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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında ortezlerin bir parçası olan diz, ayak bilek ve
ayak ortezi (KAFO) imalatını öğreneceksiniz.
Bu modulü aldığınızda diz bölgesinin anatomisi, biyomekaniği ve eklem çeĢitlerini ve
KAFO için manĢet yapma ve KAFO imalat tekniklerini öğrenecekskiniz.
Ortez imalatı, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ve
istenilen verimi alamayız.
Diz, ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO) imalat teknikleri ortopedi tekniğinin bir parçası
olduğundan bu alanda bilgi ve beceri kazanmak gerekir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1
AMAÇ
Tek ya da çift taraflı kullanılan diz, ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO) çeĢitlerini ve
bunlara göre KAFO tasarımlarını tanıma becerisini kazanabileceksiniz.
Ayak bilek mafsallarına göre diz, ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO) çeĢitlerini ve
bunlara göre KAFO tasarımlarını tanıma becerisini kazanabileceksiniz.
KAFO’larda kullanılan bağlantı halkalarını tanıma becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizdeki iĢletmelerde bulunan tek ya da çift taraflı kullanılan diz, ayak
bilek ve ayak ortezi (KAFO) tasarımları üzerinde çalıĢarak arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Çevrenizdeki iĢletmelerde bulunan ayak bilek mafsallarına göre diz, ayak bilek
ve ayak ortezi (KAFO) tasarımları üzerinde çalıĢarak arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Çevrenizdeki iĢletmelerde bulunan KAFO’larda kullanılan bağlantı halka
tasarımları üzerinde çalıĢarak arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. DĠZ, AYAK VE AYAK BĠLEĞĠ ORTEZĠ
(KAFO) UYGULAMALARI
KAFO tasarımları yapılıĢ Ģekillerine göre değiĢik Ģekilde sınıflandırılabilir.

1.1. Tek ya da Çift Taraflı (Bilateral) Olmasına Göre KAFO
ÇeĢitleri
KAFO’lar tek taraflı ya da çift taraflı kullanılır.
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1.1.1. Tek Taraflı KAFO
Sağ veya sol ayak olmak üzere tek taraflı kullanılan KAFO (Resim 1.1).

Resim 1.1: Tek taraflı KAFO

1.1.2. Çift Taraflı (Bilateral) KAFO
Sağ ve sol ayak olmak üzere çift taraflı (bilateral) kullanılan KAFO (Resim 1.2).

Resim 1.2: Çift taraflı (bilateral) KAFO

1.2. Ayak Bilek (eklemlerine) Mafsallarına Göre KAFO ÇeĢitleri
Kullanılan mafsal türlerine göre KAFO’ların sınıflandırması yapılabilir.
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1.2.1. Mafsalsız KAFO
KAFO’nun ayak bileğinde mafsal (eklem) kullanılmamıĢ hareketsiz bırakılmıĢtır
(Resim 1.3).

Resim 1.3: Ayak bilek mafsalsız KAFO

1.2.2. Sandaletli KAFO
Bu tür KAFO’da ayağın girdiği sandalet, ayakkabı kısmı değiĢik Ģekillerde
tasarlanabilir (Resim 1.4).

Resim 1.4: Sandaletli KAFO



Klasik serbest ayak bilek mafsalı (Resim 1.5).

Dövme ayak bilek mafsalı

Eğelenerek planter/dorsal stop ayarı yapılabilir.
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Resim 1.5: Klasik
(konvensiyonel)
serbest ayak bilek
mafsalı



Resim 1.8: Bot
için modüler
serbest ayak
bilek mafsalı

Modüler sistem ayak bilek mafsalı
Sol Ģekil sandalet uygulaması için
Sağ Ģekil ortopedik bot uygulaması için
Eğelenerek planter/dorsal stop ayarı yapılabilir.
Sandalet için modüler serbest ayak bilek mafsalı

Klenzak ayak bilek mafsalı (Resim 1.7)











Resim 1.7:
Sandalet için
klenzak ayak
bilek mafsalı

Modüler serbest ayak bilek mafsalı (Resim 1.6)








Resim 1.6:
Sandalet için
modüler serbest
ayak bilek mafsalı

Modüler sistem ayak bilek mafsalı
Sol Ģekil sandalet uygulaması için
Sağ Ģekil ortopedik bot uygulaması için
Planter stop yapar
Ayağın dorsi fleksiyon yay destekli
Sandalet için klenzak ayak bilek mafsalı

Bot için modüler serbest ayak bilek mafsalı (Resim 1.8)
Bot için klenzak ayak bilek mafsalı (Resim 1.9)
Ayarlanabilir (kontraktür açıcı) ayak bilek mafsalı (Resim 1.10)



Sandalet uygulaması için
Ayarlanabir planter/dorsal stop

Resim 1.10: Ayarlanabilir (kontraktür açıcı) ayak bilek mafsalı
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Resim 1.9:
Bot için
klenzak ayak
bilek mafsalı



El yapımı, stop pimli ayak bilek mafsalı (Resim 1.11)

Bot ve sandalet için uygulanabilir.

Resim 1.11: Stop pimli ayak bilek mafsalı



Çelik twister için ayak bilek mafsalı (Resim 1.12)

Resim 1.12: Çelik twister için ayak bilek mafsalı



Uni lateral ayak bilek mafsalı (Resim 1.13)

Resim 1.13: Uni lateral ayak bilek eklemi

1.2.3. Botlu KAFO
Sandalet yerine kullanılan ayakkabı ya da bot olsun genelde botlu KAFO diye
adlandırılır. Bot üzerinde değiĢik modifikasyonlar yapılabilir (Resim 1.14).

Resim 1.14: Botlu KAFO

7

1.3. Çivileme, Vidalama ve Sıkma Aletleri
KAFO yapımında değiĢik el aletlerden faydalanılır ve kullanıldıkları amaca uygun
olarak isimlendirilir.

1.3.1. Çekiç
Çekiç, bir tarafı geniĢ diğer tarafı daralan çelik gövde ile oval, öne doğru inceltilmiĢ
diĢbudak veya ak gürgen ağacından yapılmıĢ saptan ibarettir.
Sap, çelik gövdenin oyulmuĢ yerine tam intibak etmiĢ ve tutkalla yapıĢtırılmıĢ bir ağaç
kama ya da özel imal edilmiĢ çelik bir kama ile tespit edilmiĢ olmalıdır. ÇalıĢılan parçaya
Ģekil vermek için çekiç kullamlır. Çekiçler; el çekici, dövme çekici ve ön dövme çekici
olarak sınıflandırılır (Çizim 1.1).

Çizim 1.1: Çekiç ve çekiç tipleri

1.3.2. Örs
Örs, metal malzemenin çekiç ile döverken üzerine konulduğu alettir. Orsün çalıĢma
yüzeyi, dövme çeliğinin üzerine kaynaklanmıĢ bir sertleĢtirilmiĢ çelikten oluĢur.
Orsü kullanma yüksekliği ölçüsüne gelmesi için bir kütüğün veya bir tezgâhın üzerine
konulması gerekir (Resim 1.15).

Resim 1.15: Örs

1.3.3. Örs Keskisi
Örs deliğine uygundur. SertleĢtirilmiĢ metalden yapılmıĢtır ve kesici tarafı sıcak
metalleri ayırmak için kullanılır. Demir dövme iĢleminde çok sayıda form verici alet
kullanılır (Çizim 1.2).
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Çizim 1.2: Örs keskisi ve form verici aletler

1.3.4. Demir Dövme Kuralları
Malzemenin dövme esnasında kalınlığının azalıp uzunluğunun fazlalaĢmasına uzatma
veya germe denir (Çizim 1.3).

Çizim 1.3: Çekme ve ayar iĢlemi

Bir çubuğun gövde kalınlığının artıp boyunun kısalmasına kakma denir. Normalde
perçine Ģekil verirken olduğu gibi lokal olarak gerçekleĢtirilir. KalınlaĢtırılacak kısım
kızdırılır, geri kalan kısım su içinde sertleĢtirilir (Çizim 1.4).

Çizim 1.4 Kakma iĢlemi
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Bir deliğin oluĢturulmasına zmıbalama denir. Bu iĢlem normal olarak üç bölümden
oluĢur: Ġlk önce yarım zımbalama yapılır, malzeme döndürülür, kalan parça örsün zımba
deliğinden çıkarılarak delinir. Delik, Ģekli giderek büyüyen bir zımba demiri ile adım adım
büyütülür (Çizim 1.5).

Çizim 1.5: Zımbalama iĢlemi

Soğuk keskiden daha ince olan sıcak keski ile ayırma iĢlemi yapılır. ÇalıĢılan parçanın
yuvarlaklaĢtırılması için dövme kalıp çalıĢması yapılır.
Malzeme önce sekiz köĢeli olarak Ģekillendirilir, daha sonra dövme kalıpları arasında
veya bir dövme kalıbı ile bir kalıp takozu kullanarak yuvarlak Ģekil verilir.
Bükme iĢlemi, örsün etrafında malzemenin bükme sırasında incelmemesine dikkat
edilerek yapılır. Kaynak iĢlemi, hatasız yapılır ise E-kaynağı veya asetilen kaynağından daha
iyi birleĢme sağlayan ancak itina isteyen bir çalıĢmadır (Çizim 1.6).

Çizim 1.6: Dövme kalıp çalıĢması

1.4. Çeneli Aletler
Çeneli aletler, kerpeten ve penselerdir. Kerpeten genellikle çivi çıkarmaya yarar.
Kerpeten ağzı deforme olmuĢ ya da körleĢmiĢse usulüne uygun Ģekilde eğelenerek yeniden
iĢlevini yapacak hâle getirilir.
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Pensede tutucu (yakalayıcı) alan, diĢli yapıdadır. Pense özellikle ince metal parçaları
bükmek, yuvarlak cisimleri tutmak ve üzerinde ilave kesici ağız yardımıyla küçük çivi ve
vidaların kesilmesinde kullanılır (Çizim 1.7).

Çizim 1.7: Çeneli aletler

1.4.1. Kerpeten
Dövme iĢlemi sırasında kullanılan malzemenin boyu mümkün olduğunca kerpeten
gerektirmeyecek uzunlukta olmalıdır. Buna rağmen çoğu zaman dövme iĢlemi sırasında
malzeme çok yüksek ısı derecesinde olduğundan bunu bir kerpeten ile tutmak gerekir (Çizim
1.8).

Çizim 1.8: Kerpeten çeĢitleri

1.4.2. Tornavida
Tornavida, bir uçtan ve bir tutamaktan oluĢur. Ucu ya değiĢtirilir özelliktedir ya da
tutamağa perçinlenmiĢtir. Bazen tüm sapin içinden geçer ve sapin sonunda vurma noktasına
sahiptir. Vida baĢının tornavida tarafından zedelenmemesi için tornavida ucu geniĢliğinin
doğru seçilmiĢ ve yassı Ģekilde (kama Ģeklinde değil) taĢlanmiĢ olması gerekir. Tornavida
ucu, vida kanalma sıkı bir Ģekilde oturmalıdır. Yıldız baĢlı vida sıkıĢtırılması gerekiyor ise
yıldız tornavida kullanılmalıdır (Çizim 1.9).
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Çizim 1.9: Tornavida ve tornavida uçlarının Ģekli

1.4.3. Keskiler
Metal keskiler, metallerin kesiminde kullanılır ve yüksek derecede karbon ihtiva eden
çelikten yapılmıĢtır. Keskinin bir tarafı sertleĢtirilmiĢ ve sivri, diğer tarafı ise çekiç
darbelerine çatlamadan dayanabilmesi için sertleĢtirilmemiĢtir. Yassı, çapraz ve dövme (yarı
yuvarlak) keski çeĢitleri vardır. Yassı keskinin keskisi geniĢ ve yassı olup 600ºlik bir kama
açısı vardır.
Çapraz keski uçları, aynı açılarda olmalarına rağmen yassı keskiye oranla daha ince
bir kesici uca sahiptir. Kesici uç, Ģafta enlemesine durmaktadır.
Dövme veya yarı yuvarlak keski, genelde madeni levhaları ayırmak için kullanılır
(Çizim 1.10,11,12,13).

Çizim 1.10: Yan keski

Çizim 1.11: Çapraz keski
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Çizim 1.12: Dövme veya yarı yuvarlak keski

Keskiyi kullanırken çalıĢılan parça iyi tutulmalıdır. Keski 40ºlik bir açı ile ve sert
çekiç darbeleri ile kullanılır. Keskinin tutuluĢuna göre eğelenmiĢ açılar değiĢebilir veya
çalıĢılan parçaya uygun hâle getirilebilir. Keskiyi tutuĢ Ģekli emniyetli olmalı ancak çok sıkı
olmamalıdır. ÇalıĢan kiĢi gözünü keskinin kafa kısmında değil kesici tarafında tutmalıdır.
Keskin uç, tekrar tekrar bilenerek keskin durumda tutulur. ÇalıĢma sırasında sertliğini
kaybetmemesi için fazla ısınmamalıdır. Keskinin çok sık kullanılması hâlinde sürekli gelen
çekiç darbeleri dolayısı ile kafa kısmında bir çıkıntı oluĢabilir. Bu çıkıntı, çapaklanıp
kazalara neden olabileceğinden derhal yontulmalıdır. Keski ile çalıĢırken devamlı uygun bir
göz koruması kullanılmalıdır.

Çizim 1.13: Keskide açılar

1.4.4. Sıkma Aletleri
Vidalı iĢkence, en önemli sıkma aletidir. ĠĢkence, bir çelik ve iki demir döküm yatay
koldan oluĢur. Kolun biri çelik kola sabitlenmiĢ olarak diğeri ayarlanabilir. Hareketli kolda
tahta saplı ve bilyeli basınç plakalı bir çelik mil bulunur. ĠĢkencenin sıkma geniĢliği 120,
160, 200, 250 ve 300 mm’dir. Kolların çelik milin ortasına kadar olan açıklık mesafesi 75,
95, 110, 115 ve 140 mm’dir. Özel iĢkencelerde bu açıklık, 200 rmn’ye kadar çıkabilir (Çizim
1.14).

Çizim 1.14:Vidalı iĢkence
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1.4.5. Özel Tasarım Sıkma Aletleri
ÇalıĢma ortamı ve görülen ihtiyaca göre değiĢik özel tasarım sıkma aletleri yapılabilir
(Resim 1.15).

Resim 1.15: Özel tasarım iki yönlü mengene aparatı

1.5. Bağlantı Halkaları
Bağlantı bandaj kemer/bandlarının geri dönerek bağlantı yapması için kullanılan
aletlere halka denir. Halkalar; değiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olabileceği gibi
istenilen ölçü ve Ģekle göre el ile de yapılabilir.
Halkalar dilli ve dilsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Çelik, plastik gibi değiĢik
malzemeden yapılabilir.

1.5.1. Dilsiz Kare Halkalar
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.16).

Resim 1.16: Dilsiz çerçeve halkalar

1.5.2. Dilsiz Yuvarlak Halkalar
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.17).

Resim 1.17: Dilsiz yuvarlak halkalar
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1.5.3. Dilsiz “D” Halkalar
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.18).

Resim 1.18 :Dilsiz “D” halka

1.5.4. Dilsiz Üçgen Halkalar
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.19).

Resim 1.19: Dilsiz üçgen halkalar

1.5.5. Makaralı Dilsiz Halkalar
Dilsiz halkalara makara Ģeklinde parçalar ilave edilmek suretiyle kemerin daha rahat
bir Ģekilde hareket etmesi sağlanır. DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak
temin edilir (Resim 1.20).

Resim 1.20: Makaralı toka ve halkalar

1.5.6. Dilli Halkalar (Toka)
Dilli halkalar, dilsiz halkalara dil eklenmesi suretiyle elde edilir ve “toka” diye de
adlandırılır. Bazı tokalarda marada bulunur. Bu diller kemerin ayarlanması ve sabitlenmesi
amacıyla kullanılır. DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim
1.21).

Resim 1.21: Dilli halkalar (toka)
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1.5.7. Köprülü Dilli Toka
Bazı tokalara içinden geçen kemerin toplu ve düzenli durması için köprü ilavesi
yapılır. DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.22).

Resim 1.22: Halkalı dilli tokalar

1.5.8. Geçme Toka
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.23).

Resim 1.23: Geçme toka

1.5.9. SıkıĢtırma Ayarlı Tokalar
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.24).

Resim 1. 24: SıkıĢtırma ayarlı toka

1.5.10. Sürgü Ayarlı Halka
DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 1.25).

Resim 1.25: Sürgü ayarlı halkalar

16

UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
KAFO için diz eklem seçimini yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Diz eklem seçimini yapınız.

 Tasarımını yaptığınız orteze uygun diz
eklemi seçiniz.

 Ayak bilek eklem seçimini yapınız.

 Tasarımını yaptığınız orteze uygun ayak bilek
eklemini seçiniz.

 Diz eklemini seçiniz.

 Hastanın durumuna uygun diz eklemini
seçiniz.
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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. Diz eklem seçimini yaptınız mı?
2. Ayak bilek eklemi eklem seçimini yaptınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdakilerden hangisi ayak bilek eklem çeĢitlerinden değildir?
A) Serbest eklem
B) Klenzak eklem
C) Ġsveç eklem
D) Açı ayarlı eklem
E) Kontraktür eklem

2.

AĢağıdakilerden hangisi çeneli aletlerden değildir?
A) Testere
B) Kerpeten
C) Tornavida
D) Keski
E) Sıkma aletleri

3.

AĢağıdakilerden hangisi bağlantı halka çeĢidi değildir?
A) Dilsiz kare halka
B) Dilsiz yuvarlak halka
C) Dilsiz “D” halka
D) Dilsiz üçgen halka
E) Köprü

4.

Yan barların eğiminde hangisi kullanılır?
A) Pense
B) Eğim anahtarı
C) Tepe keskisi
D) Kerpeten
E) Tornavida

5.

AĢağıdakilerden hangisi perçinlemede kullanılmaz?
A) Çekiç
B) Çektirme
C) Perçin
D) Örs
E) Eğim anahtarı

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Diz, ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO)’larda kullanılan bandaj iĢlem çeĢitlerini ve
bunlara göre KAFO tasarımlarını tanıma becerisini kazanabileceksiniz.
KAFO’larda
kazanabileceksiniz.

kullanılan

birleĢtirme

aparatı

çeĢitlerini

tanıma

becerisini

KAFO yapımında kullanılan metal taban ve yan bar yapımını ve bunlara göre KAFO
tasarımlarını tanıma becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA




Çevrenizdeki iĢletmelerdeki KAFO’lar üzerinde diz, ayak bilek ve ayak ortezi
(KAFO)’larda kullanılan bandaj iĢlemlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla
paylaĢınız.
Çevrenizdeki iĢletmelerdeki KAFO’lar üzerinde kullanılan birleĢtirme
aparatlarını inceleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.
Çevrenizdeki iĢletmelerdeki KAFO’lar üzerinde kullanılan metal taban ve yan
bar çeĢitlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

2. BANDAJ ĠġLEMLERĠ
KAFO’ların vücuda tutturulmasında değiĢik bandaj iĢlemleri ve değiĢik tokalardan
faydalanılır.

2.1. KayıĢ Kilidi (Tokalı KayıĢ)


Tokaları hazırlama





Vaketa deriden 2 cm geniĢliğinde ve 7 cm uzunluğunda bir kayıĢ kesilir.
DeğiĢik yerlerde değiĢik kalınlık, en ve boyda yapılabilir.
Kesilen kayıĢın 3 cm’lik mesafesinden delme zımbası ile ya da çarklı
zımba ile toka dilinin geçebileceği mm büyüklükte bir delik zımbalanır,
eğer bu delikten toka dili uymazsa gerektiğinde deliği daha
büyütülmelidir.
Derinin içinden toka geçirilir ve sıkıca bir arada tutulur. 30 mm
uzunluktaki ucu keskinleĢtirilir. Sonra perdahlama takozu ile derinin
etrafı perdahlanır (Resim 2.1).
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Resim 2.1: KayıĢ tokası



Ġstenilen uzunlukta kayıs tokasından geçecek Ģekilde kayıĢ hazırlanır (Çizim
2.1).

Çizim 2.1: KayıĢ

Piyasalarda değiĢik Ģekil ve malzemelerde tokalar mevcuttur. Kullanılacakları yerlere
göre bu hazır tokalar kullanılabilir (Resim 2.1).

Resim 2.2: Hazır tokalar



Deri köprü (halka) yapımı


Bir Ģerit güderiyi 5 mm geniĢlikte ve takriben 50 mm uzunlukta, uç uca
birleĢecek Ģekilde dikiniz ve onu kayıĢta kontrol ediniz (Çizim 2.2).

Çizim 2.2: Deri köprü
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Tokayı derinin üzerine monte edinniz ve onu gergin bir el dikiĢi ile sıkıca
dikiniz. Sonra halkayı monte ediniz ve sıkıca dikiniz. Bu iĢlemleri
yaparken aĢağıdakilere dikkat ediniz:
o
o
o

Derinin yara izi tarafı yukarıya doğru olmalı.
Halka dikiĢi derinin içinde olmalı.
Toka gergin ve sıkı olmalı (Çizim 2.3).

Çizim 2.3: Köprü



Pisada bulunan köprü türleri için halka, sürme gibi isimler de kullanılır
(Resim 2.3).

Resim 2.3: Hazır tokalar



Piyasalarda değiĢik Ģekil ve malzemelerde sürme/halka/köprüler
mevcuttur. Kullanılacakları yerlere göre bu hazır sürme/halka/köprüler
kullanılabilir (Resim 2.4).

Resim 2.4: Hazır sürme/halka/köprüler
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KayıĢ ve tokaları tutturmak





Tokaları tutturulması gereken yere yerleĢtiriniz.
KayıĢı tutturmak için tokadan takriben 30 mm uzakta 4 mm bir delik
açınız.
Öndeki uçtan kayıĢı sivri kesin ve pedahlama takozu ile iĢleyiniz. Zımba
ile kayıĢ deliklerini zımbalayınız. Delik çevresinin daha uzun süre
dayanması için kayıĢın altına bir parça deri koyunuz.
En sonunda kayıĢ ve tokaları delikli perçinlerle tutturunuz (Çizim 2.4) .

Çizim 2.4: Tokalı kayıĢ

2.2. BirleĢtirme Aparatları
KAFO’nun deri ve diğer parcalarının birleĢtirilmesinde değiĢik birleĢtirme aparatları
kullanılır.

2.2.1. Çıt Çıt Sistemleri


Perçin/çıt çıt kalıp aparatları

Perçin/çıt çıt makinelerinin uçlarına kalıplar takılmak suretiyle aynı makine ile
delikler delinebilir ve değiĢik Ģekillerde çıtçıtlar takılabilir. Rived perçinler yapılabilir.
Kalıplar alt ve üst parçadan oluĢmakta ve araya çıt çıtlar konulup kuvvet uygulamak
suretiyle perçinleme iĢlemi gerçekleĢmektedir.


Kalıplar iki parçadan oluĢur.
o
Erkek kalıp: Çıkıntısı olan kalıplara erkek kalıp denir (Resim 2.5).
o
DiĢi kalıp: Erkek kalıbı karĢılayan kalıplara diĢi kalıp denir (Resim
2.6).

Resim 2.5: Erkek kalıp aparatı

Resim 2.6: DiĢi kalıp aparatı
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Çıt çıt sistemleri iki parçadan oluĢtuğundan dört adet kalıba ihtiyaç vardır
(Resim 2.7).

Resim 2.7: KarĢılıklı dört adet çıt çıt kalıp aparatı



Delme kalıp aparatları (Resim 2.8)

Resim 2.8: Delme kalıp aparatları



KuĢ gözü kalıp aparatları (Resim 2.9)

Resim 2.9: KuĢ gözü kalıpları



Perçin/çıt çıt makineleri

Çıt çıt sistemini uygulamak için el veya elektrikle çalıĢan perçinleme makine çeĢitleri
vardır.
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Masa üstü perçin/çıt çıt makineleri (Resim 2.10).

Resim 2.10: Masa üstü perçin/çıt çıt makineleri



El perçin/çıt çıt penseleri (Resim 2.11)

Resim 2.11: El perçin/çıt çıt penseleri



Uygulama Ģekli

DeğiĢik ebat, boy, renk ve malzemeden hazır olarak temin edilir (Resim 2.12).

Resim 2.12: Çıt çıt



DiĢi parça kumaĢın dıĢ kısmına, tırnaklı kapak kısmı kumaĢın iç tarafından
geçirilerek (kumaĢ arada kalacak Ģekilde) karĢılıklı sıkıĢtırılır. (Resim 2.13).

Resim 2.13: BirleĢtirilmiĢ diĢi parça
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Erkek parça kumaĢın iç kısmına, tırnaklı kapak kısmı kumaĢın dıĢ tarafından
geçirilerek (kumaĢ arada kalacak Ģekilde) karĢılıklı sıkıĢtırılır. (Resim 2.14).

Resim 2. 14: BirleĢtirilmiĢ erkek parça



Erkek çıtçıt altta, diĢi çıtçıt üste gelecek Ģekilde birleĢtirilir. DiĢi ve erkek
parçaların kumaĢ üzerinde kapanmıĢ hali aĢağıdaki gibidir (Resim 2.15)

Resim 2.15: Çakma iĢlemi sonrası kapanmıĢ çıtçıt pozisyonu

2.2.2. Kanca/Kopça
Etek, sütyen ve korse birleĢtirilmesinde kullanılır. Paslanmaya, oksitlenmeye,
sararmaya karĢı nikel gibi malzemelerle kaplanmıĢtır (Resim 2.16).

Resim 2.16: Kanca/kopça

2.2.3. Pantolon Kancası
Etek, sütyen, korse ve pantolon birleĢtirilmesinde kullanılır. Paslanmaya,
oksitlenmeye, sararmaya karĢı nikel gibi malzemelerle kaplanmıĢtır (Resim 2.17).

Resim 2.17: Pantolon kancası
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2.2.4. Fermuar
Bazı bandaj ve bilekliklerin birleĢtirilmesinde kullanılır. DeğiĢik renklerde metal ve
plastik türleri vardır (Resim 2.18).

Resim 2.18: Fermuar

2.2.5. Velkro (Cırt Bant) Bandaj
Velkrolar bir parçası yumuĢak (diĢi), karĢı tarafı ise sert (erkek) olmak üzere iki
parçadan oluĢmaktadır. Pıtırak otundan esinlenerek değiĢik ebat ve renklerde yapılmıĢtır
(Resim 2.19).

Resim 2.19: Velkro

2.2.6. Tokalı Bandaj
Ġstenilen ölçülerde deri veya dokuma kemer üzerine sert (erkek) ve yumuĢak (diĢi)
parçalar dikilip karĢı taraftaki sürmeden geçirilerek tutturma iĢlemi gerçekleĢtirilir.
Dikkat edilmesi gereken sert kısmın yumuĢak kısım üzerine kapanmasıdır. Aksi
takdirde sert kısım alta kalır, üzerine kapanan yumuĢak kısım sert kısmı tamamen kapatmaz
ise sert kısımın açıkta kalan tarafı temas ettiği kumaĢ malzemelerden kopardığı parçalar ile
diĢ aralarını doldurur. Buda bandaj kullanılabilinirliğini azaltır. Ölçüye göre yapılabileceği
gibi hazır olarak bulmakda mümkündür (Çizim 2.5).

Çizim 2.5: Velkro band
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2.2.7. Bütonlu Bandaj





Önce bir kâğıt numune hazırlanır. Bu numune, yeterli uzunlukta olmalı ve pelot
bütonlu kit üzerine ulaĢmalıdır.
Demir aksam sonundan takriben 3 cm uzaklıkta pelot bütonu tutturulur. Büton
daima dıĢ tarafta olmalıdır. Eğer iç tarafta olursa yaralanmalara neden olabilir.
Alt baldır bağlama bileziğinde açıklanmıĢ olduğu gibi uygun vaketa deri kesilir
ve bağlama bileziğine dikilir. Astarlama derisi bacak çevresine kâfi gelmelidir.
Kilit bölgesi, astarlanmaz.
Yarık delik keskisi ile yarıklar zımbalanır. Delik, pelot bütonun içinde olmalı,
yarık ise çekiĢ yönünün arkasında olmalıdır (Resim 2.20).

Resim 2.20: Bütonlu bandaj ve büton çeĢitleri



Bütonların perçinlenmesinde mengene aparatından faydalanılır (Resim 2.21).

Resim 2.21: Büton perçin aparatı

2.2.8. Bağ ġeritleri




Önce iki adet mukavva numunesini hazırlanır ve mukavva yuvarlak bir bizle
delinerek dövme çivileri ile geçici olarak tutturulup bağlamanın pozisyonunu
kontrol edilir.
Sonra vaketa deri kesilir. Deri bağlama (su) yönünde çekmemelidir.
Normal olarak 4-5 adet bağ deliği çizilir (Çizim 2.6).

Çizim 2.6: Bağ Ģeridi
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Delik zımbası ile bağ delikleri açılır.
Bağ deliği makinesine uygun halkalar yerleĢtirilir.
Bağ Ģeritler, saraç dikiĢiyle dövme deri ayakkabısının üzerine dikilir (Çizim
2.7).

Çizim 2.7: Bağ Ģeritleri

2.3. Metal Taban Yapmak
KAFO’nun medial ve lateral barları taban kısmında birleĢir.

2.3.1. Metal Taban Ġçin Numune Yapmak





Deri sandalet numune çıkarmasında olduğu gibi metal tabanlık için de bir
numune kâğıt hazırlanır. Longutudinal ark gibi kavisli yerlere kâğıdın daha iyi
oturması için ayak ortasına kadar makasla iki veya üç kesik açılır.
Kenarları kurĢun kalemle hafif çizilir.
Elde edilen kâğıt numune bir karton mukavva üzerine konularak karton numune
yapılır.
Karton numune pozitif alçı model üzerinde birkez daha kontrol edilir (Çizim
2.8).

Çizim 2.8: Metal taban
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2.3.2. Metalden Tabanlık Kesmek


Metalin hadde yönüne dikkat edierek karton numune metal üzerine çizilir.
Metalin su yönü tabanlığın boyuna kesilmesi gerekir (Çizim 2.9).

Çizim 2.9: Metal taban





Tabanlık kollu makasla kabaca kesilip çıkarılır.
Eğeleme çalıĢmalarını kolaylaĢtırmak için tabanlık tam çizgiden kesilir.
Kenar çapakları temizlenerek zımpara kâğıdı ile zımparalanır (Çizim 2.10).

Çizim 2.10: Metal taban

Bu iĢlem, tabanlığın yırtılmasına engel olmak için önemlidir.

2.3.3. Metal Tabanlığı Dövmek
 Deri sandalete metal tabanlık gelecek kısımlar renkli tebeĢirle iĢaretlenir
(Resim1.22).

Resim 2.22: TebeĢir sürülmesi
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Hazırlanan metal tabanlık, tebeĢir sürülen deri üzerine koyularak çekiç ile
üzerine birkaç kez hafifçe vurulur. Bu sırada deri üzerindeki tebeĢir, tabanlık
üstüne geçer (Resim2.23).

Resim 2.23: TebeĢir izleri





Malzeme büyük yuvarlak baĢlı veya kaportacı çekici (kuyruklu çekiç) ile üstten
dövülür. Burada önemli olan malzemenin deri üzerine oturmasıdır.
Tabanlığın dövme iĢlemi sırasında dönmesini, kaymasını ve deforme olmasını
engellemek için tabanlığın ve deri/alçı modelinin metatars hizası ortası ve topuk
kısımlarına bir çizgi çizmek çok önemlidir (Resim2.24).

Resim 2.24: Referans çizgileri



Sadece topuk bölgesindeki tebeĢir iĢaretli yerler ile dövme iĢlemine baĢlanır
(Resim 2.25).

Resim 2.25: TebeĢir izleri
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Dövme iĢlemi sırasında tabanlık dövme örsü ve kurĢun örsten faydalanılır
(Resim 2.26).

Resim 2.26: Tabanlı dövme ve kurĢun örs



Dövme iĢlemi sırasında mesleğe özel çekiçlerden faydalanılır (Resim 2.27).

Kabartma çekici

Kabartma çekici

Kabartma çekici

Resim 2.27: Kabartma çekici



Malzemeyi tekrar deri üzerine bırakılıp çekip ile hafifçe vurularak yeni oluĢan
tebeĢir noktaları üzerine tekrar vurulur (Resim1.28).

Resim 2.28: TebeĢir izleri



Topuk kısmı kalıbın üstüne tam oturuncaya kadar bu iĢlem tekrar edilir. Metalin
kenarlarına çekiç darbesi gelmemesine dikkat edilir (Resim 2.29).

Resim 2.29: Topuğun dövülmesi
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Eğer iĢ malzemesi çok sertleĢirse tavlanması gerekir.
Topuk sahası tam oturduğu zaman longitudinal ark kemerinin dövülmesine
baĢlanır (Resim 2.30).

Resim 2.30: ĠĢlem sırası



Longitudinal ark kemerinden sonra transvers (enine) ark kemeri dövülür.

Alçı model ve deri üzerinde hiçbir zaman dövme yapılmaz!!!


Tabanlık tekrar alçı modeli üzerine oturtulur, bu sırada tebeĢir noktaları bir kez
daha tabanlığın üstüne geçer. ġimdi tüm tabanlık oturuncaya kadar yalnız
iĢaretli noktalar dövülür yanlıĢ dövülen tabanlıklarda Ģekil bozuklukları olur
(Resim 2.31).

Resim 2.31: YanlıĢ dövülen tabanlık





Dövme esnasında tabanlık boyunda uzama olursa fazlılıklar, kesilir. Eğelenip
zımparalanarak tekrar ölçüsüne getirilir.
Malzeme defalarca deri üzerine bırakılıp yeni oluĢan tebeĢir noktaları üzerine
tekrar vurularak tabanlığın tümü oturuncaya kadar dövmeye devam edilir.
Tabanlık deri sandalet üstüne tam olarak oturunca tüm kenarları düzlenir ve
zımpara kâğıdı ile düzeltilir (Resim 2.32).
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Resim 2.32: Deri üzerinde tabanlık



Tabanlık topuk üzerine kunulmuĢ iken;

Arka tarafta topuk ortasında

1. metatars ayak baĢparmağının dıĢ tarafında

5. metatars ayak küçük (serçe) parmağının dıĢ tarafında (Çizim 2.11)
olmak üzere üç noktada yer ile temas hâlinde olmalı ve tabanlığın
ortasına yüklenince tabanlık sallanmamalıdır (Çizim 2.12).

Medial

Lateral

Çizim 2.11: Metal taban

Çizim 2.12: Metal taban

2.4. Metal Tabanlığı Tutturmak



Topuk orta kısmına kenardan takriben 10 mm uzaklıkta Ø3 mm’lik bir delik
açılır.
1. ve 5. metatars baĢlarındaki köĢe kenarından takriben 10 mm uzaklıkta Ø3
mm’lik iki delik daha açılır.
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Metal tabanlık, açılan bu deliklerden deri/alçı model üzerine vida veya çivilerle
tutturularak sabitlenir (Resim 2.33).

Resim 2.33: Metal tabanlık tutturma delikleri



Küçük parçalar ile delik delme iĢlemi yaparken el mengenelerinden faydalanılır
(Resim 2.34).

Resim 2.34: El mengenesi

2.5. Yan Barların Yapımı



Diz eklem seçimini yapınız.
Tasarımını yaptığınız orteze uygun diz eklemi seçiniz (Resim 2.35).

Resim 2.35: Diz eklemi



Ayak bilek eklemi eklem seçimini yapınız.
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Tasarımını yaptığınız orteze uygun ayak bilek eklemini seçiniz (Resim 2.36).

Resim 2.36: Ayak bilek eklemi



Örrnekte olduğu gibi seçilen konvensiyonel yüzük kilitli diz eklemi için alçı
model üzerinde yerleri iĢaretlenip bükerek Ģekil vermek için hazırlanır (Resim
2.37).

Resim 2.37: Diz ekleminin bükerek Ģekil vermeye hazırlanması



Yan barlar bükülür (Resim 2.38).

Resim 2.38: Yan barların bükümü



Eğim anahtarı kullanılır.
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“C” bandları bükülür (Resim 2.39).

Resim 2.39: “C” bandların bükümü




Eğim anahtarı kullanılır.
Yan barların ekstremite formunu alması sağlanır (Resim 2.40).

Resim 2.40: Yan barlara form verilmesi



Yan barlar anatomik forma uydurulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Yan bar ve “C” bandları anatomik forma göre bükünüz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Yar barları bükünüz.

 Eğim anahtarı kullanınız.

 “C” bandları bükünüz.

 Eğim anahtarı kullanınız.

 Yan barların ekstremite formunu
almasını sağlayınız.
 Yan barları anatomik forma uydurunuz.
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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. Yar barları büktünüz mü?
2. “C” bandları büktünüz mü?
3. Yan barların ekstremite formunu almasını sağladınız 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
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

AĢağıdaki birleĢtirme sistemlerinin hangisinde birleĢtirme aparatları kullanılmaz?
A) Fermuar
B) Çıt çıt sistemleri
C) Pantolon kancası
D) Kopça
E) Kanca

2.

AĢağıdakilerden hangisi elastik birleĢtirme sistemidir?
A) Çıt çıt
B) Kopça
C) Kanca
D) Velkro
E) Toka

3.

AĢağıdakilerden hangisi diz ekleminin A-P çizgisi üzerinde arkada % kaç önden
geçer?
A) % 30
B) % 40
C) % 50
D) % 60
E) % 70

4.

AĢağıdakilerden hangisi birleĢtirme iĢleminde kullanılır?
A) DikiĢ makinesı
B) Çekiç
C) Perçin / çıt çıt pensleri
D) Masa üstü perçin / çıt çıt makinesı
E) Hepsi

5.

Yan bar yapılırken aĢağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Aluminyum bar
B) Çelik bar
C) Karbon bar
D) Karbon içinde plastik bar
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 Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
AĢağıda verilen cümlelerdeki boĢlukları doğru Ģekilde doldurunuz.
1.

Diz ekleminin ortetik eklem yeri % 60 ………………….. ’den geçer.

2.

Diz ekleminin ortetik eklem yeri % 40 ……………………. .’dan geçer.

3.

Diz ekleminin ortetik eklem yeri patellanın distal ucunun ………………. mm
yukarısından geçer.
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.

4.

( ) Ağır kiĢilerin ortezlerinde yan barlar 20 mm seçilmelidir.

5.

( ) KAFO’ larda tüber malleol desteği kullanılabilir.

6.

( ) Diz eklemi 4 kemikten oluĢur.

7.

( ) Diz eklem merkezi Throcantör majörden geçmez.

8.

( ) Klenzak ayak bilek mafsalı dorsi fleksiyon yay destekli bir mafsal çeĢididir.
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.

9.

AĢağıdakilerden hangisi diz eklem çeĢitlerinden değildir?
A) Klenzak kilit
B) Yüzük kilit
C) Geri kaydırılmıĢ eklem
D) Serbest eklem
E) Ġsveç kilit

10.

AĢağıdaki malzemelerdeden hangisi KAFO yapımında kullanılır?
A) Alimünyum
B) Deri
C) Termoplastik
D) Yan barlar
E) Hepsi

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

C
A
E
B
E

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

A
D
B
E
E

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

ÖN
ARKA
20-25
D
Y
Y
D
D
A
E
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