavrama yön ve pozisyonları 

 
 Sağ güdük için sol ellinizin iĢaretparmağı ile tuber iskium hissedilerek tutulur; 

tuber iskium kavraması yapılır. BaĢparmakla lateral donanımın üzerine 
bastırılır. (Resim 1.41) 

   

Resim 1.41: Tüber iskium kavraması 

 

 Sağ güdük için diğer el (sol el) yüzeysel olarak anteriordan dizüstünün üzerinde 

tutularak satorius üzerine bastırılır. Her tutma oturuncaya kadar bunu birkaç kez 
çalıĢmak gerekir. (Resim 1.42) 

   

Resim 1.42: Anterior kavraması 

 
Bu el yerleĢtirme çalıĢılmasının birkaç kez tekrarlanması ile oturma bölgesinin doğru 

bir Ģekilde kavranması sağlanmıĢ olur. 
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1.4.3. Diz Üstü Protezi Ġçin Alçı Ölçü Alma 
 
 Yeterli büyüklük ve miktardaki alçı sargılar hazırlanarak ihtiyaç halinde 

yumuĢaması için tekniğine uygun olarak suya koyulur ve hafifce sıkılarak 
güdüğün etrafına sarılır. (Resim 1.43) 

 

Resim 1.43: Alçıyı hazırlama 

 
 Alçı sarma iĢlemi teknisyenin isteğine göre; 

 Alçı sargılar distalden baĢlayıp proksimale doğru hafif basınçla ve 

sargılar 2/3 nisbetinde üst üste binecek Ģekilde sarılır. (Resim 1.44) 

    

Resim 1.44: Uç kısıma sirküler alçı sararak ölçü alınması 
 

 Önce uç kısma longet alçılar yerleĢtirilip üzerine sirküler bir Ģekilde alçı 

sarılarakta yapılabilir. (Resim 1.45) 

     

Resim 1.45: Uç kısıma longet yerleĢtirilerek ölçü alınması 
 

 Baskı yerlerinden el ile güdük sarılıp baskı verilerek oturma bölgesi formu 
oluĢturulur. (Resim 1.46) 

  

Resim 1.46: Oturma bölgesine el ile baskı uygulama 
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 Oturma bölgesinde, el sarma Ģeklinin değiĢik yönden görüntüleri. (Resim 1.47) 

      

Resim 1.47: Oturma bölgesine el ile baskı uygulama 

 

1.4.4. Negatif alçı ölçüsüyü çıkarma 
 

 SertleĢen negatif alçı soket dikkatlice çekerek çıkartılır, triko çorap güdük 
üstünde kalmıĢ ise kesilerek veya alçıya yapıĢarak çıkmıĢ ise soket içerisinden 
triko çekilerek çıkartılır. (Resim 1.48) 

        

Resim 1.48: Negatif alçı ölçüyü çıkarma 

 
 Alçı sokette form kontrolü yapılır. (Resim 1.49) 

        

Resim 1.49: Negatif alçı soketin form konrolü 
 

 Soketin uç kısmı kesilerek ve bükülerek soket uç formu verilir. (Resim 1.50) 

    

Resim 1.50: Soket oturma kısmına form verme 
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1.5. Diz Üstü Protezi Enlemesine Oval Soket Ġçin 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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Prova  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .  Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Teslim  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .   Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . . 
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1.6. Diz Üstü Protezi Boylamasına Oval Soket Ġçin 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 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 
 

Prova  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .  Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Teslim  : . . . ./ . . . . ./ . . . . . .   Provayı Yapan : . . . . . . . . . . . . . . . . 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Diz üstü protezi için güdük üzerinden metrik ve uzunluk ölçülerini almak. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Metrik ölçüler alınır.  

 

 Mezuro kullanabilirsiniz.  
 Mezuroyu yeterli sıkılıkta tutmalısınız.  

 Ölçü formu kullanabilirsiniz.  
 Alınan ölçüleri ölçü formuna 

geçirebilirsiniz. 

 Baskı yerlerini test ediniz. 

 

 Tüber iskium, lateral ve anterior baskı 
yerlerini tespit ederek test edebilirsiniz. 

 Güdük üzerini izole ediniz. 

 

 Triko çorap kullanabilirsiniz. 
 Vazelin gibi izole edici kremler 

kullanabilirsiniz.  
 Soket yerlerini belirtmelisiniz. 
 Trokantör majör gibi hassas bölgeleri 

belirtmelisiniz. 

 Alçılı sargı bezini ıslatarak ekstremite 
üzerine eĢit oranda uygulayınız. 

 

 Su dolu bir kap içine alçılı sargı bezini 
batırabilirsiniz. 

 Su ısısını oda sıcaklığında 
ayarlamalısınız. 

 Alçılı sargı bezinin tamamen suyu 
emmesini beklemelisiniz. 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alçı ölçü alınız. 

 

 Alçı sargı kullanmalısınız. Alçı ölçü 
almak tekniklerine uyabilirsiniz. 

 Alçının sertleĢmesini bekleyiniz. 

  

 Alçının yeterli sertliğe ulaĢmasını 
beklemelisiniz.  

 Güdük pozisyonuna dikkat etmelisiniz. 

 Negatif alçı ölçüyü çıkarınız. 

 

 Ölçü formunu bozmamaya dikkat 
etmelisiniz. 

 Negatif ölçü içerisinden çorabı 
çıkarınız. 

    

 Triko çorabı çıkartabilmelisiniz. 
 Triko çorabı çıkarırken ölçü formunu 

bozmamaya dikkat etmelisiniz. 
 Ġzole kremleri temizlemelisiniz. 

 Negatif ölçüye form veriniz. 

    

 Soket hatlarına dikkat etmelisiniz. 

 Falçata ile kesikler atabilirsiniz.  
 Alçı makası kullanmalısınız.  
 Soket hatlarına uygun kenarları bükerek 

yuvarlayabilirsiniz. 



 

 31 

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 mezro, kumpas ile metrik ölçüleri aldınız mı?   

2. Alınan ölçüleri ölçü formu üzerine aktardınız mı?   

3. Baskı yerlerini test ettiniz mi?   

4. Güdük üzerini izole ettiniz mi?   

5. Alçı ölçü aldınız mı?   

6. Negatif alçı ölçüyü çıkardınız mı?   

7. Negatif ölçüye form verdiniz mi?   

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

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, femurun distalinden kalça ekleminin hemen üzerine kadar 

olan bütün bacak amputasyonlarında, geriye kalan parça için söylenebilir? 
A) Kalça dezartikülasyon güdüğü. 

B) Diz üstü güdüğü. 
C) Diz dezartikülasyon güdüğü.  
D) Diz altı güdüğü.  
E) Parsiyel ayak güdüğü. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, en ideal güdük boyudur? 

A) 1/5 Proksimal güdük boyu.  
B) 1/4 Proksimal güdük boyu.  
C) 1/3 Proksimal güdük boyu.  
D) 1/3 Orta güdük boyu.  
E) 1/3 Distal güdük boyu. 

 

3. Kumanda bölgesi neresidir? 
A) Orta üçte birlik kısmı.  
B) Distal üçte birlik kısmı ve güdük ucu. 
C) Distal üçte birlik kısmı. 
D) Proksimal üçte birlik kısmı.  
E) Medial üçte birlik kısmı.  

 

4. Güdük uç bölgesi neresidir? 
A) Distal üçte birlik kısmı.  
B) Distal üçte birlik kısmı ve güdük ucu. 
C) Proksimal üçte birlik kısmı.  
D) Medial üçte birlik kısmı.  
E) Lateral üçte birlik kısmı.  
 

5. Oturma bölgesi neresidir? 
A) Distal üçte birlik kısmı.  
B) Distal üçte birlik kısmı ve güdük ucu. 
C) Lateral üçte birlik kısmı.  

D) Medial üçte birlik kısmı.  
E) Proksimal üçte birlik kısmı.  
 
 

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 üstü protezi için negatif alçı ölçüyü iĢleme ve provasını yapma becerisini 

kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 Diz üstü protezi için negatif alçıyı iĢleme tekniklerini çevrenizdeki iĢletmelerde 

araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Diz üstü protezi için negatif alçıyı prova yapma tekniklerini çevrenizdeki 
iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

2. NEGATĠF ALÇI ÖLÇÜ PROVASI 
 
Diz üstü protezi yapımının en önemli parçalarından birisi de negatif ölçü provasıdır. 

Alçı soket provasında tespit edilen küçük önemsiz birkaç dakika içinde yapılan değiĢiklikler 
ileride meydana gelecek büyük çaplı masraf ve zaman kaybının önüne geçer.  

 

2.1. Uzunlamasına Oval Soket  
 
Hastaların yapısında meydana gelen değiĢiklik (geriatri durumunda kötüleĢme) ve 

bilinen soket kalıplarıyla gelen sorunlar, yeni çözüm yollarının bulunmasına neden oldu. Bu 

yeniliklerin baĢında, daha sonra ayrıntılı olarak incelenecek olan ISNY esnek soketi gelir. Bu 
soket tipinden türetilen ve aĢağıda gösterilen birçok yeni soket kullanılmaktadır: 

 
 CAT-CAM: Contoured Adducted Throchanteric Controlled Alignment Method 

= Kontrollü adduksiyonlu trochanter yapı yöntemi, (J. Sabolich) 
 SCAT-CAM: Femur bilezikli CAT-CAM soketı, (J. Sabolich) 
 NSNA: Normal Shape Normal Alignment = Normal Ģekil ve normal yapıda 

soket, (I. Long) 
 Narrow ML Above-Knee Prosthetic Socket: Mediolateral dar diz üstü soketi, 

(D. Shamp) 
 APO-Socket: Antero-posterior soket, (H.R. Lehneis) 
 RIC-Socket: Ramus ve ischium muhafazası soketi; (Radcliffe) Bu soket, ischii 

çıkıntısı ile os ischii‟nin soketin içinde yataklanması açısından önemlidir. Bu 
terim, yukarıda sayılan soket sistemlerinin hepsi için bir üst terim olarak da 

kullanılır. 
 
Yukarıda sayılan soketler, alçı negatifinin oluĢturulması ve sert destek çerçevesinin 

yapısı açısından farklılık gösterir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Teorik Temeller 
 
Yukarıya doğru lateral yönde kaldırılmıĢ olan soket kenarı, os ischii ile distal güdük 

sonuna doğru yönlendirilmiĢ kuvvetleriyle teorik olarak bir üç noktalı kuvvet sistemi 
oluĢturmaktadır. Bu nedenle femur adduksiyon durumunda tutulur ve pelvisin medio-lateral 
yönde kayması engellenir. 

 
Medio-lateral yönde dar tutulmuĢ olan soket, femuru doğrudan desteklemek suretiyle 

adduksiyon konumunda tutar. Bu konumda tutmasa, arada bulunan yumuĢak kısımlar 
nedeniyle sorunlar oluĢur. Medio-lateral yönde geniĢ tutulmuĢ bir soket, bu blokaj olayını 

sağlayamamaktadır. 
 
Güdük ile soket arasındaki doğrudan yük aktarma mekanizması, alıĢılmıĢ tuber desteği 

dikkate alınmadığında belirsiz olacaktır (Resim 2.1). 

   

Resim 2.1: Uzunlamasına oval sokette üç nokta kuvvet prensibinin etkisi 

 
Femurun güçlü adduksiyonu nedeniyle ağırlığın önemli bir kısmını yüklendiği kabul 

edilir. Ayrıca hidrostatik mekanizmalar önemli bir rol oynayacaktır. Ancak tuber ossis ischii, 

yine de yük aktarımında kendisine düĢen payı korur. Esnek kenar sayesinde tuber ossis 
ischii‟nin arka soket kenarına oturmaması, bunun yerine soket içersinde yataklanması 
mümkündür. Bu durumda os ischii; trochanter, m. adductorlongusun kiriĢi ve periferik doku 
gibi dıĢa doğru baskı yapar ve radial olarak görev alır. 

 
Bu yaklaĢık olarak V Ģeklindeki bir sokette bulunan kama Ģeklinde bir gerginlik 

ateline benzetilebilir. Güdük, bütün yönlerde aynı anda baskı yapar. Arka soket kenarının 

dikey yük altında çökmesi söz konusu değildir. 
 
Bir protez içindeki diz üstü, gerek yürürken gerekse otururken dinamik ve 

kendiliğinden bir Ģekil alabilir. Bu husus, Ģikayetlerin önemli bir bölümünün üst soket 
kenarında yoğunlaĢması nedeniyle önemlidir. 

 
Uzunlamasına oval soket, özellikle de geriatri hastaları için çeĢitli nedenlerle büyük 

avantajiara sahiptir. Nörovasküler hüzme, frontal desteğin konveksliği ile 
bastırılamadığından bu durum, anlaĢılır görülebilir. A-Pyönü daralmaz aksine geniĢler. Bu 
durum, sıcaklık karĢılaĢtırmaları ve US-Doppler kan dolaĢım testleri yapılarak kanıtlanabilir. 
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2.1.2. Uzunlamasına Oval Soketin ġekli ve Yapılanması  
 
 Genel koĢullar ve yapı kriterleri. 

 Ampütasyonlu hastaya kontakt soketlı protez takılabilmelidir, 

 Bilinen anlamda bir tuber desteği olmamalıdır, 

 Saft, A-P yönünde oval yapıda olmalı ve anteriorda geniĢlemelidir, 

 Yük, bütün güdük yüzeyi üzerine yayılmalıdır; bu arada güdük ucu da 
kısmi bir yük taĢımalıdır, 

 Protezin duruĢ fazında medio-lateral biokajı; lateral-proksimal soket 
kenarında, medial tuber kılıfında ve lateral destek eki veya femur 

bileziğinde üç nokta kuvvet etkisi yapar. 
 
AĢağıdaki resimde, oran farklarını göstermek amacıyla kadın ve erkek pelvisleri 

gösterilmiĢtir. “a” ile gösterilen açı, angulus subpubicus olarak adlandırılır. Bu açı, kadın 
pelvisinde (af yaklaĢık 90 - 100º, erkek pelvisinde (am ise yaklaĢık 75 - 80º kadardır. (Resim 
2.2) 

 

Resim 2.2: Kadın ve erkek pelvisi arasındaki açısal farklar 

 
Bu açısal farklara uygun olarak kadın pelvisindeki rami ossis ischii, daha az diktir ve 

bu da uzunlamasına oval soketli protezlerin yapımını zorlaĢtırır. 
 

2.1.3. Soket Kenarının OluĢumu ve Yeri 
 
Soket, hafif bir fleksiyon konumunda (5°) yapılır. Perinede, adduktor kiriĢinin 

serbestliği, posterior yönde tuber kılıfına doğru ortalama olarak 15 - 20° kadar artmaktadır. 
 
Os pubis, vücut ağırlığını taĢıyamadığından ve serbest halde bırakılması gerektiğinden 

adduktor kiriĢinin serbestliği önemlidir. 
 
Soket kenarı, dorsal bölgede m. glutaeusu içine alarak lateral yönde trochanter 

yüksekliğini aĢar. (perine düzeyinin 12 cm kadar üzerinde) 
 
Kenar, lateralden öne ve aĢağıya doğru inerek spina ilaca anterior superiorun oturma 

pozisyonunda basınçsız kalmasını sağlar. Bundan sonraki seyrinde, adduktor kiriĢi 
bölgesinde daha önce tarif edilmiĢ olan medial kenarın üzerinden geçmek için yine aĢağıya 

doğru yönelir. (Resim 2.3) 
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Resim 2.3: Medial, frontal ve dorsal soket kenarlarının oluĢumu ve yeri 

 
Yukarıya doğru lateral yönde kaldırılmıĢ olan soket kenarı, os ischii ile distal güdük 

sonuna doğru yönlendirilmiĢ kuvvetleriyle teorik olarak bir üç noktalı kuvvet sistemi 
oluĢturur. Bu nedenle femur adduksiyon durumunda tutulur ve pelvisin medio-lateral yönde 
kayması engellenir. (Resim 2.4) 

 

    

Anterior görünüĢ Posterior görünüĢ Medial görünüĢ Üst (iç) görünüĢ 

Resim 2.4: Uzunlamasına oval soket 

 

2.1.4. Güdük GiriĢ Düzleminin ġekli 
 
Perine, hemen hemen düz bir çizgi halinde ĢekillendirilmiĢ olabilir ve içe rotasyon 

yapan bir pozisyon gösterir. 
 
Adduktorların yuvası belirgindir ve frontal destek yoktur. M. rectus femorisin ve m. 

tensor fasciae lataenin durumuna göre ventro-lateral eğri yok olacaktır. Soket, trochanterin 
arkasından düz bir kemer halinde tuber kılıfına varır. 

 
Böylece perine bölgesinde, proksimalden distale doğru yük iletimi için kullanılan ve 

medial tuber kılıfından kaynaklanan bir adduktor yastığı meydana gelir. 
 

2.1.5. Kumanda Bölgesinin ġekli 
 
M-L mesafesi, A-P mesafesinden çok küçüktür. Bu farka uygun bir Ģekil için kasların, 

çapraz oval soketteki gibi itilmemesi gerekir. 
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Bilinen anlamda bir frontal destek yastığı öngörülmediğinden femoral damarlar geniĢ 
ölçüde basınç bölgelerinden yoksundur. Bu nedenle uzunlamasına oval soketler, özellikle 
dolaĢım sorunu olan güdükler için uygun düĢer. 

 

2.1.6. Test Soketlerı 
 
 Birinci seçenek: Alçıdan bir üst soket kullanılır. ġekillendirme tekniğinin amaca 

uygun olarak doğrudan soket üzerine uygulanması gerekir.  
 

Avantajı, malzemesinin ucuz olmasıdır. 
 

Dezavantajı, dinamik bir alıĢtırmanın yapılamamasıdır. Kalıp, sadece kontrol 
delikleri açılarak gözden geçirilebilir. (soket, Ģeffaf değildir) 

 
 Ġkinci seçenek: 6,3 mm kalınlığında bir Surlyn/Termovak test soketı kullanılır. 
 

Avantajı, Ģeffaf olmasıdır.  
 

Dezavantajı, nispeten pahalı olmasıdır. Bu polietilen-akrilik asit kopolimeratı, 
derinlemesine çekilmezse kendi kendini taĢıyan bir soket kadar serttir. 

 
 Üçüncü seçenek: Bir polietilen test soketi kullanılır. 
 

Avantajı, ucuz olması ve protezin son haline çok benzemesidir. 
 

Dezavantajı ise hemen hemen hiç Ģeffaf olmamasıdır. 
 

Kesin soket imal edilene kadar birçok test soketinın yapılması gerekir. BoĢa zaman 
harcamaya neden olan ve buna bağlı olarak da maliyetleri artan bu deneme-yanılma metodu, 
Ģeffaf ve pahalı test malzemelerinin kullanılmasıyla belirli sınırlar içinde daha kısa bir süre 
içinde gerçekleĢtirilebilir. 

 

2.1.7. Yapım ve Prova 
 
Dinamik provada kullanılmak üzere test soketleri, modüler (değiĢtirilebilir) parçalarla 

imal edilmektedir. Kesin yapı için ise son kullanımda gerekli olacak olan alıĢtırma parçaları 
kullanılır. 

 
Yapı grupları; soketin temel yapısı, soket ve alıĢtırma parçalarının temel yapısı ile 

prova sırasındaki dinamik yapı düzeltmelerinden oluĢur. 
 

2.1.8. Soketin Temel Yapısı 
 
Uzunlamasına oval sokette, çapraz oval soketin tuber desteğinde görülen yük taĢıyıcı 

noktalar bulunmadığından basma fazında yük vektörünün baĢlangıç noktasının kalça 
ekleminde olduğu kabul edilir. Kalça orta çizgisinden gelen bu çizgi, yapı referans çizgisi 

görevini de görür. 
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Bu nedenle sagital ve frontal düzlemde proksimal soket halkasının ortası, çıkıĢ noktası 
olarak kullanılır. Belirgin adduksiyon ve hafif fleksiyon pozisyonları (en çok 5°) ile 
perinenin görünen içe rotasyonuna dikkat edilmelidir. 

 

2.1.9. AlıĢtırma Parçalarının Temel Yapısı 
 
AlıĢtırma parçalarının uzunlamasına soketteki düzenleme kuralları, normal bir 

protezdeki gibidir. 
 

2.1.10. Prova ve Dinamik Düzeltmeler 
 
Ampütasyonlu hastalarla ilgili sıkıĢtırma tekniği, bilinen tekniklerden farklı değildir. 

Süpap deliğinin, kontakt soketlerde kullanıldığı gibi soket zemininin merkezi olarak en derin 
noktasında bulunması gerekir. 

 
Süpap dıĢ deliğinin pozisyonu ise hastaya bağlı olarak herhangi bir yere konulabilir. 

Çok uzun güdüklerde, lateral pozisyonda güdüğü içe çekme imkanlarının daha iyi olması 
nedeniyle medial yumuĢak kısım dokusuna tercih edilir. (Resim 2.5) 

 

Resim 2.5 Soket yapısının frontal düzlemden görünüĢü  
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2.1.11. Amputasyonlularda Uygulama 
 

Yaygın olmayan soket Ģekli nedeniyle protez yerleĢtirilirken soketin pozisyonuna 
değil sadece ayağın doğru pozisyonda olmasına dikkat edilmesi gerekir. Yürüme deneyinde 
yapı, hassas ayarlama ile dinamik kriterler göz önünde tutularak düzeltilir ve ayarlanır. Ġlk 
provada dikkat edilecek temel nokta, soket Ģekli ile ilgilidir. Eğer soket, Ģeffaf malzemeden 
imal edildiyse alıĢtırma kalıbı hakkında karar vermek kolay olur. DeğiĢiklikler, taĢlama 
ve/veya termoplastik Ģekillendirme ile yapılmalıdır. Hacim hataları, (çok geniĢ olma 

durumu) alginat enjeksiyonu gibi maddelerle ortadan kaldırılabilir. DüzeltilmiĢ test soketi 
için bir temel elde etmek üzere bu soket içine hızlı bir Ģekilde alçı dökülerek kaplanır. 
Alginat, kuru faz sırasında sökülür. AlıĢtırma kalıbında çok hata varsa yeni bir test soketi 
yapılır. (Resim 2.6) 

  

Resim 2.6: Sabolich’e göre taĢıyıcı destek çerçevesi  

 

2.2. M.A.S Soket  
 

Bu soket tekniği Marlo Ortiz tarfından geliĢtirildiğinden bu soket tekniği adını Marlo 
Anatomik Soket (Marlo Anatomical Socket) M.A.S.dan alır. (Resim 2.7) 

     

Resim 2.7: Mas Soket 

 

 Bu soket tekniğinden diğer soketlere göre anterior ve posterior kısımlardaki 
boĢluklar protez hareket kabiliyetini oldukça artırmıĢtır.(Resim 2.8) 

   

Resim 2.8: Anterior ve Posterior soket yüksekliği 
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 Otururken protezin soket boĢluğu büyük kolaylık sağlar.(Resim 2.9) 

  

Resim 2.9: M.A.S. Soketin hareket kabiliyeti 

 
 M.A.S. soketin dört yönden görünüĢü. (Resim 2.10) 

             

Resim 2.10: M.A.S. soketin dört yönden görünüĢü 

 
 M.A.S. soketin anterior ve posteriordan görünüĢü. (Resim 2.11) 

 

      

Anterior Posterior 

Resim 2.11: M.A.S. soketin anterior ve posteriordan 
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 Soketlerin karĢılaĢtırılması 
 
Enlemesine, uzunlamasına ve M.A.S. soket karĢılaĢtırılması aĢağıdaki gibidir. (Tablo 

2.1.) 
 

Enlemesine oval soket Uzunlamasına oval soket M.A.S. soket 

     

  
 

   

   

Tablo 2.1: Enlemesine, uzunlamasına ve M.A.S. soket karĢılaĢtırılması 

 

2.3. Negatif Alçı Soket Provası 
 
Ġyi bir protez soketinin sağlanabilmesi için negatif alçı soket provası, hastanın istekleri 

ve teknisyenin bu istekler doğrultusunda yapacağı düzenlemeler ile gerçekleĢir. 
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2.3.1. Ġç Çevreyi Ölçme 
 

 Soketin iç çevresini ölçmek için iç çevre ölçme aleti, yoksa mezuro kullanılır. 
Soketin iç çevresi: 
 

 Ġç çevre ölçme aleti ile ölçülür. Aletin metal uzantısı tüber kısmına iyi 
oturtulur; yavaĢ yavaĢ gevĢetilerek yayın tüm çevreye eĢit ve parael 
oturması sağlanır. (Resim 2.12) 

     

Resim 2.12: Ġç çevre ölçme aleti ile iç çevre ölçümü 

 

 Mezuro ile ölçülür. Mezuronun eĢit bir Ģekilde kaydırılmadan ve yüzeye 

tam oturtulur. (Resim 2.13) 

   

Resim 2.13: Mezura ile iç çevre ölçümü 

 

2.3.2. Negatif Alçının Ġç Formunu Verme 
 

 Tüber iskium oturma yüzey (plato) Ģekli verilir. (Resim 2.14) 

  

Resim 2.14: Tüber platonun oluĢturulması 
 

 Perineum kısmına Ģekli verilir. (Resim 2.15) 

  

Resim 2.15: Perineum Ģeklinin oluĢturulması 
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 Lateral duvar Ģekli verilir. (Resim 2.16) 

  

 Resim 2.16: Lateral duvar Ģeklinin oluĢturulması 

 
 Tüber plato, perineum ve lateral olmak üzere negatif alçı soket içi raspalanarak 

Ģekillendirilir.(Resim 2.17) 

          

 Resim 2.17: Negatif alçı soket içinin raspalaması 

 
 Ölçüler sık sık konrol edilir. (Resim 2.18) 

          

Resim 2.18: Negatif alçı soket içinin ölçü kontrolü 

 

 Negatif alçı soket içi, alçı teli ve zımpara yardımıyla pürüzler yok edilir. (Resim 
2.19) 

 

Resim 2.19: Negatif alçı soket içinin düzeltilmesi 
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2.3.3. Negatif Alçı Soket Provası 
 
 Negatif alçı soketin dıĢ duvarı amputeli hastanın ağırlığını taĢıyacak Ģekilde alçı 

sargı bandajı ve alçıyla kalınlaĢtırılarak sağlamlaĢtırılır. (Resim 2.20) 

                   

Resim 2.20: Alçı soket duvarının kalınlaĢtırılması 

 
 Negatif alçı soketin iç ve dıĢ duvarı pürüzleri giderilerek oturma bölgesinin son 

Ģekli verilir. (Resim 2.21) 

     

Resim 2.21: Oturma bölgesi 

 
 Güdük baskılarının rahat bir Ģekilde görülmesi ve soketin kırılmasına sebep 

olmayacak yeterlilikte kontrol delikleri açılır. Alçı soketin rahat giyilmesi için 
soket iç duvarı ve güdük pudralanır. (Resim 2.22) 

 

Resim 2.22: Kontrol delikleri 
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 Prova aparatı yoksa hastanın rahatça yüklenebilmesi için soket dıĢına alçı 
destek verilerek yere sağlam basması sağlanır. Prova aparatı ile yapılan 
provada ise alçı soketin, prova aparatına güvenli ve sağlam bir Ģekilde 

oturtulması sağlanır. (Resim 2.23) 

      

Resim 2.23: Prova aparatında prova 

 

Ayakta prova; 

 
 Prova sırasında aĢağıdaki noktalara dikkat edilir. 

 

 Yükseklik dengesine, 

 Güdük ağrısına, 

 Tuberin oturmasına,  

 Frontal pelot baskı kontrolüne, 

 Os pubisinin kontrolüne, 

 Trokanter majörün kontrolüne, 

 Soket kenar geçiĢinin kontrolüne, 

 Güdük hacminin kontrolüne, 

 Doğru güdük yeĢleĢtirmesinin kontrolüne, 

 Anterior lateral rectus femoris boĢluk yatağına, 

 Anterior medialde adduktor longus boĢluk yatağına,  

 Posterior lateralde gluteus maksimus boĢluk yatağına,  

 Posterior medialde hamstring tendonları boĢluk yatağına,  
 

Prova sırasında, mevcut Ģikâyetleri üzerine alçı sıvamak veya kazımak suretiyle ve 
deliklerden güdük baskı durumunu kontrol edilerek soket içinin son hali elde edilir. (Resim 
2.24) 

             

Resim 2.24: Alçı soket provası 
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Adım atma provası; 

 
 Hastanın ileri ve arkaya doğru adım atıyormuĢ gibi hareket etmesi istenir. Bu 

esnada alçı soketin ön ve arka taraftaki pozisyonları kontrol edilir ve aĢağıdaki 

noktalar gözden geçirilir: 
 

 Alçı soketin oturuĢu, 

 Alçı soketin kenarının geçiĢi, 

 Alçı soketin fleksiyonu / ekstansiyonu, 

 Alçı soketin abduksiyonu / adduksiyonu, 

 Tuber bankın yere paralelliği, 

 Anterior lateral rectus femoris boĢluk yatağı, 

 Anterior medialde adduktor longus boĢluk yatağı,  

 Posterior lateralde gluteus maksimus boĢluk yatağı,  

 Posterior medialde hamstring tendonları boĢluk yatağı.  

 
Son olarak, hasta normal duruĢ pozisyonunda iken bir çift Ģakul yardımıyla soket 

pozisyonu çizilerek tespit edilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Diz üstü alçı modelin provaya hazırlama 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Negatif kalıp içerisini iĢleyiniz. 

 
 

 Soket formuna dikkat etmelisiniz.  
 Güdüğe verilecek baskı miktarlarına 

dikkat etmelisiniz. 

 Soket formunu oluĢturabilirsiniz. 
 Baskı pelotlarını oluĢturabilirsiniz.  
 Ölçüleri sık sık kontrol etmelisiniz. 

 Pürüzleri düzeltiniz. 

   
 

 Raspalayabilirsiniz. 
 Tellebilirsiniz. 
 Alçı süt ile düzgün yüzey elde 

etmelisiniz. 
 Ölçüleri sık sık kontrol etmelisiniz. 
 Soket formunu muhafaza 

etmelisiniz. 

 Soket iç ölçülerini kontrol ediniz. 

    
 

 Mezuro kullanabilirsiniz.  
 Ġç çevre ölçme aleti 

kullanabilirsiniz. 
 Ölçüyü daraltma kurallarına 

uymalısınız. 
 Ölçüleri sık sık kontrol etmelisiniz. 

 Soket içerisi pürüzlerini yok ediniz. 

 
 

 Alçı teli, su zımparası ve alçı sütü 
kullanabilirsiniz.  

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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Negatif Alçı Soket Provası 

 Sokete taĢıyıcı duvar yapınız. 

      
 

 Negatif alçı modelin dıĢarıdan alçı 
ve alçı sargı ile destekleyerek 
hastayı taĢıyabilecek kalınlıkta soket 
duvarı oluĢturmalısınız.  

 Soketin kurumasını sağlayınız. 

 Soketi kontrol ediniz. 

      
 

 Soket üzerine parmak girecek ve 
güdük görülecek Ģekilde delikler 
delebilirsiniz.  

 Soket içerisini pudralayabilirsiniz.  
 Güdüğe giydirebilirsiniz. 

 Soket provasını yapınız. 

      
 

 Ayakta prova yapmalısınız. 
 Adım atma provası yaptırmalısınız. 
 ġakul çizgilerini çizmelisiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Negatif kalıp içerisini iĢlediniz mi?   

2. Pürüzleri düzeltiniz mi?   

3. Soket iç ölçülerini kontrol ettiniz mi?   

4. Soket içerisi pürüzlerini yok ettiniz mi?   

5. Sokete taĢıyıcı duvar yaptınız mı?   

6. Soketi kontrol ettiniz mi?   

7. Soket provasını yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 
Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 
cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, negatif alçı soket yapımında kullanılmaz? 

A) DikiĢ makinesi. 
B) Raspa. 
C) Alçı teli. 
D) Ġç çevre ölçme aleti. 
E) ġakül. 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, soketin iç ölçüsünü ölmede kullan özel bir aletidir? 

A) Metre. 
B) Mikrometre. 
C) Ġç çevre ölçme aparatı. 
D) Kumpas. 
E) Mezuro. 
 

3. Alçı provasında, aĢağıdakilerden hangisi yapılır? 
A) Alçı longet. 

B) Alçı sargı bandaj. 
C) Alçı hamuru. 
D) Soket dıĢına alçı hamuru ile destekleme. 
E) Hepsi. 
 

4. Ayakta provada, aĢağıdakilerden hangisine bakılmaz? 
A) Yükseklik dengesine. 

B) Güdük ağrısına. 
C) Tuberin oturmasına.  
D) Ayak uzunluğuna. 
E) Os pubisinin kontrolüne. 

  

5. Adım atma provasında, aĢağıdakilerden hangisine bakılmaz? 
A) Alçı soketin oturuĢuna. 
B) Alçı soketin kenarının geçiĢine. 
C) Longutidinal ark boĢluğuna. 
D) Alçı soketin abduksiyon / adduksiyonuna. 
E) Anterior lateral rectus femoris boĢluk yatağına 
 

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 cümlelerin boĢ bırakılan yerlerini doğru ifadelerle tamamlayınız. 
 

1. Alçı ölçü almadan önce güdük üzeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . edilir. 

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

kullanılır. 
 

3. Negatif alçı ölçü içinin iĢlenerek prova yapılmasına, . . . . . . . . . . . . . . . . . . soket 
provası denir. 

 

4. Pozitif model yapılmadan önce alçı soketin güdük ve hasta üzerinde. . . . . . . . . . . . . . . 
edilmesi gerekir.  
 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

5. ( . . . ) Diz üstü amputasyonu bir eksartikülasyon ampute Ģekli değildir. 
 
6. (. . . ) Diz üstü protezi için önce alçı ölçü alınır, sonra izolasyon iĢlemi yapılır.  
 
7. (. . . ) Diz üstü protezinde güdük ucuna tam yük verilebilir. 

 
8.  ( . . . ) Alçı ölçü almadan önce güdük üzerine PVA folyo geçirilir.  

 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi, protez soketinin provasında ortopedik protez ve ortez 
teknisyeni tarafından görülemez? 
A) Güdük ağrısı, 
B) Soket kenar geçiĢinin kontrolü, 
C) Yükseklik dengesi, 
D) Posterior lateralde gluteus maksimus boĢluk yatağı, 
E) Anterior lateral rectus femoris boĢluk yatağına.  

 

10. AĢağıdakilerden hangisi, oval soket kalıbıdır? 
A) CAT-CAM.  
B) SCAT-CAM.  
C) NSNA. 
D) RIC-Socket.  

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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CEVAPANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
  

1 B 

2 D 

3 A 

4 B 

5 E 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 D 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 ĠNTERMĠS 

2 KUMPAS 

3 ALÇI 

4 PROVA 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 Y 

9 A 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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