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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT006 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Diz Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (KAFO) ManĢeti - 1 

MODÜLÜN TANIMI  
Diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) manĢet yapım 
tekniklerinin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 9. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak  

YETERLĠK 
Diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) manĢetini 
yapabileceksiniz.   

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Diz bölgesinin yapısını, biyomekaniğini ve eklem 
çeĢitlerini, manĢet yapımında kullanılan malzemeleri 

tanıyacak, manĢet yapımına hazırlık yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. KAFO biyomekaniği ve eklem çeĢitlerini tanıyacaksınız. 
2. Diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) manĢet 

yapımına hazırlık yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

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

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

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

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

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
 
Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında ortezlerin bir parçası olan diz, ayak bileği ve 

ayak ortezi (KAFO) için manĢet yapmayı öğreneceksiniz.  
 
Bu modulü aldığınızda; 
 
Diz bölgesinin anatomisi, biyomekaniği ve diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) 

eklem çeĢitlerini ve diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) için manĢet yapma tekniklerini 
öğrenecekskiniz.  

 
Ortez manĢetleri, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına 

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

 
Diz, ayak bileği ve ayak ortezi (KAFO) için manĢet yapma teknikleri, ortopedi 

tekniğinin bir parçası olduğundan bu alanda bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 
 
 
 
Diz bölgesinin genel yapısı ve biyomekaniğini inceleme becerisi kazanacaksınız. Diz, 

ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO) eklem çeĢitlerini ve manĢet tasarımlarını tanıma becerisi 

kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 Diz, ayak bilek ve ayak ortezi (KAFO) ayak bilek ve diz eklem tasarımlarını 

araĢtırarak çevrenizdeki iĢletmelerde elinize geçirmiĢ olduğunuz KAFO ayak 

bilek ve diz eklem tasarımları üzerinde araĢtırarak arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 Diz ve ayak bilek biyomekaniğini diz model maketi üzerinde inceleyerek, 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. KAFO BĠYOMEKANĠĞĠ VE EKLEM 

ÇEġĠTLERĠ 
 
Alt ekstremite ile ilgili bir ortezin hazırlanıĢı ve imali sadece deformitenin durumu ile 

bağlantılı değildir. Yapısal veya fonksiyonel açıdan deforme olmuĢ bir bacağın daha çok bir 
bütünün parçası olarak görülmesi gerekir. Kalçanın, dizin, alt ve üst talus ekleminin normal 
ve sağlıklı statik-dinamik durum ve iliĢkileri dikkate alınmalı ve hedef olarak bu 

seçilmelidir.  
 
Bu hedef yeterince dikkate alınmazsa ortez deformiteleri düzeltmek yerine daha 

kötüleĢtiren ve anlamsız ve can sıkıcı bir nesne hâline gelebilir.  
 
 Bir ortezin hazırlanıĢı ve kalıbı birbirini fazlaca etkileyen iki husustur. Yine de 

bu iki kavram arasında Ģu ayrıma dikkat edilmelidir: 
 

 Bir ortezin hazırlanıĢı, gerek yapı kısımlarının birbirine birleĢtirilmesi ve 
gerekse basitleĢtirilmiĢ Ģekilde taĢıyıcı çizgi veya dikey çizgi olarak 
tanımlanabilen üç boyutlu bir referans sistemiyle ilgilidir.  
 

 Kalıp ise, ortez parçalarının özellikle kemikli çıkıntılar, yumuĢak 

kısımlar, olmak üzere anatomik ortama uygun sağlamaları ile ilgilidir.  

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 



 

 4 

1.1. Ortezin Kullanım Amaçları 
 
Genel olarak ortezlerin ve alt ekstremite ortezlerinin kullanım amaçları aĢağıdaki 

gibidir. 
 

1.1.1. Genel Olarak Ortezlerin Kullanım Amaçları  
 

 

 Eklemlerdeki ligament instabilitesinden kaynaklanan yaralanma veya 
zedelenmelerden korunma  

 Kasların normal olmayan tonus veya zayıflıklardan kaynaklı eklem kontrol 

sorunları  
 Fleksibl deformiteleri düzeltme  
 Fonksiyonel kayıpları yerine getirme  
 

  

1.1.2. Alt Ekstremitede Ortezlerinin Kullanım Amaçları  
 

 
 Yürümeye yardımcı olmak  
 Ağrıyı azaltmak  
 Yükü azaltmak  

 Hareketin kontrolü  
 Deformitenin ilerlemesinin kontrolü  
 

 

1.2. KAFO Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

Alt ekstremite ortezinin çeĢitli parçaları (ayak, alt baldır, üst baldır) iki tane mekanik 
(diz, bilek) eklem yardımıyla birbirine bağlanır. 

 
Bu eklemlerin eksenlerinin horizotal olarak ve eğer belirtilmiĢse birbirine paralel 

olarak düzenlenmeleri gerekir. Ortetik eklemlerin hareketleri tıbbi endiksiyonlara göre 
serbest, kısmen serbest veye kilitli olabilir.  

 

Bu üç eklem hiçbir zaman ayak altında ilave bir yardımcı eklem (örneğin makara) 
uygulanmaksızın aynı anda kilitlenmemelidir (durgun eklem hâline getirilmesi). Bu, 
yürümeyi kolaylaĢtırır.  

 
Ortetik ayak kısmının dorsal ekstansiyonunun kilitlenmesi diz ekleminin gerilmesine 

neden olur. Ayağın tamamen fiske edilmiĢ ortetik dize bağlı olarak kilitlenmiĢ dorsal 
ekstansiyon, kalçanın stabilizasyon sağlar.  

 

Mekanik eksenlerin öne veya arkaya yerleĢtirilmesi az veya çok hareket direnci elde 
edilmesine neden olur. Bir ortezdeki tuber desteği (tuber ischii’nin desteklenmesi) alt 
ekstremite iskeletinin yükünün azaltılmasına yarar.  
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Tuber desteği ile ischium arasındaki bağlantının iyi olması, vücut ağırlığının ortez 
tarafından taĢınmasına olanak sağlar. Ayağın yerle olan temasında ise tuber desteği bacak 
iskeletinin yükünün sadece kısmen azalmasını sağlar. Topuğun salınması sırasında ve ön 
ayak yerle temas hâlinde iken tuber desteği, bacak iskeletinin yükünün azalmasını sağlar. 

Ayak havada iken de tuber desteği bacak iskeletinin yükünün yine azalmasını sağlar. 
 
Ayağın salınması sırasında, tuber desteği bacak iskeletinin yükünü tamamen ortadan 

kaldırır. Burada, kontralateral tarafta bir uzunluk dengesinin kurulmasına dikkat edilmelidir. 
Ayağın salınması sırasında ve ilaveten ekstansiyon durumunda, yükün tamamen 
hafifletilmesinin yanı sıra kasların ve bağların eklem üzerine uyguladığı çekme kuvveti de 
azalır.  

 

Kullanılan malzemeler: 

 
 Sandalet (patik), alt ve üst manĢetler 

 Deri 

 Termoplastik çeĢitleri 

 Karbon ve laminasyon tekniği 
 

 Üzengi (16-20 mm), bot – sandalet (patik)  

 Çelik 

 Titan 

 Karbon ve laminasyon tekniğine uygun 
 

 Ayak bilek eklemi  

 Çelik 

 Titan 
 

 
Fonksiyonlarına göre ayak bilek eklemi; 
 

 Dorsal / planter yönlere hareket serbest/sınırlayabilen, 

 Klenzak eklem, ayağı dorsifleksiyona iten, 

 Dorsal / planter açı ayar kontrollü (kontraktür)dür. 
 

 
Büyüklüklerine göre ayak bilek eklemi; 
 

 Çocuk boy, 

 Tek parça tornada iĢlenmiĢ, 

 16 mm, 

 20 mm Ģeklindedir. 
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1.2.1. Üzengi ve Ayak Bilek Eklem ÇeĢitleri 
 

DeğiĢik üzengi ve ayak bilek eklem çeĢitleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

Üzengi ve ayak bilek eklem çeĢitleri Özellikleri 

 Serbest ayak bilek eklemi 

 

 Konvensiyonel bir sistemdir. 
 Dövme ayak bilek eklemidir. 
 Eklem açısı için üzengi kısmı 

eğelenerek planter/dorsal stop ayarı 
yapılabilir.  

 Serbest ayak bilek eklemi 

  

 Modüler sistem ayak bilek eklemidir. 
 Soldaki resim sandalet uygulaması 

içindir.  
 Sağdaki resim ortopedik bot 

uygulaması içindir. 
 Eğelenerek planter/dorsal stop ayarı 

yapılabilir. 

 Klenzak ayak bilek eklemi 

   

 Modüler sistem ayak bilek eklemidir. 
 Soldaki resim sandalet uygulaması 

içindir. 
 Sağdaki resim ortopedik bot 

uygulaması içindir. 
 Planter stop yapar. 
 Ayağın dorsi fleksiyon yay desteklidir. 

 Ayarlanabilir ayak bilek eklemi 

 

 Sandalet uygulaması için bir eklem 
çeĢididir.  

 Planter/dorsal stop seviyesi 
ayarlanabilir. 

 

 Uni lateral ayak bilek eklemi 

 

 Çift fonksiyonlu ve ince bir dizayna 
sahiptir. 

 Üzengi eklem hizasına kaydırılmıĢtır. 
 Normal ayak bileği eklemi 

kuvvetindedir. 
 Kaldıraç sistemi gibidir. 
 0°-15° arasında değiĢik açılarda 

stoplanabilir. 
 Normal ayakkabıda kullanılabirilr. 
 Sağ ve sol ayrımı yoktur. 

Tablo 1.1: Ayak bilek eklem çeĢitleri 
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1.2.2. Yan Bar ÇeĢitleri 
 

 Yan barlar  

 Alimünyum 

 Çelik 

 Titan 

 Karbon ve laminasyon tekniğine uygun (Tablo 1.2) 
 

Yan bar çeĢitleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

Yan bar çeĢitleri Özellikleri 

 Yan bar 

 

Büyüklükleri 

 16 mm 
 20 mm 

 ġeklindedir. 

 Laminasyon döküm tekniği için yan bar 

 

 Normal yan bardan farkı laminasyon 
tekniğinde kullanıldığından boyu 
kısadır.  

 Laminasyon sırasında uyum sağlaması 
için  

 Yan bar geniĢliği 16 ve 20 mm dir.  

 Modüler sisteme uygun diz eklemidir. 

Tablo 1.2: Yan bar çeĢitleri 

1.2.3. Diz Eklem ÇeĢitleri 
 
 Diz eklemi [16-20 mm (Tablo 1.3)] 

 Çelik 

 Titan  

 
DeğiĢik diz eklem çeĢitleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

Diz eklem çeĢitleri Özellikleri 

 Geri kaydırılmıĢ diz eklemi 

 

 Diz eklemi 16-22 mm geri kaydırılmıĢ 
ve bir serbest eklemdir.  

 Yan bar geniĢliği 16 ve 20 mm dir.  

 Modüler sisteme uygun (defalarca 
sökülüp takılabilir) diz eklemidir. 

 Ġsveç kilit diz eklemi 

 

 Diz eklemini kilitlemeyi sağlayan kilit 
kolu  

 Eklem içinde gizli (gömme) 

 DıĢtan görünür 
Ģekildedir. 

 Yan bar geniĢliği 16 ve 20 mm dir.  
 Modüler sisteme uygun diz eklemidir. 
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 Ġsveç kilit diz eklemi (Laminasyon 
düköm tekniği) 

 

 Normal Ġsveç kilit diz ekleminden farkı 
kilit kollarının kısa olması ve kol 
içerisinde misina geçmesi için delik 
bulunmasıdır. 

 Laminasyon sistemine uygun yan barlar 

ile takım (kit) halinde satılırlar. 
 Yan bar geniĢliği 16 ve 20 mm dir.  
 Modüler sisteme uygun diz eklemidir. 

 Açı ayarlı diz eklemi 

 

 Diz eklemi açı ayarlıdır.  
 Açı ayararı ile diz eklemine 

 Fleksiyon  

 Extansiyon  
pozisyonu verilebilir. 

 Yüzük kilit diz eklemi 

 

 Kilit sistemi yüzük kilit halkası ile 
yapılır 

 Yan bar geniĢliği 16 ve 20 mm dir.  
 Modüler sisteme uygun diz eklemidir. 

 Misina çekmeli yüzük kilit diz eklemi 

 

 Kilit sitemi yüzük kilit kolu ile yapılır. 
 Kilit kolu misina ile çekilerek açılır 

bırakılınca yüzük kol tekrar yerine gelir. 
 Uni lateral KAFO’lar için dizayn 

edilmiĢtir. 

 Modüler sisteme uygun diz eklemidir. 

 Frenli kilit diz eklemi 

 

 DuruĢ fazında ayak yere basınca ekleme 
binen yük ile diz eklemi kilitlenir. 

 Salınım fazında diz eklemi serbesttir. 

 
 Elektronik kilit diz eklemi 

     

 Elektronik kilit sistemi  

 Kumanda 

 Anahtar  
ile çalıĢır.  

Tablo 1.3: Diz eklem çeĢitleri 
 

http://www.ottobock.de/cps/rde/xchg/ob_de_de/hs.xsl/3459.html
http://www.ottobock.de/cps/rde/xchg/ob_de_de/hs.xsl/3459.html
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 Fonksiyonlarına göre diz eklemi 

 Serbest eklem 

 Geri kaydırılmıĢ 

 Ġsveç kilit (Gömme/açık kilit kollu) 

 Yüzük kilit 

 Misina çekmeli 

 Açı ayar kontrollü (kontraktür) 
 

 Büyüklüklerine göre diz eklemi 

 Çocuk boy 

 Konvensiyonel dövülerek ve tornada makinasında iĢlenerek elde edilmiĢ 

 16 mm 

 20 mm 
 

 “C” bandlar 

 “C” bandsız manĢet 

 Alimünyum 

 Karbon ve laminasyon tekniği 
 

1.3. Diz Biyomekaniği 
 

Diz biyomekaniğini anlamak için diz eklemini değiĢik açılardan incelemek gerekir. 
 

1.3.1. Eklem Mekaniği 
 

Eklemleri hareket ettiren kaslar, mekanik yasalarına göre çalıĢmaktadır. Kasın eklem 
üzerindeki etkisi, kasın kuvvet koluna bağlıdır. Bir baĢka deyiĢle kas uzantısının eklem 
eksenine olan uzaklığına bağlıdır. Geometrik uzayın her düzleminde iki ana hareketin (sağ 
sol, aĢağı yukarı) yapılması mümkündür. Hareket düzlemleri, eksene daima diktir. 
Geometrik uzay, üç boyutlu olduğu için altı ana hareket yapılabilir. Bunlar; 

 

 Fleksiyon (bükme), 
 Ekstansiyon (germe), 
 Adduksiyon (yaklaĢtırma), 
 Abduksiyon (uzaklaĢtırma), 
 Supinasyon (dıĢa dönme), 
 Pronasyon (içe dönme)dur. 
 

Gergin olmayan durumda her iki diz ekleminin ekseni bir çizgidedir ve frontal 
düzleme paralel kabul edilebilir. Kalçadaki rotasyonla böyle bir paralel konum 
oluĢturulabilir ancak farklı kiĢilerde farklı ölçüde ayak dıĢ rotasyonu ve bilek ekseninin 
çapraz kalça ekseni ile diz eksenine dönüĢü oluĢur.  

 
Diz eklemi polisentrik bir eklemdir, sadece rotasyon hareketi uygulanmaz. Aynı 

zamanda translasyon (iletim) hareketi de yapar. Femur, sadece tibia üzerinde rotasyon 

hareketi yapmakla kalmaz, uyluk bükülürken aynı zamanda öne yönelik bir kayma hareketi 
de yapar.  
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Buna ilaveten dikey eksen etrafında da ayrıca bir rotasyon meydana gelir. Femur 
bükülme sırasında dıĢa doğru yaklaĢık 10 derecelik ve germe sırasında içe doğru yine 
yaklaĢık 10 derecelik rotasyon yapar.  

 

Ekstansiyon son devresinde sonuç rotasyon meydana gelir. Burada, alt bacağın 
yaklaĢık 5 derecelik bir dıĢ rotasyonu söz konusudur.  

 
Bu etki, bir bayonet kilidi ile karĢılaĢtırılabilir veya eklem kısımların vidalanması 

olarak alınabilir. Bu, eklemin ekstansiyonunu stabilize eder.  
 

1.3.2. Farklı Düzlemlerde HazırlanıĢ 
 
Önce de söylendiği gibi, hazırlanıĢları basitleĢtirilmiĢ Ģekilde bir ön, bir arka ve bir de 

yan dikey çizgi Ģeklinde, kabul edilen yük çizgisinin (taĢıyıcı çizginin) projeksiyonu olarak 
tanımlanabilen üç boyutlu bir referans sisteminde meydana gelir.  

 
Burada, kalça ekleminin ortasından dikey olarak destek yüzeyine kabul edilen taĢıyıcı 

çizgiden yola çıkılmaktadır. Kalça kemiği baĢının ortası daha önce de anlatıldığı gibi çok zor 
bulunduğundan, vücudun gevĢemiĢ normal duruĢtaki;  

 
 Önden (frontal) düzlemde, diz ekleminin ve bilek ekleminin ortasından geçen,  
 Arka (posterior) düzlemde, dizin iç tarafının ve aĢil kiriĢinin ortasından geçen, 
 Yan (sagital) düzlemde, koltuk altının ortasından baĢlayan, trochanter major’u 

kesen, diz eklemini yaklaĢık olarak öndeki üçte ikilik kısımla arkadaki üçte 
birlik kısmın sınır çizgisinde kesen ve dıĢ bilek kemiğinin az önünde destek 

düzlemine eriĢen düĢey çizgi bunun yerine kullanılabilir. 
 
Bir baĢka yöntemde ise sıklıkla, vücudu sağ ve sol yarı olmak üzere bölen orta sagital 

bir düĢey çizgisinden yola çıkılmaktadır. Sonuçlar birbirinin aynı olduğu sürece, hangi 
referans çizgisinden yola çıkıldığı önemsizdir. Önemli olan sadece, insanın yapı kısımlarını 
mantıklı, kontrol edilebilir ve istendiği zaman yeniden üretilebilir Ģekilde düzenleyebileceği 
bir referans büyüklüğüne sahip olmasıdır.  

 
Normalde bilek, diz ve kalça ekleminin bükme-germe ekseni referans çizgisine diktir. 

BaĢka bir deyiĢle yere paraleldir. Hazırlana referans çizgisi, düĢey çizgi ya da kabul edilen 
statik taĢıyıcı çizgi daima yere diktir. Bu durumda ortezin yapısı buna bağlıdır, yani bacağın 
deformitesine bağlı değildir. Sonuç olarak ayak kısmı (topuk yüksekliği dikkate alınmak 
kaydıyla), düz ve eĢit dağılımlı olarak yere basar. Kalça, diz ve bilek eklemlerinin yerleĢim 
düzeninin sagital düzlemde (sagital düĢey çizgide) yönlendirilmesi gerekir ve bunun öne ve 
arkaya doğru yer değiĢtirmede ve karĢılıklı muhtemel dönmede amaçlanan belirli etkileri ve 

duruma göre yan etkileri vardır.  
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1.3.3. Frontal ve Sagital Düzlemde Diz Eklemi  
 
Hemen hemen tüm ortez eklemleri monosentrik iken doğal diz eklemi polisentrik bir 

eklemdir. Ancak yeni ortez eklem konstrüksiyonlarında çeĢitli mekanizmalar vasıtasıyla 
polisentrik kutup eğrisi oluĢumu ve kısmen femur-tibia rotasyonu da dikkate alınmaktadır. 
KilitlenmiĢ diz eklemlerinde eklem durumunun yürüyüĢ süreci için bir anlamı yoktur. 
Ekstremite ile ortez arasındaki bağıntılı hareketlerin en aza indirilmesi için oturma 
durumundaki fleksiyon (yani yaklaĢık 80-100 derece bükülme durumunda) ile ilgili olarak 
tam uyum muhakkak gereklidir.  

 

Diz ekleminin uyumlu dönme noktası diz ekleminin A-P çizgisinin üzerinde % 60’a, 
% 40’lık bir konumdadır. Bulunduğu yer önden % 60 ve arkadan % 40 uzaklıktadır. Eklemin 
Ģimdiye kadar yapılan 2/3’e, 1/13’lük yerleĢimi geçerlidir. Bir eriĢkin kiĢide bu yükseklik 
hissedebilen eklem kenarının yaklaĢık 20 mm yukarısındadır.  

 
Monosentrik bir eklem bu dönme noktasına uyum sağlayacak Ģekilde yerleĢtirilecekse 

belirtelen yere yerleĢtirilmesi gerekir. Eklemin geriye ya da yükseğe yerleĢtirilmesi, 

uyumsuzluk ve geriye hareket nedeniyle vücut ağırlık noktasının oluĢturmuĢ olduğu 
bileĢkeden uzaklaĢtıkça ekstansiyonda eklemi güçlendirici etki yapar. Ağırlık kuvveti 
bileĢkesi, diz ekleminin önünde bulunması hâlinde eklemi koruyucu bir rol oynayabilir. 
Ortetik diz ekleminin daha öne ve aĢağıya yerleĢtirilmesi genelde anlamsızdır.  

 
Monosentrik diz eklemi en iyi Ģekilde yerleĢtirilmiĢ olsa dahi bileziklerin, bantların ve 

yuvaların kenarlarında, ortez ile vücut arasında meydana gelebilecek kaymalara dikkat 
edilmelidir (ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: Diz eklemi  
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1.3.4. Ortetik Eklem Yerleri  
 
 Ortetik diz ekleminin yeri (ġekil 1.2) 

 

ġekil 1.2: Ortetik diz eklem yeri 

 

 Frontal: Horizontal ve yere paralel 

 Sagital: Eklem aralığının yaklaĢık 20-25 mm üstünde ve % 60 ön ve % 40 
arka 

 Transversal: Frontal düzleme paralel, 90 derecelik bükülmede diz 
ekleminine hemen hemen paralel 

 
 

 Ortetik ayak bilek eklem yeri (ġekil 1.3) 
 

 

ġekil 1.3: Ortetik ayak bilek eklem yeri 
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1.3.5. Ortez Eklemlerin Hatalı YerleĢiminin Sonuçları 
 
AĢağıdaki dört resim, ekstremite ve ortez üzerinde bir P noktası ve P noktasının ortez 

eklem ile anatomik eklem dönme noktasının birbirine uymadığı kabul edilerek diz ekleminin 
fleksiyonundaki yer değiĢimini gösteriyor (Tablo 1.4). 

 
Hatalı eklem yerleĢimleri aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 
 

 

 Ortetik eklemin anatomik eklemin yukarısına 
yerleĢtirilmesi durumunda “P” noktasının dizin feleksiyonu 

hâlindeki yer değiĢimi 

 

 Ortetik eklemin anatomik eklemin altına yerleĢtirilmesi 

durumunda “P” noktasının dizin feleksiyonu hâlindeki yer 
değiĢimi 

 

 Ortetik eklemin anatomik eklemin önüne yerleĢtirilmesi 
durumunda “P” noktasının dizin feleksiyonu hâlindeki yer 
değiĢimi 

 

 Ortetik eklemin anatomik eklemin arkasına yerleĢtirilmesi 
durumunda “P” noktasının dizin feleksiyonu hâlindeki yer 
değiĢimi 

Tablo 1.4: Diz ekleminin hatalı yerleĢimi 
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Resimlerdeki A noktası, anatomik eksen etrafında dönerken P noktasının nereye denk 
düĢtüğünü gösteriyor. “O” noktası, ortez ekseninin etrafında dönerken “P” noktasının nereye 
denk düĢtüğünü gösteriyor.  

 

Uyumsuzluk ve bunun diz ekleminin bant tertibatı ile ekstremitetaki ortezin kayma ve 
kesme etkinliği üzerindeki etkisi belirginleĢmektedir. Bu, bilek ve kalça eklemlerinin hatalı 
yerleĢtirilmesi için de geçerlidir.  

 

1.4. Sandalet Hazırlamak 
 

Sandalet yapımı için önce gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. 
 

1.4.1. Sandalet Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

 Deri makası 
 Çekiç 
 Çivi 
 Danayla 
 Balmumu 
 Ġp 

 Yorgan iğnesi 
 Biz  

 

Resim 1.1: Sandalet yapımında kullanılan malzemeler 

 

1.4.2. Sandalet Ġçin Numune Yapmak 
 

 Pozitif alçı model çakılan çiviyi tutacak kadar kuru ve sert olmadılır. 
 Ġlk önce pozitif model ortadan kopya kalemi ile çizilir (Resim 1.2). 

 

Resim 1.2: Alçı üzerinin çizilmesi 
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 Ġlk önce büyük bir kâğıt veya bir gazete parçası alınır. Kâğıt hafifçe 
buruĢturulur ve tekrar açılıp yayılarak düzeltilir. Kâğıdın alçı pozitifin üzerine 
kolayca yayılması sağlanır (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: Alçı model üzerine kâğıt sarma 

 
 Bu ayak alçı pozitifine sarılır. Bu arada üst üste bindirmelere dikkat edilir. 

Ayrıca numuneyi, takriben 1 cm daha küçük hazırlayınız. Bu önemlidir, yoksa 
çok fazla kesinti oluĢur. Normal olarak deri kâfi derecede çeker (Resim 1.4). 

   

Resim 1.4: Çizgilere göre kâğıdın kesilmesi 

 
 Tek taraflı çizilen gazete kâğıdı açılarak simetrisi elde edilmiĢ olur (Resim 1.5).  

  

Resim 1.5: Tek ve çift simetri Ģablon oluĢturma 

 

1.4.3. Kullanılan Deriler 
 
 Sandalet yapımında vageta sert deriler kullanılır. 

 KayıĢ yapımında sert deriler kullanılır. 
 Ġç kaplamasında ise zik deri kullanılır (Resim 1.6).  
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Resim 1.6: Deri çeĢitleri 

 

1.4.4. Deriyi Dövmeye Hazırlamak 
 
 Deri postların kullanılabilir kısımları (Resim 1.7) 

 

Resim 1.7: Postların kullanılabilir kısımları 

 
 

 Derinin iĢaretlenmesi 

 Kâğıt numune alt deri üzerine (arka tarafa) konur, malzeme sarfiyatı 
olmaması için düzenli bir Ģekilde yerleĢtirilir (Resim 1.8). 
 

         

Resim 1.8: Derinin iĢaretlenmesi 

 

 Derinin çekiĢ yönüne (su yönüne) dikkat edilir, bu yönü ile dövme deri 
iyi çeker. Deri, çekme (su yönüne) yönünde kesilir (Resim 1.9). 
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Resim 1.9: Derinin çekiĢ (su) yönü 

 

 Numuneyi kurĢun kalemle derinin alt yüzüne geçiriniz. Daha sonra 
çıkarmak mümkün olmadığı için bu iĢlemi asla tükenmez kalemle 
yapmayınız (Resim 1.10). 

 

Resim 1.10: Derinin kurĢun kalem ile arka tarafından çizilmesi 

 
 Derinin kesilmesi 

 Deri kesici olarak özel deri makası kullanılır. Bu, bağ makasına benzer. 
Deriyi keserken makasın kaymaması için alt ağız kısmı tırtıklıdır (Resim 

1.11). 

 

Resim 1.11: Deri makası 
 

 Makasın diĢlerinin derinin alt yüzüne gelmesine dikkat edilir (Resim 
1.12). 

       

Resim 1.12: Derinin kesilmesi 
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 Parça deri makası ile keserek çıkarılır (Resim 1.13). 

  

Resim 1.13: Kesilen derinin son Ģekli 

 

1.4.5. Sandalet Ġçin Numune Deriyi Dövmek 
 

 Derinin yumuĢatılması gerekmektedir. Bunun için en iyi yöntem, deriyi bir gece 
suda bırakmaktır. Su, eli yakmayacak kadar ılık olmalıdır (Resim 1.14). 

 

  

Resim 1.14: Derinin su içinde bekletilerek yumuĢatılması 
 

 Deri yeterince yumuĢadıktan sonra sudan çıkarılır, fazla su sıkılarak 
uzaklaĢtırılır (Resim 1.15). 

 

Resim 1.15: Derinin sıkılması 
 

 Deri, paslanmaz masa üzerine konularak bir sopa gibi el ile kavranacak hâle 
gelinceye kadar yuvarlatılır (Resim 1.16). 

 

Resim 1.16: Derinin yuvarlanarak katlanması 
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 Deri; yuvarlak, köĢeli bir kenara (paslan masa veya mengene kenarına) 
vurularak yumuĢatılır. Bu iĢlem, gerekirse birkaç kez tekrarlanır (Resim 1.17). 

 

Resim 1.17: Derinin dövülmesi 

 

1.4.6. Sandalet Derisini Çekmek 
 
 Deri sandaleti alçı üzerine tutturmak 

 YumuĢayan deri alçı modelinin üzerine konur,  alçı model üzerine 
ortalanır, ayak taban ortasında bir çivi yardımıyla tutturulur (Resim 1.18). 

  

Resim 1.18: Çivi ile tutturma 

 

 Ön kısım ortadan çizilir. Çizilen bu çizgiye göre iki taraftan deri kesilir. 

Deri uçlarının birbirine paralel olması sağlanır (Resim 1.19). 

  

Resim 1.19: Ön kısmın kesilmesi 
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 Parmak ucundan deri kesilir (Resim 1.20). 

 

Resim 1.20: Parmak ucunun kesilmesi 

 
 Ayakkabıcılık tekniğinde olduğu gibi deri sandaleti gerdirmek, deriye ayak 

formunu aldırmak ve kuruyunca gevĢemesini engellemek için çivilemek 
gerekir. Bunun için hem gerdirmek hem de bir tarafıyla çivileyebilmek için 
danayla denilen özel bir pense kullanılır (Resim 1.21). 

    

Resim 1.21: Danalya (Deri pensesi) 

 
 Deri gerdirilip çivilenmeye baĢlamadan önce her iki tafa birer çivi çakılarak 

derinin kayması engellenir (Resim 1.22). 

       

Resim 1. 22: Derinin gerdirilmesi 
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 Önce bir taraftan çivilemeye baĢlanır ve dengeyi sağlamak için hemen karĢı 
taraftan da deri gerilerek çivilenir. Bu Ģekilde devam ederek sandalet çepeçevre 
çivilenir (Resim 1.23). 

 

Resim 1.23: Sandaletin çepe çevre çivilenmesi 

 
 Son olarak ayak parmak uç kısmı da çivilenir, sonra fazla deriler kesilir. DönüĢ 

kısımları da üçgen parçalar Ģeklinde kesilerek pot yapması önlenir (Resim 1.24). 

 

Resim 1.24: Fazlalık ve pot yapan kısımların kesilmesi 

 

1.4.7. Sandalet Topuk DikiĢi Yapmak 
 

 Topuk kısmının kesilerek hazırlanması 
 

 Topuk kısmında deri ortalanır (Resim 1.25). 

 Bir cetvel yardımı ile aĢil tendonunun geçtiği kısım ortadan eĢit miktarda 

renk vermesi için kopya kalemi ile çizilir. 

          

Resim 1.25: Kopya kalemi ile çizim 
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 Islak deri çizgi üzerine kapatılarak çizgi renginin deri üzerine çıkması 
sağlanır ve deri tam çizgi üzerinden kesilir (Resim 1.26). 

           

Resim 1.26: Derinin kesimi 

 

 Çizgi üzerinden kopya kalemi ile tekrar geçilerek diğer taraf da aynı 
iĢlem yapılarak kesilir (Resim 1.27). 

     

Resim 1.27: Diğer tarafın kesimi 

 

 Kesilen her iki taraf birlikte kapatılarak kesimin paralelliği kontrol edilir 
(Resim 1.28). 

  

Resim 1.28: Topuk kısmının kesiminin paralelliği 
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 Topuk kısmının deliklerinin hazırlanması  

 DikiĢin düzgün, eĢit aralıklı ve paralel olması için pergel, ayak 
büyüklüğüne uygun bir ölçüde ayarlanır (Resim 1.29). 

  

Resim 1.29: Pergel ayarı 

 

 DikiĢin düzgün, eĢit aralıklı ve paralel olması için deri, pergel ile 
çizilerek iĢaretlenir (Resim 1.30). 

   

Resim 1.30: Paralellik çizgisi  

 

 DikiĢin eĢit aralıklı ve paralel olması için çizilen çizgi üzerinde bizin 
geçeceği yerler pergel ile iĢaretlenir (Resim 1.31). 

 

Resim 1.31: Biz geçecek deliklerin iĢaretlenmesi   

 
 ĠĢaretlenen noktalardan iğnenin geçeği yerlerin deliminde biz kullanılır (Resim 

1.32). 

    

Resim 1.32: Biz sapı, ucu ve biz  
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 DikiĢin kolay olması için yuvarlak biz ile iğnenin geçeceği dikiĢ delikleri 
önceden delinerek hazırlanır (Resim 1.33). 

 

Resim 1.33: Deliklerin hazırlanması   

 

 Delmeye topuk kısmından baĢlanır (Resim 1.34). 

   

Resim 1.34: Biz ile delme 

 
Önemli: Deri, üstten alta doğru eğri bir Ģekilde delinmelidir. Ġğne, batırdığınız yerin 

alt kısmından çıkmalıdır. Böylece deri sağlamlığını korur. 
 

 Biz deriye batırıldıktan sonra açı verilerek tam arkadan değil, derinin alt 
ucundan çıkarılır (Resim 1.35). 

 Delmeye bir taraftan baĢlanır ve sonra diğer taraf paralel ve karĢılıklı 

gelecek bir Ģekilde biz ile delinir. 

          

Resim 1. 35: Kenarların biz ile delinmesi 

 
 Ġpin hazırlanması 
 

 Ġplik iğneye geçirildikten sonra ipliğin çıkmaması için düğüm atılır (Ġplik 

dikiĢ deliğinden çekilir ve 2-3 defa batırılıp arasından geçirilir). Aynı 
iĢlem öteki tarafa da uygulanır. 
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 Dikim esnasında ipin rahatlıkla delik arasından kayıp geçmesi için 
kullanılacak ip, iyice mumlanır ve dikim esnasında mumyalama iĢlemi 
tekrarlanır (Resim 1.36). 

 

Resim 1.36: Ġpin mumyalanması 

 
 Sandaletin dikilmesi 

 DikiĢ, düzgün aralıklı ve paralel geçirilir. 

 Her iki iğne ile aynı anda çalıĢılır (Resim 1.37) 

  

Resim 1.37: Delme iĢlemi 

 

 DikiĢ olabildiğince gergin çekilir. 

 Sandalet dikimine topuk kısmından baĢlanır (Resim 1.38). 

    

Resim 1.38: Topuk dikiĢi 
 

 ĠĢ sonunda dikiĢe düğüm atılır ve iplik kesilir. 

 Deri fazlalıkları kesilir, eğer gevĢekse deri tekrar gerdirilir. 
 
 Derinin tüm yüzeyi temizleyici sıvı (oksalat tuzu) ile yıkanır. 
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 Son olarak deri üst yüzeyindeki pürüzler kemik sürterek düzeltilir ve parlatılır, 
bastırılarak form verilir (Resim 1. 39). 

 

Resim 1.39: Kemik 
 

 Bu iĢlemin amacı, derinin gözeneklerini doldurarak içine pislik girmesini 

önlemektir (Resim 1.40). 

 

Resim 1.40: Kemik ile form verme 
 

 Çivilenmesi ve dikilmesi tamamlanan deri sandalet oda sıcaklığında kurumaya 

bırakılır (Resim 1.41). 

 

Resim 1.41: Deri sandaletin kurutulması 
 

1.5. ManĢet Yapımı Ġçin Alçı Modeli Hazırlamak 
 

 Elde edilen pozitif model üzerinde istenilen özel durumlar var ise bu 
özelliklerine uygun olarak pozitif modelin Ģekillendirilmesi yapılır. Perineum 

kısmının 90º olması için gerekli iĢlemler yapılır (Resim 1.49). 

 

Resim 1.42: Preineum hazırlanması 
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 Pozitif alçı model üzerinde referans olması için soket sınırları (anterior) çizilir 
(Resim 1.50). 

 

Resim 1.43: Anterior soket sınırları 
 

 Pozitif alçı model üzerinde soket sınırları (lateral) çizilir (Resim 1.51). 

 

Resim 1.44: Lateral soket sınırları 
 

 Pozitif alçı model üzerinde soket sınırları (posterior) çizilir (Resim 1.52). 

 

Resim 1.45: Posterior soket sınırları 
 

 Pozitif alçı model üzerinde soket sınırları (medial) çizilir (Resim 1.53). 

 

Resim 1.46: Medial soket sınırları 
 

 Gerek görülmüĢ ise rotasyonu engelleyen ve femurun oturmasını sağlayan baskı 

yeri oluĢturulur ve dikkat çekmek için çizilir (Resim 1.54). 

 

Resim 1.47: Femur baskısı 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
ManĢet yapımı için alçı modeli hazırlayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Perineumun hazırlayanız. 

 

 Perineumun 90° olmasını sağlayınız. 

 Anterior soket sınırlarını çiziniz. 

 

 Ġleride yapılan iĢlere referans olması 
için soket sınırlarını renkli kopya 
kalemi ile çiziniz. 

 Lateral soket sınırlarını çiziniz. 

 
 Posterior soket sınırlarını çiziniz. 

 
 Medial soket sınırlarını çiziniz. 

 
 Femur baskısı vererek yerini çiziniz. 

 

 Femur baskısı gerekiyor ise ilgili yerde 
yeterince baskı vererek renkli kopya 
kalemi ile çiziniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Perineumu hazırlayabildiniz mi?   

2. Anterior soket sınırlarını çizebildiniz mi?   

3. Lateral soket sınırlarını çizebildiniz mi?   

4. Posterior soket sınırlarını çizebildiniz mi?   

5. Medial soket sınırlarını çizebildiniz mi?   

6. Femura baskı vermek için yerini çizebildiniz mi?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

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

 
1. AĢağıdakilerden hangisi genel olarak ortezlerin kullanım amaçlarından değildir? 

A) Organlardaki eksik kısımları tamamlama 
B) Fonksiyonel kayıpları yerine getirme  

C) Fleksibl deformiteleri düzeltme 
D) Kasların normal olmayan tonus veya zayıflıklardan kaynaklı eklem kontrol 

sorunları giderme 
E) Eklemlerdeki ligament instabilitesinden kaynaklanan yaralanma veya 

zedelenmelerden koruma 
7 

2. AĢağıdakilerden hangisi ortezlerin kullanım amaçlarındandır? 
A) Yürümeye yardımcı olmak 
B) Ağrıyı azaltmak 
C) Yükü azaltmak 
D) Hepsi  
E) Deformitenin ilerlemesinin kontrolü  
7 

3. AĢağıdakilerden hangisi KAFO yapımında kullanılmaz? 
A) Yan bar 
B) Kalça eklemi 
C) Üzengi  
D) Diz eklemi 
E) Ayak bilek eklemi 
7 

4. AĢağıdakilerden hangisi manĢet çeĢitlerinden değildir? 
A) Deri manĢet 
B) Termoplastik manĢet 
C) Laminasyon karbon manĢet 
D) “C” bandlı termoplastik manĢet 

E) “C” band 
7 

5. AĢağıdakilerden hangisi tüber (iskium) destek çeĢitlerinden değildir? 
A) Konvansiyonel “C” band form Ģeklinde tüber desteği 
B) Enlemesine oval form tüber desteği 

C) Yan barsız form tüber desteği 

D) Boylamasına oval form tüber desteği  

E) Soketli tüber desteği 
 

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 
 
 
 
 
ManĢet yapımında kullanılan malzemeleri tanıyacak, manĢet yapımına hazırlık 

becerisi kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 ManĢet yapımına hazırlık için kullanılan malzemeleri araĢtırınız. 
 ManĢet çeĢitlerini araĢtırarak edindiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

2. YAN BARLARINA GÖRE KAFO 

ÇEġĠTLERĠ 
 

Yan bar çeĢitlerine göre KAFO’ları çeĢitlendirmek mümkündür. 
 

2.1. Yan Barlarına Göre KAFO ÇeĢitleri 
 

 Yan barlar (16-20 mm) 

 Alimünyum 

 Çelik 

 Titan 

 Karbon ve laminasyon tekniğine uygun 
 

2.1.1. Tek Barlı KAFO   
 

Medial veya lateral tek taraflı KAFO çeĢitleri aĢağıda gösterilmiĢtir. (Resim 2.1) 

  
 

Resim 2.1: Tek barlı KAFO çeĢitleri 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.2. Çift Barlı KAFO   
 
Medial ve lateral çift tarafılı KAFO çeĢitleri aĢağıda gösterilmiĢtir (Resim 2.2) 

 

   

Resim 2.2: Çift barlı KAFO çeĢitleri 

 

2.1.3. Barsız KAFO 
 
KAFO üzerinde herhangi bir eklem bulunmamaktadır (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Barsız KAFO 

 

2.2. Gece Ateli (PKAFO) ve Bantları 
 
Ateller ve bantlar, lokalize etmek için kullanılır. Bunların en önemli amacı, deforme 

olmuĢ bir alt ekstremitenin hatalı duruĢunun pasif olarak düzeltilmesidir (örneğin geliĢme 
eğrilikleri, geniĢleme ve kırıklar vb.). 

 

Bu atellerin tamamında, atele tespit edilmiĢ yastıklar ya da kavrayan bantlar 
vasıtasıyla üç noktalı düzeltme sistemi görülür. Ateller, düzeltmenin cinsine göre birçok 
gruba ayrılır: 

 
 DüzeltilmiĢ duruĢta yapılan ve alt ekstremitenin bu duruĢ Ģekline uymak 

zorunda olduğu ateller 
 Çekme veya basınç malzemeleri (yastıklar) vasıtasıyla bir düzeltme elde 

edebilmek için ilgili alt ekstremitenin hatalı duruĢ durumunda yapılan ateller 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Thomas_Splint.jpg&filetimestamp=20060218144627


 

 33 

Bu ateller: 

 Pes equinus, pes varus, pes calcaneus 

 Genu valgus, genu varus 

 Bükme kontraktürü durumundaki diz bükme engeli diz 
 

Bunlar, kalça hastalıkları için kullanılır. 
 

Diz, ayak bileği ve ayağa istenilen açılarda pozisyon verilir, bir nevi alçı uygulaması 
yapılmıĢ gibi diz, ayak bilek ve ayağı sabit tutar Mafsal kullanılmadığı için statik bir 
ortezdir. Plastik malzemeden yapıldığından özellikle kilolu kiĢilerde yürüme amaçlı 
kullanılması tavsiye edilmez. Genellikle gece kullanıldıklarından gece ateli/istirahat ateli 

olarak tanınır (Resim 2.4). 
 

  

Plastik KAFO (PKAFO) CP’de makaslamaya karĢı gece ateli 

Resim 2.4: Gece atelleri 
 

2.3. ManĢet Yapımına Hazırlık 
 

Laminasyon ya da derin çekim tekniğine uygun bir Ģekilde modelin hazırlanması 
gerekir. 

 

2.3.1. Karbon ManĢet Yapımına Hazırlık 
 

Karbon manĢet yapımı protez yapım teknolojisinde kullanılan laminasyon tekniği ile 
yapılan bir sistemdir. 

 

 KurumuĢ pozitif alçı model üzerine PVO folyo geçirilerek izole edilir. 
 Eklem kısımlarına laminasyon malzemesi kaçmaması için bunlar, alçı gibi 

malzemeler ile izole edilir (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Eklem yerlerinin alçı ile izole edilmesi 
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 Sandalet kısmına üzengi parçası yerleĢtirilerek laminasyon döküme hazırlanır 
(Resim 2.6). 

   

Resim 2.6: Sandalet kısmının hazırlanması 

 
 Diz altı destek kısmı termoplastik “C” band desteği hazırlanarak laminasyon 

döküme hazırlanır (Resim 2.7).  

   

Resim 2.7: Diz desteğinin hazırlanması 

 
 “C” band, diz destek ve tüber destek kısmı ve yan barlar laminasyon döküme 

hazırlanır (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Destek barların hazırlanması 

 
 Tüber destek kısmı termoplastik “C” band desteği hazırlanarak laminasyon 

döküme hazırlanır (Resim 2.9). 

 

Resim 2.9: Tüber desteğinin hazırlanması 
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 Barların hazırlanmasından sonra tüm yüzey laminasyon döküme hazırlanır 
(Resim 2.10). 

 

Resim 2.10: Tüm yüzeyin laminasyona hazır hâle gelmesi 

 

2.3.2. Termoplastik ManĢet Yapımına Hazırlık 
 

 ManĢet yapımı için malzeme seçimini yapılır.   
 

 

 Pozitif alçı, manĢet imalatına hazırlanır (Resim 2.11). 

 

Resim 2.11: ManĢetin derin çekime hazırlığı 

 
 Termoplastik malzeme pres fırına konur istenilen kıvama gelene kadar beklenir 

(Resim 2.12). 

 

Resim 2.12: Malzemenin pres fırına konulması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
Derin çekim manĢet yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ManĢet yapımı için malzeme seçimini 
yapınız.   

 

 Tasarımını yaptığınız orteze uygun deri 
ve termoplastik (istenilen renk ve desen) 
malzeme seçiniz. 

 Pozitif alçıyı, manĢet çekimi için 
hazırlayınız. 

 

 Alt manĢet için fırını ve termoplastik 
malzemeyi hazırlayınız. 

 Positif alçı model üzerine triko çorap 
geçiriniz. 

 Vakum altında çekim yapılacak ise 
vakum sistemini hazırlayınız. 

 Termoplastik malzemeyi pres fırına 
koyunuz. 

 

 Malzeme cinsine uygun ısı ve süre 
kullanınız. 

 
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. ManĢet yapımı için malzeme seçimini yapabildiniz mi?     

2. Pozitif alçıyı, manĢet çekimi için hazırlayabildiniz mi?   

3. Termoplastik malzemeyi pres fırına koydunuz mu?   

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

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

 
1. AĢağıdakilerden hangisi genel olarak ortezlerin kullanım amaçlarından değildir? 

A) Eklemlerdeki ligament instabilitesinden kaynaklanan yaralanma veya 
zedelenmelerden korunma  

B) Kasların normal olmayan tonus veya zayıflıklardan kaynaklı eklem kontrol 
sorunlarını giderme  

C) Fleksibl deformiteleri düzeltme  
D) Fonksiyonel kayıpları yerine getirme  
E) Hiçbiri  
 

2. Alt ekstremite ortezlerinin kullanım amaçlarından değildir? 
A) Yürümeye yardımcı olmak 

B) Ġyi bir topallama sağlamak  
C) Yükü azaltmak 
D) Hareketin kontrolü 
E) Deformitenin ilerlemesinin kontrolü  
 

3. AĢağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre ayak bilek eklemi değildir? 
A) Dorsal yöne hareket serbest/sınırlayabilen 

B) Plentar yöne hareket serbest/sınırlayabilen 
C) Klenzak eklem, ayağı dorsifleksiyona çeken 
D) Dorsal yöne kontraktür için açı ayar kontrollü  
E) Plentar yöne kontraktür için açı ayar kontrollü 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yan bar çeĢitlerinden değildir? 
A) Alimünyum 

B) Çelik 
C) Titan 
D) Karbon (laminasyon tekniğinde) 
E) Deri 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi yan bar çeĢitlerindendir? 

A) Aluminyum 
B) Çelik  

C) Titan  
D) Karbon ve laminasyon tekniğine uygun 

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 Değerlendirmeye geçiniz.  

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

 
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. ( ) Enlemesine oval form tüber desteğinde geniĢ bir M-L destek yüzeyi vardır. 

5. ( ) Boylamasına oval form tüber desteğinde azlatılmıĢ A-P destek yüzeyi vardır. 

6. ( ) Enlemesine oval form tüber desteğinde azlatılmıĢ A-P destek yüzeyi vardır.  

7. ( ) Boylamasına oval form tüber desteğinde geniĢ bir M-L destek yüzeyi vardır. 

8. ( ) Boylamasına oval form tüber desteğinde tüber desteği soket içine oturtulmuĢtur. 

 
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 manĢet yapımında kullanılır? 

A) Alimünyum “C” band 
B) Deri 
C) Termoplastik 
D) Karbon 
E) Hepsi 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 D 

3 B 

4 E 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 B 

3 C 

4 E 

5 E 

 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 ön 

2 arka 

3 20-25 

4 D 

5 Y 

6 D 

7 Y 

8 D 

9 A 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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