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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT046 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Ortez Hastalarının Rehabilitasyonu 

MODÜLÜN TANIMI  
Ortez hastalarının rehabilitasyonunun verildiği öğrenim 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 

Protez ve Ortez hastalarının rehabilitasyonu Fizik Tedavi 

Uzmanı ve Fizyoterapistler tarafından yapılmaktadır. 

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyeninin görevi ekip 

içerisinde olduğundan protez ve ortez rehabilitasyonunu 

bilmelidir.  

YETERLĠK Ortez hastalarının rehabilitasyonu bileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Ortez hastalarının rehabilitasyonunu, rehabilitasyonda 

kullanılan malzemeleri tanıyacak, Ortez rehabilitasyonunun 

nasıl yapıldığını bileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

2. Ortez ve Rehabilitasyonu 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Rehabilitasyon gereçleri  

Ortam: Rehabilitasyon ve eksersiz odası, atölye. 

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. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Protez ve Ortez öncesi hastanın değerledirilmenin en önemli kısmı, ortopedik protez 

ve ortez teknisyeninin reçete eden uzman doktor, fizyoterapist ile birlikte hastayı 

değerlendirerek yapılacak en uygun protez ve ortezin kararına varmaktır. Bu kararı alırken, 

tıbbi veya cerrahi bir tedavi gerekebilir. Öncelikle bu konular netleĢtikten sonra protez ve 

ortezin yapımına geçilmesi gerekmektedir. 

 

Bu görev dağılımında doktor, fizyoterapist ve ortopedik protez ve ortez teknisyeninin 

görev dağılımı bellidir. Protez ve ortezin hastalarının rehabilitasyonu ve tedavisi her nekadar 

ortopedik protez ve ortez teknisyeninin görev alanına girmesede ekip çalıĢmasında neler 

yapılacağını bilmesinde yarar vardır. 

 

Protez ve ortezin baĢarılı kullanımı fonksiyonel oluĢuna ve hastaya uygulanan 

eğitimine bağlıdır. Protez ve ortezin rahatsızlık vermemesi ve dıĢ görünümüde önemlidir. 

Ortezli ile normal taraf arasında mümkün olduğu akadar eĢit hareket ve uyum sağlanarak 

ortezin daha az dikkat çekmesi gerekmektedir. 

 

Protez ve Ortez kullanan hastaların tekrar günlük yaĢamda fonksiyonel duruma 

gelmeleri için uygulanması gereken rehabilitasyon prensipleri ve bu konudaki temel bilgileri 

özetle ele alınacaktır. 

 

Protez ve ortez rehabilitasyonu ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu 

alanda bilgi ve beceri kazanmanız gerekmektedir. 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Fizik tedavi ve rehabilitasyonda kullanılan ekipmanları bilme becerisini 

kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon tekniklerini çevrenizdeki merkezlerden 

araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Fizik tedavi ve rehabilitasyon yardımcı gereçlerini çevrenizdeki merkezlerden 

araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

1. FĠZĠK TEDAVĠ VE REHABĠLĠTASYON 
 

Doğru kullanılan fizik tedavi metodları can yakmaz. Ama en masum tedavide bile 

yanlıĢ uygulama zarar verici olabilir. 

 

1.1. Fizik Tedavi 
 

Kas iskelet sistemi ile ilgili ağrı, fonksiyon kaybı, sakatlık ve yetersizliğin tedavisinde 

elektrik akımı, sıcak-soğuk, çeĢitli frekansta ses dalgaları, manyetik alan tedavisi, 

hidroterapi, (su tedavisi) masaj ve egzersizler gibi gibi fiziksel ajan ve tekniklerin 

kullanılmasıdır. Fizik tedavi ağrılı durumun, özürlülük ve engelliliğin etkilerini en aza 

indirerek kiĢinin iĢine ve sosyal yaĢama dönüĢünü kolaylaĢtırır. 

 

 Özetle fizik tedavi; 

 Ağrıyı azaltır ve/veya geçirir, 

 Kasları güçlendirir, 

 Hareketlerin eski haline gelmesini sağlar, 

 ĠyileĢmeyi hızlandırır, 

 Kan dolaĢımını artırır, 

 Bağımsızlığı kazandırır, 

 Normal hayata ve iĢe dönüĢü sağlar. 

 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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 Kimler fizik tedavi uygular.  

 

Fizik tedavi uzmanı denetiminde fizyoterapistler tarafından uygulanır. Fizik tedavi 

uzman doktor gözetimi olmaksızın ortopedik protez ve ortez teknisyeni, masör ya da 

fizyoterapistlerin tek baĢlarına fizik tedavi uygulamaları, hastalar açısından ciddi riskler 

taĢıdığından son derece sakıncalıdır.  

 

 Fizik tedavisinde hastanın önemi 

 

Hasta, fizik tedavide, sonuçların kısa sürede alınamayacağı ve sabırlı olmasının 

gerektiği bilmelidir. Fizik tedavi ile birlikte ilaç tedavileri de verilebilir. Doktor tavsiyesi 

dıĢında ilaç kullanılmamalıdır ve verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Fizyoterapistinizin 

gösterdigi egzersizler önerilen biçimde, sayı ve tekrarla, düzenli ve doğru olarak 

yapılmalıdır. 

 

 Fizik tedavinin uygulama süresi ve seans sayısı  

 

Tedavi süresi ve Ģekli, hastaya ve hastalığa göre ayarlanır. Herkesin ihtiyacı ve 

vücudun tedaviye cevabı farklıdır. Ortalama seans sayısı 10-20 arasında değiĢir. Bazı özel 

durumlarda çok daha uzun süre alabilir. Bir seans fizik tedavi yaklaĢık 1 -1,5 saat sürer. 

 

1.2. Rehabilitasyon 
 

Rehabilitasyonun sözlük anlamı "bir kimsenin iĢ yapmaya engel olan sakatlığını veya 

yetersizliği gidermek amacıyla uygulanan tedavidir. 

 

Rehabilitasyon, kiĢinin doğuĢtan veya sonradan, herhangi bir nedenle oluĢan kalıcı 

veya geçici yetersizliklerinin, kaybedilmiĢ bazen de limitlenmiĢ olan fonksiyonel 

kapasitesinin belirlenerek tedavi edilmesi, psikolojik sosyal ve mesleki açıdan da 

desteklenerek, engelli kiĢileri topluma kazandırmak günlük yaĢamda bağımsız duruma 

gelmesini sağlamaktır. 

 

Hastayla uyumlu ve kapsamlı uygulanan rehabilitasyon programı yatağa ve 

baĢkalarına bağımlı kalma süresini kısaltacak ve yaĢam kalitesini yükseltecektir.  

 

Rehabilitasyon tedavisi ekibinde; fizik tedavi uzmanı, fizyoterapist, psikolog ve sosyal 

hizmet uzmanı gibi kiĢiler yer alır.  

 

Fizik tedavi seanslar halinde yapılır. 1-1.5 saatlik seanslar Ģeklindetoplam 15-20 seans 

uygulanır. Rehabilitasyon ise daha uzun bir süreçtir, yıllar alabilir. Fizik tedavi gören bir 

hastada eklem kısıtlılığı mevcutsa fizyoterapistin yaptırdığı bazı hareketler sorunlu bölgede 

hafif ağrıya sebep olabilir. Fizik tedavi sadece ağrı tedavisinde değil, bozulan kas 

mekanizmasının düzeltilmesinde de kullanılır. 
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1.3. Fizik Tedavilerinde Kullanılan Cihazlar  
 

 Bizzat uzmanlar tarafından kullanılan cihazlar 

 Hastaların kendi baĢına kullanabilecekleri cihazlar 

 

1.3.1. Uzmanlar Tarafından Kullanılan Yardımcı Cihazlar 
 

Bu tür cihazlar, belli bir eğitimi gerektirdiği için uzmanlar tarafından kullanılan, 

demirbaĢ niteliğinde cihazlardır. Tens, cold/hot pack gibi kullanımı uzmanlık gereken bazı 

cihazlar uzmanı tarafından uygun görmesi halinde hastanın kendisinin kullanmasına izin 

verilebilir. Bu iĢlem tamamen uzmanının tavsiyesine bağlıdır. Hastanın kendi baĢına 

kullanması doğru değildir.  

 

ÇeĢitli hastalıkların tedavisinde kullanılan fizik tedavi ajanları Ģunlardır:  
 

 Hot pack ( sıcak paketler ) 

 Parafin  

 Cold pack ( buz paketi )  

 Ultrason  

 Ġnfrared ıĢınlar  

 Lazer  

 Traksiyon  

 TENS  

 Compex 

 Ġnterferans 

 Galvani akım  

 Vakum  

 Kısa dalga 

 Manuel terapi 

 Terapötik (tedavi edici) egzersizler 

 

En sık kullanılan cihazlar;  
 

 Tens 
 

Elektrotlar yardımıyla ağrılı bölgeye ve belirli bir sinirin beslediği alana verilen özel 

bir elektrik akımıdır. ÇeĢitli tipleri vardır. Hastanelerde büyük demirbaĢ cihazlar halinde 

olabileceği gibi evlerde kullanılabilecek küçük boyları vardır (Resim 1.1). 

    

Resim 1.1: Tens 
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 Ultrasound Cihazı 
 

Vücut dokularına yüksek frekanslı ses dalgaları gönderilerek derin dokularda isi artıĢı 

sağlar bu yolla o bölgedeki damarlarda geniĢleme, dolayısıyla beslenmeyi ve iyileĢmeyi 

hızlandırır (Resim 1.2). 

   

Resim 1.2: Ultrassound 

 

 Sıcak paketler (hot pack) 
 

Ġçine silikat jeli doldurulmuĢ genelde su sızdırmaz kumaĢ torbalardır. Daha yüzeysel 

dokuların ısınmasını sağlar. Ġçinde su kaynayan kazanlar içinde ısıtılarak ve havluya 

sarılarak bölgesel kullanılırlar. Boyun bel gibi özel ya da değiĢik ebatlarda satandart 

ölçülerde bulunur genelde dilim (8-10 dilim) Ģeklinde ifade edilirler (Resim 1.3). 

  

Resim 1.3: Hot pack 

 

 Soğuk paketler (cold pack) 
 

Soğuk uygulamalarda kullanılır. 
 

 Buz parçalarının içine konulduğu basit bir naylon torbalarda aynı iĢi 

yapabilmektedir. Özellikle spor yaralanmalarında özel olarak imal 

edilmiĢ plastik toralar Ģeklinde de bulunur (Resim 1.4). 

    

Resim 1.4: Buz torbası 
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 Ġçerisinde özel jel bulunan ve değiĢik Ģekil ve ebatlarda buzluklarda 

kullanıma hazır bekleyen hazır türleri vardır. Kullanıldıktan ve soğutma 

özelliğini yitirdikten sonra tekrar buzluğa koyularak defalarca ve 

uzunsüre patlayıncaya kadar kullanılabilirler (Resim 1.5). 

  

Resim 1.5: Cold pack  

 

Kullanırken direk olarak tene temas ettirilmemeli bir bez içerisine sarılarak 

kullanılmalıdırlar (Resim 1.6). 

  

Resim 1.6: Cold pack kullanımı 

 

 Soğuk-sıcak paketler (cold-hot) 

 

GeliĢen teknoloji ile içerisinde jel bulunan ve değiĢik ebatlarda kullanıma hazır 

paketler geliĢtirilerek hem sıcak hem soğuk olarak kullanılmak üzere geliĢtirlimiĢlerdir. 

 

Aynı ürün hem ısıtılarak sıcak, hemde buzlukta bekletilerek soğuk olarak kullanılma 

imkanı vermektedir. Cold-hot paket daima buzlukta bulunduklarından dolayı soğuk 

kullanıma hazırdır. Sıcak kullanımlarda ise ürün su içerisinde kaynatılmamalıdır. bir kap 

içerisinde kaynayan su ocaktan indirildikten sonra cold-hot pack suya atılarak 15-20 dk 

bekletildikten ve bir beze sarıldıktan sonra kullanılması gerekir. 

 

Cold-hot packler su içerisinde ısıtlabildiği gibi büyük bir çoğunluğu mikro dalga 

fırınlarda da ısıtılabilmektedir. Ürünü kullanmadan önce üzerindeki kullanım talimatlarının 

okunması gerekir. 
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Her evde hemen soğuk kullanım için buzlukta ve sıcak kullanım için ise dıĢarıda 

olmak üzere 2 adet bulunması tavsiye edilir. Ġki tane almak yerine bu üründen bir tane alarak 

soğuk kullanım için buzlukta hazır bekletilir.  

 

Sıcak kullanım için ise aynı ürün buzluktan çıkarılıp 15-20 dk içerisinde ısıtılarak 

sıcak kullanma hazır hale gelecektir. Bu nedenle bu ürün iki amaçlı kullanıldığından daha 

ekonomik olmaktadırlar (Resim 1.7). 

     

Resim 1.7: Cold-Hot paket 

 

 Infraruj (Kızılötesi) 

 

Kızılötesi ıĢınlar, ağrıyı azaltmak, yüzeysel ısı artıĢı ve kas gevĢemesini sağlamak 

amacıyla kullanılır (Resim 1.8). 

  

Resim 1.8: Kızıl ötesi (infraruj) 

 

 Mikrodalga diatermi 

 

Bir çeĢit elektromağnetik dalga kullanılarak yapılan fizik tedavi metotudur (Resim 

1.9). 

  

Resim 1.9: Mikrodalga diatermi 
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 Laser 
 

ÇeĢitli vücut bölgelerinde, ağrıyı artıran belirli spazm alanlarında uygulanır (Resim 

1.10). 

  

Resim 1.10: Laser terapi cihazı 

 

 Traksiyon 
 

Özel bir alet yardımıyla omurları birbirinden uzaklaĢtırma yöntemidir. Traksiyon 

uygulamalarında çekim süresi ve çekim kuvveti her hastaya göre özel olarak belirlenir. Yatar 

ya da oturur pozisyonda çekim uygulanır, sürekli ya da aralıklı çekim yapılabilir. 

 

 Parmak merdiveni 
 

Parmak eksersizleri yapmada kullanılır duvara monte edilir ve parmaklar ile sanki 

merdiven çıkılıĢı gibi parmakla yukarı doğru çıkılır. Düz ve eğimli olmak üzere iki türü 

vardır (Resim 1.11). 

  

Resim 1.11: Düz eğimli parmak merdiveni 

 

 Omuz çarkı; Omuz hareketlerinde kullanılır (Resim 1.12). 

  
Resim 1.12: Omuz çarkı 
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 Tilt table 

 

Uzun süre yatakta yatan hastalar, ayağa kaldırıldığı zaman, ani tansiyon düĢmesine 

bağlı baygınlık geçirebilir. “Tilt table” adı verilen dereceli masa/yatak yardımıyla hastaların 

yavaĢ yavaĢ dik duruma adapte olması sağlanır (Resim 1.13). 

 

 

Resim 1.13: Tilt table 

 

 Duvar barı 

 

Postür ve yürüyüĢ çalıĢmalarında eksersiz amaçlı kullanılır (Resim 1.14). 

 

Resim 1.14: Duvar barı 



 

 11 

1.3.2. Hastalar Tarafından Kullanılan Yardımcı Cihazlar 
 

Bu tür ürünler genellikle kas ve denge eğitimi amacıyla rehabilitason merkezi ve 

hastanelerde, egzersiz ve sağlığı koruma amacıyla veya egzersiz amaçlı fitness salonlarında 

ya da evlerde kullanılabildiğinden medikal firmalarında ya da spor mağazalarında rahatlıkla 

bulunabilir. 

 

Bu tür yardımcı cihazlar her nekadar hastaların kendileri tarafından kullanılabilecek 

denilse de bu tür yardımcıları kullanmadan önce fizik tedavi uzmanı, fizyoterapistler gibi 

uzmanlarından nasıl ve ne Ģekilde kullanılabileceği öğretildikten sonra yine uzmanının 

tavsiyesi doğrultusunda kullanılmalıdır. 

 

 Egzersiz bantları 

 

Egzersiz bantları latexten imal edilmiĢ kuvvet, mobilite ve esnekliği geliĢtirmek üzere 

dizay edilmiĢlerdir. Bilimsel temellere dayanan egzersizler yaralanmaların 

rehabilitasyonunda, yaĢlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerini arttırmada, kronik 

hastalıklarda ya da sporcularin performanslarını arttırmada kullanılabilmektedir. 

 

Ten rengi, sarı, yeĢil, mavi, siyah, gümüĢ ve altın rengi olarak kolaydan zora sıralanan 

bantlar aĢamalı çalıĢmalara imkan verir. Hazır kesilmiĢ değiĢik boylarda satılabilindiği gibi, 

rulo halinde toptan satıldığından istenilen uzunlukta kesilip kullanılabilinir (Resim 1.15). 

  

Resim 1.15: Eksersiz bandı 

 

Bantlarda meydana gelen direnç miktarı, bandın dinlenme uzunluğunun iki katına 

çıkarılması ile oluĢan kuvvete göre belirlenmiĢtir. Örneğin 50 cm uzunluğundaki kırmızı 

renkli bant, 100 cm’e ulaĢacak kadar gerildiğinde %100 gerginliğe ulaĢmıĢ olur. Bu durumda 

direnç, 1.8 kg düzeyindedir. Tutucu aparat ile kullanılabilir (Resim 1.16). 

   

Resim 1.16: Eksersiz band esnemesi 
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 Hangi bant renginin/direncinin size uygun olduğu, fiziksel 

kondüsyonunuza göre belirlenir.  

o Ten rengi ve sarı bantlar, genel olarak rehabilitasyon amacıyla 

(operasyon sonrası kullanım) kullanılır.  

o Bayanlara yönelik koruyucu egzersiz programlarında genellikle 

kırmızı ve yeĢil bantlar kullanılır.  

o Erkekler genelde yeĢil ve mavi bantları kullanırlar ve ilerledikçe 

siyah banda geçiĢ yaparlar. 

o GümüĢ ve altın rengi bantlar rekabete dayalı sporlarda kullanılır. 

 

 Egzersiz bantlarında dikkat edilecek hususlar. 

o Bantlar keskin objelerden uzak tutulmalıdır. Yüzükler, uzun keskin 

tırnaklar ve spor ayakkabıların sert kısımları bantlara zarar 

verebilir.  

o Kullanmadan önce bantlarda çizik, yırtılma ya da bantın 

bozulmasına neden olacak delikler olup olmadığını mutlaka 

kontrol edilmelidir.  

o Egzersizler sırasında bantların ıslanması sözkonusu olabilir, bu 

durumda bantların birbirine yapıĢmasını önlemek için bir miktar 

pudra yeterlidir. 

o Bantlar birbirine yapıĢmıĢsa sabunla yıkayıp düz ve uzanmıĢ 

Ģekilde kurutun daha sonra talk pudrası uygulanır. 

o Çok kısa bantlarla yapılacak egzersizlerin herhangi bir tehlike 

doğurmasısı için boy uzunluğu 2,5-3m olmalıdır. 

 

 Egzersiz tüpleri 

 

Elastik egzersiz bantları ile benzer özellikler gösterir, düz band yerine yuvarlak ip 

Ģeklindedir. Tüplerin direnç miktarı tescilli renk skalası ile temsil edilmektedir. Hazır 

kesilmiĢ değiĢik boylarda satılabilindiği gibi rulo halinde toptan satıldığından istenilen 

uzunlukta kesilip kullanılabilinir. Tutucu aparat ile kullanılabilinirler (Resim 1.17). 

   

Resim 1.17: Egzersiz Tüpleri 
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 Denge diski 

 

Denge tahtası/diski denge eğitimi için tasarlanmıĢtır. Denge tahtası üzerinde yapılan 

salınımlar ağırlık merkezinin yerini değiĢtirmekte, vücudun bu değiĢime uyum sağlamak için 

yarattığı kasılmalar ile denge geliĢmektedir. YaĢlı bireylerde denge kaypılarına bağlı 

düĢmelerin önlenmesi, çocuklarda denge ve stabilizasyonun arttırılması Ģeklinde, 

rehabilitasyon amaçlı ya da atletik performansın arttırılması gibi birbirinden çok farklı 

amaçlar için kullanılabilmektedir (Resim 1.18). 

      

Resim 1.18: Denge tahtası 

 

 KurĢun ağırlık 

 

KurĢun ağırlık, genelde neopren kumaĢtan üretilir, kurĢun ağırlıkların portatif olarak 

çıkarılıp takılmasını sağlayan, cırtlı ceplerden oluĢur. DeğiĢik ağırlık seçenekleri mevcuttur. 

1 ve 2 kg için 250gr, 3-4-5 kg için ise 500 gr lık kurĢun plakalar kullanılır. Rehabilitasyonda 

ve sporcularda kas gruplarının güçlendirilmesinde kullanılır. Çırtlı sistemi sayasinde el bileği 

ve ayak bileğine takılıp rahatlıkla ayarlanabilir (Resim 1.19). 

 

Resim 1.19: KurĢun ağırlık 
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 Kum torbası 

 

Kum torbası, kurĢun ağırlığa benzer, adı her nekadar kum torbası olarak tanınsa da 

daha az hacim kaplaması için demir talaĢı kullanılarak ağırlık elde edilmektedir. KurĢun 

ağırlıkta olduğu gibi ağırlık ayarı yoktur, sabit ağırlıklar halinde bulunur. Çırtlı sistemi 

sayasinde el bileği ve ayak bileğine takılıp rahatlıkla kullanılabilir (Resim 1.20). 

  

Resim 1.20: Kum torbası 

 

 Egzersiz topları  

 

Farklı isimlerle anılsa da egzersiz topları günümüzün popüler egzersiz araçlarındandır. 

Toplar, rehabilitasyonda kas ve denge eğitimi amacıyla rehabilitason merkezi ve 

hastanelerde, egzersiz ve sağlığı koruma amacıyla veya egzersiz amaçlı fitness salonlarında 

ya da evlerde kullanılmaktadır. 55-65-75-85 cm çapları olan kullanılan egzersiz toplarıdır. 

Patlama ya da delinmeye karĢı son derece dayanıklıdırlar, bu tip durumlarda hava yavaĢ 

yavaĢ boĢalır ve egzersiz anında güvenlik koĢulları korunmuĢ olur. 45-85cm arası değiĢik 

çaplarda mevcuttur. Doğru ebat seçimini kullanıcın boyu ve topun rengi belirleyecektir. (Boy 

140-153 cm ise: 45 cm- sarı top gibi) (Resim 1.21). 

   

Resim 1.21: Egzersiz Topları  
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 El ve Parmak Terapi Ürünleri 

 

 El hamuru 

 

El hamuru, ellerde tutuĢ kapasitesinin zayıfladığı hallerde, kuvvetlendirme ve stresi 

azaltmak için kullanılır. Kokusuz, temiz, yağsız ve alerji yapmaz. DeğiĢik farklı dirençlerde 

bulunur (Resim 1.22). 

                         

Resim 1.22: El Hamuru 

 

 El egzersiz topları 

 

El egzersiz topları, el ile ilgili tedavi yaklaĢımlarının temel ekipmanlarındandır (Resim 

1.23). 

       

Resim 1.23: El egzersiz topları 

 

 Silikon el egzersiz aleti 

 

Silikon el egzersiz aleti, rehabilitasyonda egzersiz amaçlı kullanılan silikon egzersiz 

aletidir. Standart beden olu, sağ ve solu mevcuttur (Resim 1.24). 

 
Resim 1.24: Silikon egzersiz aleti 

http://www.medikaliz.com/El--Parmak-Terapi-Urunleri,LA_134-2.html
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 PowerWeb 

 

Latexten imal edilmiĢtir, kuvvet, mobilite ve esnekliği geliĢtirmek üzere 

düzenlenmiĢtir. El, bilek ve ön kol egzersizleri için geniĢ bir egzersiz yelpazesine sahiptir. 36 

cm çapındadır (Resim 1.25). 

   

Resim 1.25: PowerWeb 

 

1.4. Günlük YaĢantıda Dikkat Edilmesi Gerekenler 
 

Gerek hastalar gerekse normal insan için günlük yaĢantıda dikkat edilmesi gereken 

bazı hareketler ileride meydana gelebilecek rahatsızlıklara engel olur. 

  

Bunlardan bazıları: 

 

 Sandalye üzerinde bacak bacak üzerine atma yerine düz bir oturuĢ (Resim 1.26). 

 

Resim 1.26: Düz oturma 

 

 Belden dönme yerine bacaklarla birlikte geriye dönme (Resim 1.27). 

 

Resim 1.27: Bacakla birlikte geriye dönme 
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 Ev iĢleride 

 

 Eğilerek yerden bir Ģey alma yerine maĢa gibi uzun bir yardımcıyla 

yerden bir Ģey alma  (Resim 1.28). 

 

Resim 1.28: MaĢa kullanımı 

 

 BulaĢık yıkama, masa baĢında çalıĢma gibi durumlarda yüksek bir tabure 

kullanmak daha doğrudur (Resim 1.29). 

 

Resim 1.29: Yüksek tabure 

 

 Eğilerek süpürme yerine uzun saplı bir süpürge ile süpürmek daha 

doğrudur (Resim 1.30). 

 

Resim 1.30: Uzun saplı süpürge 
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1.4.1. Bel Omurga Hareketleri 
 

Özellikle bel fıtığı gibi rahatsızlıklara fırsat vermemek için bel ve omurga 

hareketlerine dikkat edilmelidir. 

 

Otururken sert sandalyede omurga dik olarak, bir veya iki diz kalçadan daha yukarıda 

olacak Ģekilde oturulmasına dikkat edilir. Kısa dinlenme süreleri için koltuklu sandalye çok 

iyi destek sağlar. 

 

Ayakta dururken bel düz olarak ayakta durmaya çalıĢılır. Ayakta çalıĢırken beldeki 

lordozu hafifletmek için ayak iskemlesi kullanılmalıdır. Dizleri bükmeden öne doğru 

eğilmemelidir. Bayanlar için orta yükseklikteki topuklar beli daha az zorlar. Topuksuz 

ayakkabılardan sakınılmalıdır (Resim 1.31). 

 

Resim 1.31: Ayakta iken gövdenin pozisyonu 

 

Yatarken sert yatak tercih edilmelidir. YumuĢak yatakların altına 2 cm kalınlıkta 

kontrplak gibi sert malzemeler koyulmalıdır. Yüzüstü yatmamalıdır. Sırtüstü yatarken 

dizlerin altına bir yastık koyulmalıdır. Yan yatarken bacaklar, kalça ve dizden bükük olarak 

tutulmalıdır. 

 

Araba kullanırken koltuk sert olmalı. Pedalları kullanırken bacakların tam gerilmemesi 

için direksiyona mümkünse yakın oturulmalıdır. 

 

Kaldırırken kaldırma iĢlemi uygun ve güvenli bir Ģekilde yapılmalıdır. Dizler bükük, 

yük vücuda yakın tutulmalı ve kalkmak için bacak adaleleri kullanılmalıdır. Ani 

hareketlerden sakınılmalıdır. Ağır herhangi bir Ģeyi, belden yukarı seviyeye kaldırmayı 

denememelidir (Resim 1.32). 
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Resim 1.32: Yük kaldırırken gövdenin pozisyonu 

 

ÇalıĢırken ağır iĢ yapmamaya özen göstermeli. Ġmkân varsa ise yorgunluğu 

hissetmeden önce bir iĢten diğerine geçiĢ yapılmalıdır. Eğer bütün gün büroda çalıĢılıyorsa 

fırsat buldukça kalkıp etrafta dolaĢılmalıdır. 

 

Egzersiz bel ağrısı olmadığı zamanlarda düzenli olarak bel egzersizleri yapılmalıdır, 

(yürüme, yüzme v.s.) Fakat güçlü bir harekete teĢebbüs etmeden önce, adalelere ısınma ve 

gevĢeme fırsatı vermek için yavaĢ baĢlanmalıdır. 

 

1.4.2. Bası ve Yatak Yaraları 
 

Bası yaraları, cildin aynı bölgesinin uzun süre basınç altında kalmasından oluĢur. Bası 

yarası önce deride bir renk değiĢikliği olarak baĢlar. Basınç sürerse deri açılır ve yara büyür. 

Bu yaralar; gövde yükünün bindiği kısımlar olan kaba etler, ayak bilekleri, ayak ve 

topuklarda sık görülür. 

 

Spina bifida gibi omuriliğin zarar gördüğü kiĢilerde his kaybı olduğundan yani basınç, 

ağrı ve ıslaklık hissetmediklerinden ne zaman hareket etmeleri veya iç çamaĢırı 

değiĢtirmeleri gerektiğini bilemeyebilirler. Ayrıca hareket güçlüğü olduğundan uzun süreler 

oturmak zorunda olabilirler. Bu da deriye çok yük bindirir, alttaki damarlar sıkıĢabilir. 

Oksijen sıkıĢmıĢ hücrelere gidemediğinden deri hücreleri oksijensiz kalarak ölürler. Bundan 

baĢka idrar ve dıĢkı kaçıran kiĢilerde temizlik tam sağlanamadığından deride yaralar oluĢur. 

Cilt, kasları ve alttaki kan damarlarını korur. Yara olduğunda, vücut içinde istenmeyen 

mikroplar ürer.  

 

Hissetmeyen bölgelerin korunması çok önemlidir. Soğuk ve sıcaktan cilt korunmalı, 

bası, sürtünme ve kesilmeler önlenmelidir. Bazen naylon halılarda sürünmek bile yaralar 

açılmasına neden olabilir. AĢırı kilolu kiĢilerde basınç daha da fazla olacak ve dolayısıyla 

yara oluĢumu çabuk olabilecektir. 
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 Yatak yaraları 

 

Yatağa bağımlı hastalarda sürekli yatmaya bağlı olarak, yatak yarası daha çabuk 

oluĢur. Bu tür hastalarda 2 saatte bir pozisyon değiĢtirilmelidir. Yatak çarĢaflarının kırıĢıksız 

olması gerekir. Ayrıca kilolu hastalarda hareket isteği azalacağı için dengeli beslenmesine ve 

yeterli sıvı almasına dikkat etmek gereklidir. Hastanın derisi daima temiz ve kuru 

tutulmalıdır. Eksersiz yaptırılmalı, böylece yatarken basınç altında kalan bölgelerde yeterli 

kan akımı sağlanmalıdır. Havalı yataklar da son yıllarda bu amaçla kullanıma girmiĢ ve 

yaygınlaĢmıĢtır (Resim 1.33). 

    

Resim 1.33: Havalı yatak ve hastanın döndürülmesi 

 

 Bası yarasında kullanılan yardımcı gereçler (Resim 1.34). 
 

 YumuĢak dirsek yastıkları 

 Oturma simidi 

 Jel pedler 

 Jel yatak  

 Havalı yatak 

 

Resim 1.34: Bası yarasında kullanılan yardımcı gereçler 
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 Cild/bası yaralarını önlemenin yolları 
 

 Vücut dikkatli yıkanmalıdır. 

 Cildi iyi kurulanmalıdır. 

 Islak ve terli giysiler değiĢtirilmelidir. 

 Sıkı(dar)giysilerden uzak durmalıdır. 

 Dar ve küçük ayakkabılar giymemelidir. 

 Özellikle vücudun hissetmeyen bölgelerinde çarpma, düĢme ve 

zedelenmelere yol açmamalıdır. 

 ÇarĢafın temiz olması ve yatağa kırıĢık olmayacak Ģekilde düzgün 

serilmiĢ olmasına dikkat edilmelidir. 

 Düzenli olarak pozisyon edilmelidir. 

 Tuvalete gittikten sonra dikkatli temizlenip kurulanmalıdır.  

 Tırnak kesiminde dikkatli olunmalıdır.  

 Sağlıklı beslenmeli ve çok kilo alınmamaya özen gösterilmelidir. 

 

 Bası yaraları en fazla; vücudun sandalye ve yatağın yüzeyi ile temas eden 

bölgelerinde görülür. Genelde kemiksi yapıların deriye yakın olduğu kuyruk 

sokumu, bel omurlarının sivri yüzeyleri, ayak bileği ve topuk,kürek 

kemikleri,baĢın yatakla temas eden arka kısmı ve kalçalarda rastlanabilir. En sık 

bası yarası açılan yerler, üzerine ağırlık binen kemik çıkıntılarının olduğu 

bölgelerdir (Resim 1.35). 

    

Resim 1.35: En sık bası yarası açılan yerler 
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 Bası yarasından korunma yöntemleri 

 

Yatakta ve tekerlekli sandalyede uygulanmak üzere değiĢik yöntemler vardır.  

 

 Karın altına yastık koyulur ve sırtüstü bir süre durulur (Resim 1.36). 

 

Resim 1.36: Karın altına yastık desteği 

 

 Düzenli olarak belli aralıklarla yan yatılır. Böylelikle kalça ve sırtta 

ağırlıktan dolayı oluĢan basınç hafifletilir (Resim 1.37). 

 

 

Resim 1.37: Yan yatma 

 

 Dizler altına yastık koyulur (Resim 1.38). 

 

 

Resim 1.38: Diz altına yastık desteği 

 

 Cildin belli aralıklarla kontrolü yapılır. 

 

ġayet bir kızarıklık ya da morluk varsa önlem alınmalı, mümkünse kızarıklık geçene 

kadar sandalyeye oturulmamalı (eğer kalça bölgesindeyse) ya da ağırlığı o bölgeye 

vermemeye çalıĢılmalıdır (Resim 1.39). 

 

Resim 1.39: Bası yarası 

 

 Tekerlekli Sandalyede bası yarasından korunma yöntemleri  

 

Temel prensip vücut ağırlığını kalça bölgesinden kaldırmak ya da hafifletmektir.  



 

 23 

 10 saniye boyunca kollara güç verilerek gövde kaldırılır (Resim 1.40). 

 

Resim 1.40: Kendini yukarı kaldırma 

 

 Yanlara eğilerek ağırlık aktarımı yapılır. Eğer bunları yapamayacak 

durumda ise (tetrapleji) refakatçilerden yardım isteyerek yapmaya 

çalıĢılır (Resim 1.41). 

 

Resim 1.41: Yanlara yük aktarımı 

 

 Öne doğru eğilme ile kan dolaĢımı hızlandırmıĢ olunur (Resim 142). 

 

Resim 1.42: Öne doğru eğilme 
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 Refakatçi yardımı ile sandalye iki teker üstünde geriye doğru eğilir  

(Resim 1.43). 

 

Resim 1.43: Sandalyenin eğimi 

 

1.4.3. Kontraktur 
 

Kontraktur, eklem çevresinde eklemi saran yumuĢak doku, kasın kemiğe tutulmasını 

sağlayan bağlarda, kas ve eklemi oluĢturan yapılardaki kısıtlanma ile geliĢen eklem hareket 

açıklığının ciddi kısıtlılığıdır. 

 

Kontraktür geliĢiminin en sık sebebi hareketsizlik, ağrı, belirgin güç kaybı, kas 

hasarıdır. 

 

Hareketsiz eklemde meydana gelen kanama, enfeksiyon, doku travması, dolaĢım 

bozukluğu ve ödem kontraktür gibi faktörler oluĢumunu hızlandırır. 
 

 Kontraktürler; 

o Eklemlerden 

o Eklem çevresinde yumuĢak dokulardan 

o Kaslardan kaynaklanabilir. 
 

OluĢan yerler Sebepler 

Eklemelerden kaynaklanan 

 DoğuĢtan eklem bozuklukları 

 Enfeksiyon 

 Travma 

 Eklem hastalıkları 

 Hareketsizlik 

Deri yumuĢak dokulardan kaynaklananlar 

 Travma 

 Yanık 

 Ġnfeksiyon 

 Hareketsizlik 

Kaslardan kaynaklananlar 

 DolaĢım bozukluğu 

 ġeker hastalığı 

 Yapısal olmayan nedenler 

 Travma 

 Spastisite 

 Genel güç kaybı 

 YanlıĢ pozisyonlama 

 Hareketsizlik 
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Kasların kasılmıĢ olduğu pozisyonda kontraktür geliĢimi hızlanır. Kontraktürler 

uzanma, giyinme, yemek yeme, kendine bakım aktivitelerini yürümeyi zorlaĢtırır veya 

olanaksız hale getirir. 

 

 Önlemler 

 

Kırık, çıkık, basit bir operasyon sonrası kısa süreli hareketsizlikler gerekebilir. 

Yapılan tedavi ile bu rahatsızlıklar iyileĢir ve hasta günlük aktivitelerine döner. Ne varki bu 

hareketsizlik esnasında dikkat edilmeyen pozisyonlandırmalar sonucu kontraktür oluĢabilir. 

Bu da hasta için kısa süren tedavi arkasından daha uzun ve zahmetli olan kontraktür tedavisi 

gerektirebilir. Bu nedenle bu hareketsizlik döneminde dikkat edilecek bazı basit ve kolay 

önlemler zaman kaybı, masraf ve tedavi sürecini kısaltır.  

 

Bu önlemler ise; 

 

 Doğru pozisyonlama, 

 Eklem hareket açıklığını sağlayan egzersizlerdir. 

 

 Tedavi 

 

 Germe ve pasif egzersizler 

 Motor nokta, sinir blokları (ilaç uygulamaları) 

 Cerrahi uygulamalar (tendon uzatma) 

 Özellikle egzersiz sonrası germeler önemli tedavi yöntemidir. Germe 

sırasında sıcak uygulama germe iĢleminin etkinliğini artırır. 

 

1.4.4. Kompresyon Çorapları  
 

Varis, toplardamarlar dokulardaki kanı tekrar kalbe taĢıyan damarlardır. 

Toplardamarlar içinde, kanın geriye kaçmasını engelleyerek sadece kalbe doğru akım 

oluĢmasını sağlayan tek yönlü çalıĢan kapakçıklar bulunmaktadır. Toplardamarlarda oluĢan 

tıkanıklıklar ve aĢırı basınç bu kapakçıkların düzgün kapanmasını engelleyerek geriye doğru 

kaçaklara sebep olur (Resim 1.44). 

  

Resim 1.44: Toplardamarların içinde kapakçık deformitesi 
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Bunun sonucunda toplardamarlar kalıcı olarak geniĢleyip kıvrımlı bir hal alarak 

varisleri oluĢturur (Resim 1.45). 

        

Resim 1.45: Normal ve varisli damarların çalıĢma sistemi 

 

Uzun süre ayakta çalıĢmayı gerektiren mesleklerde yoğunlukla görülen varis 

hastalığının, özellikle 40 yaĢ üzerinde her iki kiĢiden birinde genel olarak 3 kiĢiden birinde 

görülmektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 2–4 kat daha fazla rastlanmaktadır.     

 

Genellikle bacaklarda görülen bu hastalık; ağrı, ağırlık ve gerginlik, bacakta ĢiĢlik ve 

ödem, yorgunluk, gece krampları, kaĢıntı ve yanma hissine yol açmaktadır.  

 

 Kopmresyon çorapları 

 Varis çorabı,  

 Antiemboli çorabı olarak iki çeĢittir. 

 

 Varis çorabı, baĢta varis olmak üzere kronik venöz yetmezliği, gibi toplardamar 

(ven) hastalıklarında (Resim 1.46). 

 

Resim 1.46: Varis çorabı 
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 Antiemboli çorabı ise uzun üsere yatağa bağlı kalan hastalırda, ameliyat ve 

doğum sonrasında ödem oluĢmasını engellemek için veya spor yaparken destek 

amacıyla kullanılır  (Resim 1.47). 

   

Resim 1.47: Antiemboli çorabı 

 

Varis çorabı, yataktan kalkmadan önce ayaklar bir süre elevasyona alındıktan sonra 

bacağı yukarı doğru sıvazlayarak giyilmelidir. Yine çıkarılmadan önce bacaklar 5-10 dk 

kadar, bir duvara dikildikten sonra çıkarılmalıdır.  

 

 Çoraplar giyilip çıkarırılırken, kırıĢık olan yerlerin bacağı sıkarak kan 

dolaĢımını engellemesini önlemek için çorabı çok fazla kırıĢtırmadan 

giymeye özen gösterilir. 

 Çorapları her türlü kimyasal maddeden korunmalıdır. 

 Daha uzun ömürlü kullanabilmek için çoraplar giyip çıkarılırken 

kaçırılmamasına dikkat edilir. En büyük tehlikenin, uzun el ve ayak 

tırnakları olduğu unutulmamalıdır. 

 Varis çorapları ılık suyla ve sabunla yıkanır, yıkanma esnasında 

kesinlikle sıkılmamalıdır. Sıkmadan havlu arasında kurutulmalıdır.  

 

 Varis çorabının giyilmesi 

 

Varis çorapları, doğal olarak el ile olduğu gibi yardımcı aparatlar da kullanılarak 

giyilebilir. Normal çorapların giyiminde de olduğu gibi orta ve yüksek basınçlı çorapların 

giyilmesini kolaylaĢtır. Giyim sırasındaki deformasyonlarıda azaltır. DeğiĢik Ģekillerde çorap 

giyme aparatları vardır (Resim 1.48). 

  

Resim 1.48: Çorap giyme aparatı 
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 Varis çorabının el ile giyilmesi 

o El çorap içine sokulur ve topuğundan tutularak çorap tersine (iç 

dıĢ) çevirilir. 

o Çorap hafifçe topuk üstünden kaydırılarak bileğe kadar getirilir.  

o Çorap topuğunun, ayak topuğunuza tam oturmasına dikkat edilir.  

 

 Diz üstü varis çorabının aparat ile giydirilmesi,  

o Çorap aparat üzerine geçirilir (Resim 1.49). 

  

Resim 1.49: Çorabın aparata yerleĢtirilmesi 

 

o Ayak, aparat ve çorap içerisine yerleĢtirilerek çorap yukarı doğru 

çekilir (Resim 1.50). 

      

Resim 1.50: Aparatın çekilmesi 

 

o Giyimi tamamlanan çorap üzerinden aparat çekilerek çıkarılır, el 

ile çorap koçan kısmı çekilerek giyim iĢlemi tamamlanır (Resim 

1.51). 

    

Resim 1.51: Çorap giyiminin tamamlanması 
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 Diz altı varis çorabının aparat ile giydirilmesi 

 

Diz altı varis çoraplarındada diz üstünde olduğu gibi aynı kurallara uyulur (Resim 

1.52). 

   

Resim 1.52: Varis Çorabı Giydirme Aparatı 

 

 Varis çorabının el ile çıkarılması 

 

 Çorap elle tutulup, hafifçe çekilerek ve kıvırarak aĢağıya doğru kaydırılır. 

 Çorap yavaĢça topuk üstünden kaydırılır. Böylece hem çorabınız zarar 

görmemiĢ hem de çorabınız kolayca çıkmıĢ olur. 

 

1.5. Ġdrar Kontrol Yöntemleri 
 

Felçli hastaların idrar kesesinin aĢırı uyarılması bağlı olarak uyku sırasında sık idrara 

çıkma ihtiyacı ve idrar kesesinde doluluk hissi belirir. Hasta hemen tuvalete yetiĢemezse 

idrarını kaçırır.  

 

Ġdrar tutamama, ileri boyutlardaysa rehabilitasyon programının yavaĢlamasına neden 

olur. Bazı erkek hastalarda ördek kullanımı yeterli olurken daha ağır ve felçli hastalarda idrar 

kesesine bir sonda yerleĢtirilir. Sondalar, idrar kaçırmanın verdiği utancı gidererek 

rehabilitasyon programının ve sosyal iliĢkilerin daha sorunsuz devam etmesini sağlar. 

 

 DeğiĢik Ģekillerde idrar kontrol yöntemleri vardır. 

 Ördek 

 Bez 

 

1.5.1. Ördek 
 

Ördek, genellikle yataktan kalkamayan hastaların kullanımı için plastik ve kapaklı 

tasarlanmıĢ bir araçtır. Yıkanabilir olup görüntüsü ördeğin gövdesine benzediği için bu ismi 

almıĢtır. 

 

Ördek, sadece erkek hastaların idrar yapmaları için tasarlanmıĢ olsa da bay bayan 

(unisex) kullanım için geliĢtirilmiĢ çeĢitleri de vardır (Resim 1.53). 
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Erkeklerin kullanımı için Unisex (bay bayan) kullanım için 

Resim 1.53: Ördek 

 

 Ördekli idrar torbası 

 

Bazı durumlarda atılan idrar miktarının takibi gerekebilir. Ġdrar takibi için ördekli idrar 

torbaları geliĢtirilmiĢtir. Torba üzerine monte edilmiĢ kapak, boĢaltma musluğu, üzerinde 

milimetre ölçeği çizili, geri kaçıĢı engeleleyen valf olup bir çoğu tek kullanımlık ve steril 

değildir (Resim 1.54). 

 

   

Torba üzerine monte edilmiĢ kapaklı Kırılmaya bükülmeye dayanıklı hortumlu 

Resim 1.54: Ördekli idrar torbası 

 

Bazı idrar torbaları içinde jel bulunur. Bu jel idrarı katı hale getirerek patlama ve 

dökülme sorunun önüne geçer (Resim 1.55). 

 

  

Ġçinde jel olan torba Ġçinde jel olmayan torba 

Resim 1.55: Jelli idrar torbası 
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1.5.2. Sürgü 
 

Sürgü, büyük ve küçük tuvalet ihtiyaçları için yatan hastaların altına sürülerek ihtiyaç 

giderilmesi sağlayan bir araçtır. Temizlendikten sonra defalarca kullanılabilinir (Resim 

1.56). 

 

Resim 1.56: Sürgü 

 

1.5.3. Ġdrar Kaçırma 
 

Ġdrar kaçırmalarda kullanılan bu ürünler, hasta bezi yerine kullanılan bir ürün değildir. 

Gün boyunca yaklaĢık 1 su bardağı (150 ml) kadar idrar kaçıran kiĢiler için uygundur. 

Kısacası günlük yaĢamında aktif olan ve mesane zayıflığından dolayı idrar kaçıran fakat 

hissettiğinde idrarını tutabilen kiĢiler için uygun bir üründür.  

 

Ġdrar kaçırmaya karĢı kullanılan ürünler; mesane pedi ve idrar kaçırma külodu. 

 

 Mesane pedi 

 

Üstün emme kapasiteli selüloz tabakası ve içerdiği emici tanecikler ile idrarın 

rahatlıkla emilip jel haline gelmesini sağlayarak böylelikle de kuruluk hissi verir. Kenar 

lastikleri anatomik Ģekli kazandırır ve sızmalara karĢı korur. GeniĢ yapıĢkan Ģerit çamaĢırı 

sıkıca tutar, kaymayı önler (Resim 1.57). 

 

Resim 1.57: Mesane pedi 
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 Ġdrar kaçırma külodu 

 

Toplumda, her kesim ve yaĢ grubundan değiĢik kaynaklı rahatsızlıklardan ötürü altına 

kaçırma problemi olan kiĢler mevcuttur. Bu külot bu gibi kiĢilerin gün boyu kendilerini 

güvende hissetmelerini sağlar. Çocuklarda alıĢtırma kilotu olarakta kullanılır (Resim 1.58). 

  

Resim 1.58: Ġdrar kaçırma kilotu 

 

1.5.4. Hasta bezi 
 

Bez kullanımı küçük yaĢlarda normal sayılsa da ileriki zamanlarda eğitim ve meslek 

yaĢamında büyük sorunlar yaratır. Bez kullanımında, mesanede, idrar kalması 

engellenemediğinden iltihaplar, böbreğe geri akım nedeni ile böbrek hastalığı oluĢabilir. 

 

Hasta Bezinin uygun bedenini kullanmak çok önemlidir. Sızmayı önlemek için, hasta 

bezi bel bölgesine olduğu kadar kasıklara da oturmalıdır. Büyük boy bezin daha iyi 

koruyacağı yanlıĢ bir inanıĢ olup tam tersine sızmaya yol açabilmektedir. Artık büyük bir 

çoğunluğu ıslaklık göstergelidir. 

 

DeğiĢik türde bağlamalı ve külot Ģeklinde hasta bezleri vardır. 

 

 Bağlamalı hasta bezi 

 

Bağlamalı bezlerin hava geçirgen olması, hava geçirgenlik özelliği olan hasta bezleri 

kullanıcı konforunu önemli ölçüde arttırır ve cildin korunmasına yardımcı olur. Cilt 

rahatlıkla nefes alabilir ve böylece ciltte oluĢabilecek tahriĢ, piĢik ve yatmaktan 

kaynaklanabilecek yara riskleri minimize edilmiĢ dlur. Aktif yaĢam süren hastalar gibi yatan 

hastalar tarafından da kullanılabilir (Resim 1.59). 

 

Resim 1.59: Bağlamalı hasta bezi 
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 Kilotlu hasta bezi 

 

Emici Külot ekstra çamaĢır giyme ihtiyacı gerektirmeyen, pratik kullanımı ile yalnızca 

yatan hastalar tarafından değil, hareket halindeki hastaların da kullanımına uygundur. 

Kullanım sonrasında, yanlarda bulunan dikiĢli kısımlardan kolayca yırtılıp çıkarılarak atılır 

(Resim 1.60). 

 

Resim 1.60: Külotlu hasta bezi 

 

1.5.5. Hasta Altı Bezi 
 

Yatan hastaların kaçırdıkları idrarın yatağa geçmesine engel olan, değiĢik 

katmanlardan oluĢan;  ilk katmanı, istenmeyen sıvıyı çok hızlı bir Ģekilde üst katmandan alt 

katmanlara aktararak en üst katmanın birkaç dakika da kuru kalmasını sağlayan, böylelikle 

üzerinde yatan kiĢinin herhangi bir ıslaklık hissetmesini sağlayan bezdir. Nefes alabilen 

poliüretan membran ve tamamen birbirine lamine edilmiĢ katmanlar yatak yaraları 

oluĢmasını da önler (Resim 1.61). 

   

Resim 1.61: Hasta alti bezi 

 

1.5.6. Sonda 
 

Ġdrar ve prezarvatif sonda olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

 Ġdrar sondası 

 

Ġdrar sondası, idrar kesesinde olan idrarın birikime izin vermeyecek Ģekilde dıĢarı 

alınması amacıyla idrar yapılan delikten takılarak idrar kesesine kadar ilerletilen steril lastik 

bir tüptür (Resim 1.62). 

http://www.spinabifidaankara.com/Temiz-aralikli-kateterizasyon-TAK-nedir
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Resim 1.62: idrar sondası  

 

 Prezarvatif sonda 

 

Prezervatif sondalar, dıĢarıdan uygulanan, prezervatif ucuna ilave dilmiĢ bir 

mekanizma ve hortumlar ile idrarın bir torbada toplanmasıdır. 

 

 Non toksik, antiallerjik latex den yapılmıĢtır. 

 Prezervatif sondanın yapıĢkan Ģeridi, dokunun dolaĢımını engellemeyen yapıda 

üretilmiĢtir. 

 Prezervatif sonda ciltte oluĢabilecek nemi içerisine emebilen ve cildin, kullanım 

süresince kuru kalmasını sağlayacak Ģekilde üretilmiĢtir. 

 YapıĢkan Ģerit elastik, kopmalara ve idrarın geri dönüĢünü engelleyecek 

Ģekildedir. 

 Prezervatif sondanın uç kısmı, idrarın rahatlıkla dıĢarı atılmasını sağlar ve uç 

kısmı kıvrılmalara, kırıklara neden olmayacak yapıda üretilmiĢtir. 

 Prezervatif sondanın uç kısmı standart idrar torbalarının uç kısmı ile uyumludur. 

 Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlıdır (Resim 1.63). 

     

Resim 1.63: Prezarvatif sonda 
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1.5.7. Temiz Aralıklı Kateterizasyon (TAK)  
 

Ġdrarını yapamayan hastalara, idrar yolundan bir katater ile (sonda) girilerek 

mesanenin boĢalması sağlanır. Ġnce, esnek bir kateterle üretra yolu ile mesaneye girilir. 

Mesane boĢaltılır ve kateter yavaĢça dıĢarı çekilir  

 

Eğer idrar mesanede uzun süre kalırsa bakteriler enfeksiyona neden olur. Mesane 

enfeksiyonları, hem o bölgede hastalıklara hem de böbrek enfeksiyonlarına neden olabilir. 

Bunlar böbreklerin fonksiyonlarını yitirmesine neden olabileceği için ciddi problemdir. 

Enfeksiyona engel olmak için mesane düzenli ve tam bir Ģekilde boĢaltılmalıdır. 

 

Mesane tam olarak dolmasına izin vermeyecek Ģekilde, günde en az 4 ila 6 defa olmak 

üzere boĢaltılmalıdır. Geceleri iki kateterizasyon arası, 8 saati aĢmamalıdır.   

 

Çocuklar için çoğu okulda hemĢire ve TAK iĢlemi için uygun fiziki ortamın 

bulunmadığı da unutulmamalıdır. TAK saatleri ebeveynler, öğretmen, okul idaresi varsa 

sağlık personeli tarafından beraber kararlaĢtırılmalı ve bir takvime bağlanmalıdır. Bu 

noktada okul idaresinden bu iĢlem için uygun bir oda tahsis edilmesi gündeme gelebilir. 

Derslerin aksamaması için teneffüs ya da öğle araları değerlendirilmelidir. 

 

Kuru bir alt sağlamak ve böbreklerin bozulmasını önlemek için TAK uygulaması ve 

uygulanmasının ise ne Ģekilde yapılacağının eğitimi doktor tarafından verilir. Enfeksiyondan 

kaçınmak için bu önerilere titizlikle uyulması önemlidir. 

 

 TAK (temiz aralıklı kateter) uygulaması Ģekilleri, hastanın bay ve bayan 

olmasına göre değiĢmektedir. 

 

 Bayanlarda TAK (temiz aralıklı kateter) uygulaması (Resim 1.64). 

  

 

Resim 1.64: Bayanlarda TAK (temiz aralıklı kateter) uygulaması 

http://www.spinabifidaankara.com/Temiz-aralikli-kateterizasyon-TAK-nedir
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 Erkeklerde TAK (temiz aralıklı kateter) uygulaması (Resim 1.65). 

  

 

Resim 1.65: Erkeklerde TAK (temiz aralıklı kateter) uygulaması 

 

 Kateter hazırlanıĢı 

 

Her üretici firmanın kendisine özel kateter ve ürününe özel kullanım talimatı vardır. 

Bu nedenle kateterler talimatına göre konuya ehil kimselerce ve ön görülen süre miktarınca 

uygulanmalıdır (Resim 1.66). 

 

Resim 1.66: Kateter hazırlanıĢı 

 

1.5.8. Ġdrar torbası 
 

Sondalar yardımıyla dıĢarı alınan idrar özel bir haznede biriktrilir. Bu torbaya, idrar 

torbası adı verilir. Üzerinde idrar miktarını ölçmeye yarayan milimetrik bir ölçek çizelgesi 

bulunur. Yatak yanına asılarak, yürüyen kiĢilerde ise bacak üzerine bağlanarak tutturulur 

(Resim 1.67). 
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Resim 1.67: Ġdrar torbası 

 

 Ġdirar torbası ile birlikte bazı yardımcı malzemeler kullanılır. Bunlar; 

 

 Ġdrar torbası sabitleme bandı (Resim 1.68). 

 

Resim 1.68: Ġdrar torbası sabitleme bandı 

 

 Ġdrar torbası taĢıma bandı (Resim 1.69). 

 

Resim 1.69: Ġdrar torbası taĢıma bandı 

 

 Torba klempi, torbadan idrar kaçmasını engellemek ve torbanın ağzını 

bağlamak için kullanılır (Resim 1.70). 

  

Resim 1.70: Torba Klempi 
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1.5.9. Ostomi  
 

Ostomi, içi boĢ bir organın vücut yüzeyine ağızlaĢtırılması anlamına gelen Yunanca 

bir kelimedir. AğızlaĢtırılan organa göre degiĢik ostomiler mevcuttur. Vücut yüzeyine 

ağızlaĢtırılan yere stoma da denir. Normalde ağızdan alınan besinler sindirildikten sonra 

yararlı besin maddeleri emilerek kana karıĢır. Bu iĢlemden arta kalan gıda artıkları, kalın 

bağırsağa geçer ve anal kanal (makat) yolu ile vucüt dıĢına çıkar.  

 

Bazı hastalıkların tedavisinde, karın içinde bulunan bağırsakları karın cildine 

ağızlaĢtırmak gerekebilir. Ġnce bağırsağın karın cildine ağızlaĢtırılmasına, ileostomi; kalın 

bağırsağın karın cildine ağızlaĢtırılmasına kolostomi denir (Resim 1.71). 

 

Resim 1.71: Ostomi 

 

Her iki durumda da sindirim iĢlevinden arta kalan gıda artıkları karın cildindeki bu 

ağızdan dıĢarı atılır. Ostomi (stoma) yerine yapıĢtırılan bir torba ile gıda artıkları toplanır.  

 

Bağırsağın, karın cildinin ağızlaĢtırılan yerinde, makatta oldugu gibi onu çevreleyen 

ve dıĢkı kontrolünü sağlayan kasları yoktur. Bu nedenle gerek ileostomili gerekse 

kolostomili hastalar bağırsak hareketlerini kontrol edemezler.  

 

Bu cilde ağızlaĢtırılan bölümden hastanın kontrolü olmadan devamlı dıĢkı çıkabilir. 

Bunun için ostomisi (stomasi) olan hastalar dıĢkıyı toplamak amacı ile, kullanılıp atılabilen 

bir torba (ostomi torbası) kullanırlar. Hasta ömür boyu ostomi ile yaĢamak zorunda kalabilir.  

 

Kullanılan torbaların değiĢik Ģekillerdedir ve vücuda tutturulurlar. Kullanılan torbanın 

değiĢtirilmesi gerekir (Resim 1.72). 

  

Resim 1.72: Torba değiĢimi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Fizik tedavi nedir araĢtırınız. 
 Çevrenizdeki fizik tedavi merkezlerine 

gidiniz. 

 Rehabilitasyon nedir araĢtırınız. 
 Çevrenizdeki rehabilitasyon 

merkezlerine gidiniz. 

 Günlük yaĢantıda dikkat edilmesi 

gereken konular nedir araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezlerine gidiniz. 

 Ġdrar kontrol yöntemleri nedir 

araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki fizik tedavi ve 

rehabilitasyon merkezlerine gidiniz. 

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. Fizik tedavi nedir araĢtırdınız mı?   

2. Rehabilitasyon nedir araĢtırdınız mı?   

3. Ġdrar kontrol yöntemleri nedir araĢtırdınız 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, fizik tedavi amaçlarından değildir? 

A) Ağrıyı azaltır ve/veya geçirir. 

B) Alçı ölçü alır. 

C) Hareketlerin eski haline gelmesini sağlar. 

D) ĠyileĢmeyi hızlandırır. 

E) Kan dolaĢımını artırır. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, fizik tedavide kullanılan ajanlarından değildir? 

A) Hot pack  

B) Parafin  

C) Cold pack ( buz paketi )  

D) Eğim anahtarı 

E) Ġnfrared ıĢınlar  

 

3. AĢağıdakilerden hangisi soğuk kullanılır? 

A) Hot pack  

B) Parafin  

C) Vakum 

D) Cold pack  

E) Ġnfrared ıĢınlar  

 

4. AĢağıdakilerden hangisi, fizik tedavi amaçlarındandır? 

A) Ortez yapmak 

B) Protez yapmak 

C) Normal hayata ve iĢe dönüĢü sağlamak. 

D) Korse yapmak 

E) Alçı yapmak 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, fizik tedavi yapar? 

A) Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı 

B) Ortopedidist 

C) Dentist  

D) Diyetisyen 

E) HemĢire 

 

 

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 



 

 42 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Ortez rehabilitasyonda kullanılan teknik ve ekipmanları bilme becerisini 

kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Ortez rehabilitasyon tekniklerini çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Ortez rehabilitasyon yardımcı gereçlerini çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

2. ORTEZ REHABĠLĠTASYONU 
 

Protez ve ortez kullanıcılarının, protez ve ortez öncesi ve sonrası bir takım 

uygulamaları yaması ve bilmesi gerekir. 

 

Bu görev dağılımında doktor, fizyoterapist ve ortopedik protez ve ortez teknisyeninin 

görevleri bellidir. Protez ve ortez hastalarının rehabilitasyonu ve tedavisi her nekadar 

ortopedik protez ve ortez teknisyeninin görev alanına girmese de ekip çalıĢmasını bilmesi 

gerekir. 

 

2.1. Protez Hastalarının Rehabilitasyonu 
 

Protez kullanıcılarının, protezlerini rahatlıkla kullanıp, günlük hayatlarında birbaĢka 

kiĢiye bağımlı kalmadan, günlük aktivitelerini kendi baĢına yürütebilmek için protezini iyi 

bir Ģekilde kullanması Ģarttır. 

 

Protezi iyi bir Ģekilde kullanabilmek içinse protez uygulama öncesinde, uygulama 

sırasında ve uygulama sonrasında gerek hastanın gerekse güdüğün hazırlanması ve takip 

edilmesi gerekir.  

 

Yukarıda bahsedildiği gibi, bu, bir ekip iĢidir. Protezi yapmak, ortopedik protez ve 

ortez teknisyeninin; tedavi ve rehabilitasyonunu yapmak ise uzman hekim ve 

fizyoterapistlerin iĢidir.  Ortopedik protez ve ortez teknisyeni ise protez hastalarının 

rehabilitasyonunu bilmesi gerekmektedir. Bu ise baĢarılı olmanın bir gereğidir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Protez hastalarının rehabilitasyonu ile ilgili detaylı bilgiler 12.Sınıf, Protez Ortez 

Rehabilitasyon dersinin Protez Hastalarının Rehabilitasyonu modülünde daha detaylı bir 

Ģekilde anlatılmıĢtır (Resim 2.1). 

  

Resim 2.1: Protez hastası rehabilitasyonu 

 

2.2. Ortez Hastalarının Rehabilitasyonu 
 

Ortez kullanıcılarının, ortezlerini rahatlıkla kullanıp günlük hayatlarında birbaĢka 

kiĢiye bağımlı kalmaması gerekir. Ortezi iyi bir Ģekilde kullanabilmek içinse ortez uygulama 

öncesinde, uygulama sırasında ve uygulama sonrasında gerek hastanın gerekse ekstremitenin 

hazırlanması ve takip edilmesi gerekmektedir. Yukarıda bahsedildiği gibi bu bir ekip iĢidir. 

Ortezi yapmak, ortopedik protez ve ortez teknisyeninin; tedavi ve rehabilitasyonunu yapmak 

ise uzman hekim ve fizyoterapistlerinin iĢidir.  Ortopedik protez ve ortez teknisyeni ise ortez 

hastalarının rehabilitasyonunu bilmesi gerekmektedir. Bu ise baĢarılı olmanın bir gereğidir 

(Resim 2.1). 

 

Resim 2.1: Ortez hastası rehabilitasyonu 

 

Ortez kullanması gereken bir hastanın ortezi kabul etmesi;  

 

 Ortezi ile oturma ve yürüme aktivitelerinde rahat olmasına, 

 Kendine bakım aktivitelerini yapabilmesine, 

 Giyimine engel olmamasına, daha az bantlı ve tokalı olmasına, 

 Kolay giyilip çıkarılmasına, 

 Ortezle enerji tüketiminin az olmasına bağlıdır. 

 

Bu nedenle protez ve ortez kullanan hastaların günlük yaĢamda fonksiyonel duruma 

gelmeleri için uygulanacak ortez için yapılması gereken çalıĢmalar; 

 

 Hastanın ortez öncesi değerlendirilmesi, 

 Yapılacak orteze karar verilmesi, 
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 Hastanın ortez öncesi eksersizleri, 

 Ortezin yapılması ve hastaya uygulanması, 

 Ortezin kullanımı ile ilgili hastayı bilgilendirme 

 Ortezin bakımı ile ilgili hastayı bilgilendirme Ģeklindedir. 

 

Ortez öncesi hastanın değerledirilmenin en önemli kısmı, ortopedik protez ve ortez 

teknisyeninin reçete eden uzman doktor, fizyoterapist ile birlikte hastayı değerlendirerek 

yapılacak en uygun ortezin kararına varmaktır. Bu kararı alırken, tıbbi veya cerrahi bir tedavi 

gerekebilir. Öncelikle bu konular netleĢtikten sonra ortez yapımına geçilmesi gerekir. 

 

2.3. Ortez Eğitimi 
 

Hastanın ortez önce ve sonrası eğitimi fizyoterapist tarafından yapılması gerekir.  

 

 Ortez öncesi tedavide, kasları kuvvetlendirmek, eklem hareketliliğini artırmak, 

kas kısalıklarını ve ağrıyı gidermek amacı ile fizyoterapi yöntemleri 

uygulanmalıdır. 

 Ortez sonrası ise ortezin hasta tarafında tam kontrolü ve maksimum fonksiyon 

sağlanması amacı ile fizyoterapi yöntemleri uygulanmalıdır. 

 

Ortezle hastanın kendini emniyetli hissetmesi için düĢmeye karĢı nasıl koruyacağı 

öğretilmediri. Böylece oluĢabilecek diğer problemler de önlenmiĢ olur. 

 

Ġyi bir rehabilitasyon, eğitim ile hastanın hastalığının limitleri içinde ortezi ile 

maksimum fonksiyon ve bağımsızlık kazanmasıdır. Ortezin rahatlık, uyum, fonksiyon ve 

kozmetik açıdan uygunluğu sağlandıktan sonra hasta dikkatlice gözlenmeli, 

değerlendirilmeli, ne payabildiği belirlenmeli ve eğitim programına geçilmelidir (Resim 2.2). 

 

Resim 2.2: Ortez ile maksimum fonksiyon ve bağımsızlık 

 

 Ortez eğitimi programı her hasatada değiĢmekle birlikte genelde Ģu aĢamalar 

uygulanmalıdır; 

 

 Ortez öncesi egzersiz 

 Ortezin giyilip çıkarılması 

 Ortezle denge egzersizleri 

 Ortezle yürüme eğitimi 

 Yürüme aktiviteleri (Merdiven, yokuĢ inip çıkma ve transferler) 

 Ortezin bakımı 



 

 45 

 Ortez öncesi egzersiz 

 

Hastanın orturma dengesi, yatak tekerlekli sandalye ve minder aktiviteleri gibi değiĢik 

egzersiz yöntemleri ile eklem hareketliliği ve kas kuvvetlerinin artırılması ve hatta bazı 

ekzersizlerin ortezleme sonrası devam etmesi uygun olabilmektedir. 

 

 Ortezin giyilip çıkarılması 

 

Hastanın mevcut kilit sistemleri, ortezin kullanımı ve kendi baĢına ortezi giyip 

çıkarabilmesiyle ilgili püf noktaların öğretilmesi, hastanın bağımsızlığı için önemlidir. 

 

 Ortezle denge egzersizleri 

 

Hasta, yürümeye baĢlamadan önce denge ekzersizlerinin çalıĢtırılması ve mümkün 

olduğu kadar her iki tarafa eĢit ağırlık verilmelidir. Yürümede instabilite varsa koltuk 

değneği, baston gibi yardımcı destekler kullanılabilir. 

 

 Ortezle yürüme eğitimi 

 

Yürüme programının amaçları Ģöyle sıralanabilir. 

 

 DuruĢ fazı ve topuk vuruĢunda stabilite sağlamak, 

 Ġtme ve sallanma fazında kontrollü hareket sağlamak, 

 Yürüme ritmini ve zamanlamayı düzeltme, ayarlama, 

 Ritmi ve postüral duruĢu bozmadan yürüme hızını artırmak, 

 Yardımcı gereç ve destek kullanımını minumuma indirmek veya 

kaldırmak, 

 EĢit adım uzunluğu sağlamak. 

 

Arzu edilen yürüme Ģekli, koltuk değneği ve baston gibi yardımcı bir cihaza bağlı 

kalmadan, bağımsız bir Ģekilde yürümektir.  

 

Bazı durumlarda ise bu yardımcı gereçlere,  

 

o Dengeye yardımcı olmak 

o Vücutta oluĢabilecek incinmeleri önlemek 

o Enduransı arttırtmak açısından gerekli ve yararlı olduğundan 

ihtiyaç duyulabilmektedir.  

 

Yürüme eğitiminde hastanın durumuna göre wolker, koltuk değneği, tetrapot, tripot ve 

tekli denge bastonu gibi desteklerden faydalanılabilinir. Zamanla hastanın durumunda 

ilerleme kaydedilirse destekler azaltılabilir veya değiĢiklik yapılabilir. 
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2.4. Yürüme Aktiviteleri  
 

Yürümede gerek ortez öncesi gerek ortez sonrası hastanın hareketliliği (mobilizasyon) 

önemlidir. 

 

 Hareketlilik (mobilite) 1 

 

Kapalı ve düz alanlarda nakil amaçlı, düz zeminde, düĢük hızda yürüyüĢ ve 

hareketsizlik söz konusudur. Yürüme mesafesi ve süresi sınırlıdır (Resim 2.3). 

 

Resim 2.3: Hareketlilik 1 

 

 Hareketlilik (mobilite) 2 

 

Açık alanda, kısıtlı bir hareketlilik ve yürüme söz konusudur. Düzensiz kaldırım taĢı, 

küçük taĢ, basamak gibi engelleri aĢabilme potansiyeli söz konusudur (Resim 2.4). 

 

Resim 2.4: Hareketlilik 2 

 

 Hareketlilik (mobilite) 3 

 

Açık alanda herhangi bir kısıtlama söz konusu olmaksızın, değiĢken hızlarda hareket 

ve engelleri aĢabilme söz konusdur. Yük taĢıma kapasitesi sınırlıdır (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Hareketlilik 3 
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 Hareketlilik (mobilite) 4 
 

Açık ve kapalı alanda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yüksek hareket ve hızda 

yürüyebilme, hatta düĢük ve yüksek hızlı değiĢken yürüyüĢler yapabilme ve yük taĢıma 

kapasite sınırı yoktur (Resim 2.6). 

 

Resim 2.6: Hareketlilik 4 

 

Hareketlilik bir tablo halinde ve birklikte gösterilecek olursa; (Resim 2.7). 

 

    
Hareketlilik 1 Hareketlilik 2 Hareketlilik 3 Hareketlilik 4 

Resim 2.7:Topluca hareketlililk 

 

Ortezle; merdiven, yokuĢ inip çıkma ve nakil Ģekilleri öğretilmedilir. Bu aktiviteler 

daha fazla kuvvet ve beceri ve koordinasyon gerektirir. Özellikle bilateral ortez 

kullanıcılarında bu iĢ daha da zordur.  
 

Merdiven yükseklikleri de önemlidir, standart merdiven basamakları 20 cm otobüs 

basamakları ise 30-37,5 cm arasında değiĢmektedir. Aktivitelere 5-10 cm gibi alçak 

yüksekliklerle baĢlanmalı, daha sonra yükseklik artırımına gidilmelidir. 

 

Bununla birlikte değiĢik seviyelerde sandalye, tekerlekli sandalye ve yere oturup 

kalkma, engel geçme çalıĢmalar yapılmalı ve hastaya öğretilmelidir. 

 

Hareketlilik sınıflandırılmasının önemi burada ortaya çıkmaktadır. Eğitimin amacı 

hareketliliği artırmakdır. 

 

2.5. Ortezin Bakımı 
 

Önemli olan, ortezi hastanın gün boyu kullanmasıdır. Bu durum ise ortezin, bağlantı 

elemanlarının, ayakkabı ve sandalet gibi kısımların bakımı ve eklem yerlerinin yağlanması 

ve temezlenmesi, gevĢeyen ve eskiyen kısımların tespiti, deri ve metal kısımların 

korunmasını gerektirir. Haliyle bu hususlar hastaya öğretilmelidir.  
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Aynı zamanda ortezin bakımıyla birlikte her daim kendi cildini kontrol etmesi, bası ve 

tahriĢ olmamasına dikkat etmesi öğretilmelidir. Hastanın hergün ortezini özellikle vücudu ile 

temas eden kısımlarını nötr bir sabun kullanarak nemli bir bezle temizlemesi, bakteri ve 

mantar enfeksiyonlarına karĢı cihdini temiz tutması, cihazında olan mekanik bozukluklar 

içinse ortez ve protez teknisyenine gelmesi, kendisine fizyoterapist taraından verilmiĢ olan 

egzersiz programını yapması, ayrıca hergün ortezini giymeden önce kontrol etmesi, 

gevĢemiĢ kısımlar veya ortezin vücuduna baskı yapan yerleri olup olmadığına bakmas 

önerilmelidir. 

 

2.6. Yardımcı Yürüme Cihazları  
 

Fiziksel özür ve sakatlığı olan kiĢilerde günlük yaĢamın sürdürülmesinde hareketlilik 

önemli olmakta, ortez veya protez kullanımının yanında, yürümeye yardımcı gereçlere de 

ihtiyaç duyulmaktadır. Yürüme sırasında hastanın dengesini arttırmak,y alt ekstremite de 

olan ağrıyı azaltmaya çalıĢmak ve hastaya destek vermek için kullanılması gerekebilir. 

 

Yürümenin yeniden sağlanmasına yarayan alet ve yöntemler, hastanın durumuna ve 

elde edilen ilerlemeye göre değiĢir. En sık kullanılanlar; paralel bar, yürüteç, baston, koltuk 

değneği, tripot, merdiven, tutunma barı ile yaslanmaya ve destek sağlamaya yarayan diğer 

aletlerdir (Resim 2.8). 

 

Resim 2.8: Paralel bar ve yürüme merdiven çeĢitleri 

 

Bunların kullanımı da kiĢinin hareket edebilme durumuna göre değiĢir. Her aletin 

kullanımı farklı bir güç gerektirir. Bu nedenle aletler, hastanın denge ve desteğe geresinim 

düzeyine göre belirlenir (Resim 2.9). 

    

Resim 2.9: Paralel bar ve yürüme merdivinde hasta çalıĢması 

 

Yardımcı yürüme cihazları: Baston, koltuk değneği ve yürüteçlerdir.  
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 Yardımcı yürüme cihazları, 

 

 Denge bozukluğu  

 Ağrı  

 Kas güçsüzlüğü  

 Eklemde instabilite  

 Yükün bir ekstremiteden tamamen veya kısmen alınması gerektiği 

durumlar  

 Denge bozukluğu  

 Ağrı  

 Kas güçsüzlüğü  

 Eklemde instabilite  

 Yükün bir ekstremiteden tamamen veya kısmen alınması gerektiği 

durumlar da kullanılır. 

 

2.6.1. Wolker (yürüteç)  
 

Dengeyi arttırmak, alt ekstremite üzerine tam veya kısmi yük vermemek amacıyla 

kullanılır. Kullanım amacına göre modifiye edilebilir. (Katlanma mekanizması, el 

tutamakları, platform ataçmanları, tekerlekler, sepet, oturma yüzeyi, vs) 

 

Bunların ayarlanabilen modelleri tercih edilmeli ve böylece vücudun öne eğilme ya da 

aĢırı dik durma gibi yanlıĢ bir konum alması engellenmelidir. 

 

Yürüteç yürüme sırasında koltuk değneği ve bastona göre maksimum destek sağlar. 

Bu nedenle dengesi zayıf ve yavaĢ yürüyebilen hastalara değiĢik tip ve büyüklükte yürüteçler 

önermek gerekebilir. 

 

 Bunlar: 

 Üst ekstremiteleri zayıf olan hastalarda tekerlekli tip yürüteç,  

 Dirsek fleksör kontraktörü, el ve elbileğinde ağrı deformitesi olan 

hastalarda platform tip yürüteç,  

 Normal yürüme paternini sağlamak için de resiprokal yürüteç,  

 Üst ekstremiteleri kuvvetli, dengesi ve seviyesi uygun genç 

paraplejiklerde merdiven çıkma aktivitesi için kullanılan yürüteçler,  

 Serebral paralizi ve sipina bifidalı çocuklara, dengesi bozuk olan 

hastalara, el tutma yeri dirsek eklemini 20º faleksiyona getirecek Ģekilde 

ayarlanmıĢ protatif paralel bar niteliğinde paralel yürüteç olabilir (Resim 

2.10). 
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Resim: 2.10. Wolker (yürüteç) 

 

 Yürüteç kullanma 

 

Yürüteç kullanabilmek için yeni bir yürüyüĢ stiline adapte olmak gerekir. Doktor, 

yürütece yüklenme miktarı hakkında bilgi verir, ve aynı zamanda ihtiyaca en uygun yürüteci 

seçmede de yardımcı olur. Bu konularda doktorun dediklerine aynen uyulmalıdır (Resim 

2.11). 

 

Resim 2.11: Yürüteçte hasta çalıĢması 

 

 Doğru bir yürüteç kullanımı için 

 Kollar yana sarkarken, bilekler tutacak yer ile aynı hizada, 

Kollar dirsekten hafif bükülü olmalıdır. 

 

 Yürüteç ile yürürken; 

 Eğer yürüteç tekerleksiz ise alt tarafı kaymaz kauçuktan olmalı, eskimiĢ 

kauçuklar değiĢtirilmelidir,  

 Dört ayağı da aynı boyda olmalıdır, 

 Sırt, yürürken dik durmalı, kambur olunmamalıdır, 

 Katlanır bir yürüteç kullanılıyorsa, kilidinin kullanımı öğrenilmelidir. 

 Eğer varsa mutlaka asansör kullanılmalıdır.  
 

 Yürüteçle yürüme 

 Tam yük vererek (yüklenmeli) 

 Kısmi yük vererek,  
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 Yük vermeden (yüklenmesiz) Ģeklindedir. 

 

 Yürütece yük vermeden (yüklenmesiz) kullanma 

 Ortezli ya da ameliyatlı ayak havada tutulur.  

 Yürüteç kaldırılır (eğer tekerlekli bir yürüteç kullanıyorsa öne ittilir) ve 

30 cm kadar ileriye konulur.  

 Ağırlık, ellerle desteklenir.  

 Sağlam ayak yürütecin merkezine getirilir. 

 

 Yürütece yüklenerek, tam yük vererek (yüklenmeli) kullanma 

 Ayağa kalkılıp gövde dik hale getirilir. 

 Yürüteçten destek alarak dengeli bir Ģekilde durulur. 

 Yürüteç ileriye doğru 15- 20 cm hareket ettirilir.  

 Daha sonra, ameliyatlı/ortezli bacak kaldırılarak adım atılır;  

o Önce topuk,  

o Sonra ayak tabanı  

o En son parmaklar yere basılır.  

 

 Sonra diğer sağlam bacak atılır.  

 Aynı iĢlem tekrarlanarak yürümeye devam edilir (Resim 2.12). 

 

     

Resim 2.12: Yürüteç ile yürüme 

 

 Yürüteç ile oturma 

 Sandalyeyi arkanızda hissedene kadar geriye gidin. Ameliyatlı ayağınızı 

önde tutun.  

 Kalçadan bükülerek öne doğru eğilin. Bri elinizle arkaya uzanarak 

sandalyenin kolunu tutun. Sonra aynı Ģeyi öbür elinizle yapın.  

 Kendinizi sandalyenin merkezine indirin, sonra geriye kayın. 
 

Kaldırımlara çıkmak için kaldırımların bittiği yerler kullanılmalıdır ve bunlar genelde 

cadde köĢelerinde ve alçak olur. 
 

 Yürüteç ile kaldırım çıkma 

 Ayaklar ve yürüteç kaldırıma mümkün olduğu kadar yanaĢtırılır.  
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 Ağırlık her iki ayağa verilir ve yürüteç kaldırıma çıkartılır.  

 Sağlam ayakla kaldırıma çıkılır.  

 Yürüteçten destek alarak ameliyatlı/ortezli ayak da kaldırılır. 
 
 Yürüteç ile kaldırım inme 

 Ayaklar ve yürüteç, kaldırıma mümkün olduğu kadar yanaĢtırılır.  

 Yürüteç caddeye indirilir, arka ayakları kaldırıma dayanır.  

 Yürüteçten destek alarak ameliyatlı/ortezli ayak da indirilir.  

 Daha sonra diğer sağlam ayak indirilir. 
 

Yürüteç ile yürürken kapılara gelindiğinde ise Ģu Ģekilde hareket edilir. 

 

 Kapıları iterek Açma 

 Kapıyı sertçe itilir ve sonuna kadar açılması sağlanır.  

 Yürüteç kapı arasına sokulur, böylece kapı üzerine kapanmaz.  

 Kapıdan içeri yürünür, bu arad wolker kapıyı açık tutacaktır. 
 
 Kapıları çekerek açma 

 Yana doğru durulur.  

 El ile kapı çekilerek açılır.  

 Yürüteç, kapı arasına sokulur; böylece kapı üzerine kapanmaz.  

 Kapıdan içeri yürünür, bunu yaparken walker kapıyı açık tutacaktır. 
 

 Yürüteç ile yürüme – (tam yük verme) 

 

Not: Genel olarak yukarı çıkıĢlar sağlam ayakla, aĢağı iniĢler ise ameliyatlı/ortezli 

ayakla hareket edilir. 

 

 Evde; 

 GevĢek halı gibi düĢmeye yol açabilecek cisimler kaldırılır, 

 Besin ve diğer lüzumlu malzemeleri omuz-göğüs hizanızda saklanılır, 

(Onlara uzanırken dengeninin korunması daha rahat olur.)  

 Yatak odasının giriĢ katında olması tercih edilir.  

 Tüm odaların aydınlatması iyi olması gerekir, 

 Sık sık kullanılacak eĢyalar yakına konur.  

 Alçak koltuklar yerine yüksek koltuklar tercih edilmeli ya da koltuklar 

yastık ile yükseltilir.  

 Elektrik kablosu gibi ayağa takılan engeller gizlenir.  

 Yerdeki ufak cisim ve evcil hayvanlara dikkat edilmesi gerekir, 

mümkünse ortadan kaldırılır. 
 

 Genel olarak; 

 Sağlam, düz tabanlı, topuksuz, kaymaz ayakkabı tercih edilir.  

 Islak yüzeylere dikkat edilir, 



 

 53 

 DolaĢırken acele edilmez. Sık sık durup dinlenmek gerekir,  

 Cepleri olan giysiler tercih edilir, eller serbest kalmalıdır,  

 Yürüteç önüne ufak bir sepet ilavesi ile bazı eĢyalar koyulabilir,  

 Oturur veya yatar durumda iken koltuk değneği veya yürüteç yakında 

bulundurulur, 

 Giyinme veya banyo yapmadan önce ihtiyaç olacak herĢey toparlanarak 

rahatlıkla ulaĢılabilecek bir yere konur. 

 Kaygan, buzlu zeminde yürümek gerekiyorsa yürüteç veya değneklerin 

uçlarına, kaymayı önleyici özel tertibatlar takılır.  

 DıĢarı çıkarken gerekirse sırt çantası kullanılır. 
 

Sabır ve pratik ile kısa zamanda yürüteç veya koltuk değneklerini kullanma iĢi 

öğrenilir. Daha yetkin oldukça koltuk değneklerini kullanma iĢi daha da kolaylaĢır. Güvenli 

Ģekilde yürümek bir baĢka yaralanmayıda engeller ve iyileĢmeyi hızlandırır. 

 

 Yürüteç kullanılırken dikkat edilecek hususlar  

 Yürüteç ile ani dönüĢler yapılmaz (Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Ani dönüĢ yasağı 

 

 Yürüken, yürüteç yerden kaldırılmaz (Resim 2.14). 

 

Resim 2.14: Yürütecin yerden kaldırma yasağı 
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 Ayağa kalkarken yürüteçten destek alınmaz (Resim 2.15).  

 

Resim 2.15: Yürüteçten destek alma yasağı 

 

 Kısa adımlar atılarak ve sağlam bacak ile dönüĢ yapılır. 

 

 Yürüteç ile oturma  

 Kullanıcının, koltuğun arkasına değdiğini hissedene kadar, geriye doğru 

yaslanması sağlanır.  

 Ortezli bacağın öne doğru kaydırılması ve sandalyenin kollarından destek 

alınarak yavaĢça oturtulması sağlanır. 

 Sandalye üzerine yerleĢilir. (Resim 2.16). 

     

Resim 2.16: Yürüteç ile oturma 
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 Yürüteç ile ayağa kalkma  

 Ortezli bacak ileride olacak Ģekilde, sandalyede öne doğru kayması 

sağlanır. 

 Sandalyenin kollarından destek alarak ayağa kalkması ve yürütece 

tutunması sağlanır (Resim 2.17). 

 

Resim 2.17: Ayağa Kalkma 
 

 Yürüteç ile tuvalet kullanımı  

 

Ortez ve protez kullanıcıları alaturka denilen tuvalet kullanamakta zorluk 

çekmetedirler.  

 

Bu nedenle; 

 Klozet, 

 Klozet yükseltici, 

 Tekerlekli tuvalet aparatı, 

 Portatif tuvalet aparatları kullanlır (Resim 2.18). 

 

 
 

 

Klozet yükseltici  Portatif tuvalet aparatları Tekerlekli tuvalet aparatı 

Resim 2.18: Tuvalet aparatları 

 

 Yürüteç ile klozet tuvalete oturma  

o Hastanın, bacaklarının değdiğini hissedene kadar klozete doğru 

yaslanması sağlanır.  

o Ortez, protez bacak önde olacak Ģekilde geriye doğru yaslanırken 

varsa tuvalet desteğini yoksa sağlam bir yere tutturulur.  
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o Hasta, her iki kolu ile tutacaklardan destek alarak, kendini yavaĢça 

tuvalete yaklaĢtırıp oturtur (Resim 2.19). 

 

Resim 2.19: Tuvalete Oturma  

 

 Yürüteç ile tuvaletten kalkma  

 Ortezli bacağın öne doğru kaydırılması ve tuvalet desteğinin tutturulması 

sağlanır.  

 Her iki kol ile varsa tuvalet desteği yoksa sağlam bir yerden destek 

alınarak hastanın ayağa kalkması ve sonra yürütecini tutması sağlanır 

(Resim 2.20). 

 

Resim 2.20: Tuvaletten Kalkma  

 

 Hasta, asla yürüteçten destek alarak tuvaletten kalkmaması gerektiği 

konusunda uyarılır (Resim 2.21). 

 

Resim 2.21: Kalkarken yürüteçten destek alınmaması  
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 Yüreteç ile yatağa yatıp kalkma 

 

 Hastanın yürüteç ile yatağa yatması; 

o Yatağın kenarına oturturarak ve geriye doğru bir elini kullanarak 

uzanması sağlanır.  

o Gövdesini, kollarının desteği ile yatağa alması sağlanır. 

Bacaklarını yatağa alırken, ayrık durmaları için yardım 

isteyebileceği hatırlatılır (Resim 2.22).   

 

Resim 2.22: Yürüteç ile yataktan kalkma 

 

o Bacakları arasına yastık koyarak istediği taraf üzerine yan 

yatabileceği hatırlatılır (Resim 2.23).  

 

Resim 2.23: Bacak arası yastık kullanımı 

 

 Yüreteç ile yataktan kalkma 

 

Yataktan kalkarken veya yatağa yatarken yaptığı bu hareketleri tersten yapması 

sağlanır.  

o Ayak yataktan indirilir (Resim 2.24). 

 

Resim 2.24: Yataktan ayağı indirme 
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o Ayağın yere basması sağlanır (Resim 2.25). 

 

Resim 2.25: Ayağı yere basma 

 

o Terlik/ayakkabı giyilir (Resim 2.26). 

 

Resim 2.26: Terlik/ayakkabı giyme 

 

o Wolkerden destek alınarak tam ayağa kalkılır ve yürünür (Resim 

2.27). 

 

Resim 2.27: Yürüme 
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 Banyo yapma  

 Sudan zarar görmeyen ve ayağı kaymayan wolker kullanmaya dikkat 

edilir. Önce anlatılan oturma ve kalkma yolları izlenir (Resim 2.28).  

 

Resim 2.28: Banyo yapma 

 

 Banyoda yükseltilmiĢ oturak kullanma ve ortezli bacağın daima önde 

tutulması sağlanır (Resim 2.29).  

 

Resim 2.29: Ortezli bacağın önde tutulması 

 

 Bacaklar ve ayakları yıkamak için uzun saplı sünger kullanılır (Resim 

2.30).  

 

Resim 2.30: Uzun saplı gereçler kullanma 
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 Arabaya binme 

 Arabanın ön koltuğuna bacaklar değene kadar yavaĢça yaklaĢılır. Ortezli 

bacak öne doğru kaydırılır ve her iki el koltuğa koyulur ve kendisini 

yavaĢça bırakması sağlanır (Resim 2.31).  

 

Resim 2.31: Arabaya dayanma 

 

o Ortezli bacak dik tutularak içeriye kayması sağlanır (Resim 2.32).  

 

Resim 2.32: Arabaya oturma 

 

o Gövdesi yavaĢça öne doğru döndürülür (Resim 2.33).  

 

Resim 2.33: Arabaya yerleĢme 
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2.6.2. Koltuk Değneği 
 

Koltuk Değneği, hastanın belirli bir güç ve güvenliği yeniden kazandığı andan 

baĢlayarak devreye sokulması gereken bir alettir. Normal yüzeylerdeki hareketleri yapmak, 

belli bir egzersiz döneminden sonra merdivenleri ya da eğimli yolları çıkmak için 

geliĢtirilmiĢ tipleri vardır. Model seçimi ve hastaya uygunluk, önemli bir konudur. Dayanma 

yerleri rahat olan koltuk değnekleri hastanın aĢırı güç harcamasını engeller ve hastayı 

yormaz.  

 

Ġki tip koltuk değneği vardır: aksiller koltuk değneği ve ön kol destekli koltuk değneği. 

(Kanadiyen tip) Kullanım amaçları, dengeyi arttırmak ve alt ekstremitenin yükünü kısmi 

veya tamamen azaltmaktır (Resim 2.34). 

 

  

Aksiller koltuk altı değneği Ön kol destekli koltuk değneği (Kanadien tip) 

Resim 2.34: Koltuk değneği, kanadyen 

 

 Aksiller koltuk değneği 

 Avantajları, denge ve lateral stabiliteyi arttırmak, kısıtlı bir yük verme ile 

fonksiyonel ambulasyon yapabilmek ve merdiven kullanabilmektir.  

 Dezavantajları, manipülasyonun zor oluĢu, kalabalıkta güvensiz oluĢu ve 

yanlıĢ kullanım durumunda sinir damar hasarına neden olabilmesidir (N. 

Axillaris).  

 

 Ön kol destekli koltuk değneği (Kanadien tip) 

 Avantajları, ellerin kullanılabilir olması ve merdiven inip çıkmanın kolay 

oluĢudur.  

 Dezavantajları, aksiller barı olmadığı için daha az lateral destek 

sağlamasıdır.  

 

 Koltuk değneği ölçüsü  

 

Koltuk değneği ölçüsü, ayakta veya sert bir yerde sırt üstü yatma pozisyonunda 

alınmalıdır. Önemli olan, ölçü alırken omuz çevresi kaslarının gevĢemiĢ ve ayakların çıplak 

olmasıdır.  
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 Yatakta koltuk değneği ölçüsü 

o Anterior aksillar çizgiden topuğun yere değdiği uzaklık ölçülür. 

Kadınlarda 3-4 cm, erkeklerde 2,5 cm ayakkabı topuk yüksekliği 

için ortalama ek yapılır.  

o El tutma yeri, el yumruk yapılıp, trokanter major üzerine konarak 

ayarlanır.  

o Dirsek açısı önde 150º de yani ön kol 30º fileksiyonda olmalıdır.  

 

 Ayakta, paralel bar içinde koltuk değneği ölçüsü  

o Aksillanın 5 cm altı iĢaretlenir.  

o Distal ucu ayağın 5 cm laterali ve 15 cm önünde olmalıdır.  

o Dirsekler 20°-30° fleksiyonda durmalıdır.  

 

 Pratik yöntem, hasta boyunun 40 cm eksiğidir. (Hasta boyu– 40cm) 

 

Koltuk değnekleri, 15 cm kadar ayaklardan önde ve yanda durmalı, aksilla ile koltuk 

değneği arasında iki parmaklık mesafe olmalıdır. 

 

 Koltuk değneği ile yürüyüĢ 

 

 Ġki nokta yürüyüĢü: Bacaklarda güçsüzlük veya denge bozukluğu, daha 

hızlı ancak 4 nokta yürüyüĢ kadar dengeli değildir.  

o Sağ taraf koltuk değneği ile birlikte sol ayak,  

o Diğer koltuk değneği ile birlikte sağ ayak atılarak yapılmalıdır. 

 

 Üç nokta yürüyüĢü: Bir bacağa yük verilmediği durumlardır (kırık, ağrı, 

amputasyon) Bir taraf alt ekstremitesini kullanamayan, örneğin, amputeli 

ya da ağrı ya da kırık olan hastalarda kullanılır.  

o Koltuk değneklerinin her ikisi beraber öne alınmalı,  

o Sonra sağlam ayak atılmalıdır. 

 

 Dört nokta yürüyüĢü: Bacaklarda güçsüzlük veya denge bozukluğu, en 

emin ve yavaĢ yürüyüĢtür. 3 nokta devamlı yerle temastadır.  

o Sağ koltuk değneği, sol ayak,  

o Diğer koltuk değneği ve sağ ayak olarak hasta yürütülür. 

 

 Kısmi yük verme yürüyüĢü: Bu tip yürüyüĢte,  

o Önce koltuk değnekleri atılmalı  

o Daha sonra kısmı ağırlık verilecek tarafla öne adım alınıp, ağırlık 

bu sırada eller üzerine verilerek, sağlam taraf öne atılmalıdır. 

 

 Atlamalı yürüyüĢler  
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 Atlamalı yürüyüĢler  

 Tek ayak atlamalı yürüyüĢ (Swing to); Her iki alt ekstremitesinde zayıflık 

olan hastalarda görülür. Avantajı: Öğrenmesi kolaydır. Dezavantajı ise iyi 

bir üst ekstremite gücü gerektirir  

 

Yürüme ġekli: 

o A. BaĢlangıçta, her iki ayak ve koltuk değnekleri aynı hizadadır. 

o B. Her iki koltuk değneği öne atılır. 

o C. Bir ayak, ileri, koltuk değneğinin yanına alınır. 

o D. Diğer ayak öne diğerinin yanına çekilir. 

o E. BitiĢ, yani tekrar “A” baĢlangıç noktasına gelmiĢ olunur (Resim 

2.35). 

 

   
 

 

A B C D E 

Resim 2.35: Tek ayaklı atlamalı yürüyüĢ (Swing to) 

 

 Çift ayak atlamalı yürüyüĢ (Swing through); Her iki bacağa da tam ağırlık 

vermede yetersizlik halinde görülür. Avantajı: Yürüme paternlerinin en 

hızlısı olup Dezavantajı ise enerji tüketimi çoktur ve iyi bir üst ekstremite 

gücü gerektirir.  

 

Yürüme ġekli: 

o A. BaĢlangıçta, koltuk değnekleri ayak önünde olmak üzere her iki 

ayak aynı hizadadır. 

o B. Her iki koltuk değneği öne atılır. 

o C. Her iki ayak, ileri, koltuk değneğinin önüne alınır. 

o E. Her iki koltuk değneği öne atılır (Resim 2.36). 

 

    

A B C D 

Resim 2.36: Çift ayaklı atlamalı yürüyüĢ (Swing through) 
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Her iki yürüyüĢte de koltuk değnekleri beraberce öne atılıp vücut ağırlığı üst 

ekstremitelere verilerek alt ekstremitelerin birlikte hareketi ile öne adım alınmasıdır. Swing 

to veya throgh en hızlı yürüyüĢtür ve iyi bir zamanlama ve denge gerektirir. 

 

Koltuk değneği kullanımında temel prensipler; 

 

 Dengeli duruĢ (tripod) pozisyonu 

 Hareket etmeye baĢlamadan önce veya bitirdikten sonra bu pozisyon 

kullanılır.  

 Uzun bir süre ayakta dururken de bu pozisyonda durulmalıdır. 

 Koltuk değnekleri 30 cm kadar önde tutulur.  

 

 Koltuk değneği ile yük vermeden (yüklenmeden) yürüme 

 

Eğer ayağa yüklenilmemesi gerekiyor ise koltuk değneği ile yük vermeden yürünür. 

Bu yürüme Ģeklinin ise iki ayrı çeĢidi vardır.  

 

 Dengeli duruĢ pozisyonu ile baĢlanır.  

 Koltuk değneğinin tepesi göğsün yan taraflarına doğru bastırılır. 

 Değneklerin alt uçları açık olmalı ve bu aralıkta rahatça hareket 

edibilmelidir. 

 Değneğin tutma yerlerine iyice bastırılır. Sağlam ayak yerden kaldırılır ve 

vücut değneklere yükseltilir.  

 Yürüme Ģekli iĢte burada ikiye ayrılır. 

o Birinci Ģekil yürüme de, sağlam ayak üzerine, değneklerin arasında 

basılır.  

o Ġkinci Ģekil yürümede ise sağlam ayağınız üzerine, değneklerin 30 

cm kadar ilerisine basılır. Her iki Ģekilde de sağlam diz hafifçe 

bükük tutulur.  

 

Ġkincisi daha zordur ve pratik gerektirir ama her adımda daha fazla yol alınır ve uzun 

vadede daha az yorucudur. 

 

 Değneklerle ileri ve dıĢarı doğru yönelinir ve yeni bir adıma baĢlanır. 

 

 Koltuk değneği ile kısmen yük vererek yürüme 

 

Bacak üzerine ne kadar yük vermek gerekiyor ise ona göre yük verme Ģekilleri 

değiĢmektedir. Bu yürüme Ģeklinin ise üç ayrı çeĢidi vardır.  

 

 Parmakla dokunma: Yük verilecek ayak hafifçe yere dokundurulur ve 

yükün çoğu değneklere aktarılır. Aynen olgun bir domatese basar gibi 

hafifçe basılır, ama domates zarar görmemelidir. Yük çoğunlukla 

değnekler üzerindedir. 

 Parçalı yüklenme: Yürürken yük verilecek ayağa hafifçe ağırlık verilir. 

Yük değnek ve ayaklar üzerindedir. 
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 Tam yüklenme: Yük verilecek ayağa yükün fazlası verilir. Değneklere 

daha az yüklenir. Yük çoğunlukla ayaklar üzerindedir. 

 

 Koltuk değneği ile ayaklara yük vererek yürüme 

 

Ayağa yüklenmeye izin verildiği zaman, bu tip yürüme kullanılır. Kol kuvveti ve 

dengeye göre adım atılabilinir veya adımlar ilerletilebilir. Adımı ilerletme zamanla ve pratik 

ile geliĢtirebilinir, böylece daha fazla yol alınır.  

 

Bu yürüme Ģeklininde iki ayrı çeĢidi vardır;  

 

 Dengeli duruĢ pozisyonu ile baĢlanır.  

 Ameliyatlı/ortezli bacak, öne adım atılır. Değnekler arasına hafifçe 

basılır.  

 Değneklerin üst kısımları göğsün yan taraflarına bastırılır. Ağırlık ellerle 

ve ameliyatlı/ortezli bacakla desteklenir. Değneklerin tutma yerlerine 

bastırılır.  
 

Birinci Ģekil yürüme de,  

 

o Sağlam ayağınızı kaldırın ve değneklerle adım atın.  

o Değnekleriniz arasına sağlam ayağınızla basın.  
 

Ġkinci Ģekil yürüme de ise,  

 

o Sağlam ayak kaldırılır, değneklerin ortasından adım atılır.  

o Sağlam ayağa basılır, topuk diğer ayağın burnunun önünde 

olmalıdır ve her ikisinde de diz hafifçe bükülü tutulur.  

 

 Ġleri doğru değneklerle uzanılır ve yeni bir adım atılır. 

 
 Koltuk değneği ile Kullanma – DolaĢma 

 

Merdiven inip-çıkma hem esneklik hem güç gerektiren bir iĢlemdir. BaĢlangıçta, 

tırabzandan destek almalı ve herdefasında bir adım atmalıdır. Merdiven çıkarken ilk önce 

sağlam bacağınızı inerken ise ilk önce ameliyatlı/ortezli bacak atılmalıdır (Resim 2.37). 

  

Resim 2.37: Merdiven inme çıkma 
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 Merdiven Çıkma 

o Trabzan sıkıca tutulur.  

o Her iki koltuk değneği diğer elle tutulur.  

o Ağırlık trabzan ve değnekler arasında dengelenir. 

o Değneklere biraz yüklenilir.  

o Sağlam ayakla adım atılır, denge korunur. 

o Sağlam dizin düzeltilir ve vücut ağırlığı kaldırılır.  

o Değnekler ve ameliyatlı/ortezli ayak yukarı çekilir. 

 

 Merdiven Ġnme 

o Trabzan sıkıca tutulur.  

o Her iki koltuk değneği diğer elle tutulur.  

o Sağlam dizinizi bükün 

o Değnekler ve ameliyatlı/ortezli ayak aĢağı indirilir. 

o Ağırlık trabzan ve değnekler arasında dengelenir. 

o YavaĢca sağlam bacak ayağı indirilir.  

o Zıplanmaz 

 

ĠPUCU: Ġyi sağlam bacak ile çıkılır - kötü ameliyatlı/ortezli bacak ile inilir (Resim 

2.38). 

                

Resim 2.38: Merdivende amaliyatlı/ortezli ayağın kullanımı 

 

 Merdiven için dikkat edilmesi gereken noktalar 

o Eğer varsa öncelikle asansör kulayı tercih etmelidir.  

o Merdiven kullanmayı öğrenirken, mutlaka, hasta yanında birisi 

olmalıdır. Bu kiĢi hastadan aĢağıda durmalı ve kemerden hastayı 

tutmalı ve denge kaybında hastayı tutmalıdır.  
 

 Kapılardan geçme 

 Kapıyı açmak için; 

o Kapıyı iterek açmak için yan durulup, kapıyı gövdeyle açılır.  

o Çekerek açmak için yanda durulur. Denge korunarak, el ile kapı 

tam olarak açılır. 
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 En yakın koltuk değneğinin ucu, kapının içine tutucu olarak konulur.  

 Geçene kadar değnek orada bırakılır. 

 

ĠPUCU: Döner kapılardan uzak durulması ve engelliler için ayrılan giriĢlerin 

kullanılması önerilir. 

 

 Koltuk değneği ile oturma  

 Bacağın arkasıyla sandalyeyi hissedene kadar geriye gidilir.  

 Her iki koltuk değneği ameliyatlı/ortezli taraftaki el ile tutulur. 

 Sandalyenin kolu veya yan tarafı serbest el ile kavranır.  

 Sandalyeye doğru inilir ve geriye kayılır. 

  

 Koltuk değneği ile oturma 

 

Kalkmak için bu iĢlemler tersten uygulanır. 

 

ĠPUCU: Sağlam, kolçakları olan yüksek sandalyeler tercih edilmeli, döner veya 

tekerlekli bir sandalyeye oturmak gerekirse sağlam bir yere dayadıktan sonra oturulmalıdır. 

 

 Koltuk değneği ile arabaya binme.  

 Sandalyeye oturmada anlatılan ilk adım uygulanır.  

 Kapı kolu veya ön paneli destek almak için kullanarak aĢağıya doğru 

inilir. BaĢı vurmamaya dikkat edilir. Araba kapısına dayanılmamalıdır, 

üzerine kapanabilir. 

 Ameliyatlı/ortezli bacak; 
o Elle ameliyatlı/ortezli bacak arabaya kaldırılır.  

Sağlam bacakla, ameliyatlı/ortezli bacak, ayak bileğinin arkasına 

geçirilerek içeri kaldırılır. 
 

 Koltuk değneğinde dikkat edilecek noktalar 

 Eğer tek değnek kullanılıyorsa onu sağlam ayak tarafına yerleĢtirmesi 

gerekir.  

 Tam koltuk altına denk getirilmelidir. Uyup uymadığını anlamak için: 

o Değneklerin üst kısmı ve koltuk altı arasında 2-3 parmak mesafe 

olmalı,  

o Kollar, değneği tutarken hafifçe dirsekten bükülmeli,  

o Kollar aĢağı sarkarken bilekler, değneklerin tutma yerleri ile aynı 

hizada olmalıdır. 

 

 Koltuk altları, koltuk değneğinin üst tarafına bastırmamalıdır 

(karıncalanma, uyuĢma hissi ve hatta kas kuvvetinde azalma olabilir) 

hatta sünger gibi yumuĢak malzemeler ile desteklenebilir.  

 Çok kısa veya uyumsuz değnekler kullanılmamalıdır. Sırt ağrısı ve 

düĢmelere neden olur.  

 Islak havalarda içeriye girerken altları kurulanır. 
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 Kaygan, buzlu zeminde kaymayı önlemek için yürümeniz gerekiyorsa 

için koltuk değneklerinin uçlarına kaymayı önleyici özel tertibatlar 

takılmalıdır.  

 Eskiyen uçlar değiĢtirilmelidir. 

 

2.2.3. Tekli Denge bastonu (Asa)  
 

Ekstremiteye yük vermemek gerekiyorsa kullanılmaları uygun değildir. Destek alanı 

arttırmak ve dengeyi düzeltmek amacıyla kullanılırlar. Hafif, dar mekan ve merdivenlere 

uyumludur. Dezavantajları ise destek noktasının elin önünde olmasıdır. 

 

Baston, trokanter major seviyesinde ve dirsekte 20º-30º lik fleksiyon açısı olmalıdır. 

Dirsek tam ekstansiyonda olursa destek azalır veya aĢırı dirsek fleksyiyonunda omuz kuĢağı 

kasları ve triseps kası fazla çalıĢtığı için hasta çabuk yorulabilir. 

 

Her adım da hastanın bastonu kaldırıp atması zorsa, distal ucu tekerlekli bastonlar 

kullanılabilir, bu bastonu hastanın hafifçe itmesi yeterlidir. Çift baston bilateral alt ekstremite 

amputelerinde, artlitli hastalarda veya alt ekstremiteyi ilgilendiren bazı hastalıklarda 

kullanılabilir. Baston% 20-25 vücut ağırlığını alt ekstremiteden almaktadır. Bastonların el 

tutuma yerlerine özel kaplama yapılabilir. 

 

YürüyüĢ bastonunun (hemiwalker) avantajı dört ayaklı bastondan daha güvenli 

olmasıdır. Dezavantajları merdivene uymaması, yürüyüĢün yavaĢlaması ve pahalı oluĢudur.  

 

Baston kullanımı ile ilgili ipuçları: Baston vücuda yakın tutulur, hasta ekstremitenin 

önüne geçirilmez. Vücudun önünde veya yanında çok fazla uzakta tutulmaz. (dinamik 

stabilite bozulur!) Hasta bastonu, hasta ekstremitesinin karĢı tarafındaki eli ile taĢımalıdır. 

Baston ve hasta ekstremite beraberce hareket ettirilir.  

 

Hastaya daha fazla stabilite ve emniyet hissi verilmek istendiği zaman dört ayaklı 

(tetrapot) bastonlar önerilebilir. Avantajı geniĢ tabanlı destek sağlamasıdır. Dezavantajı ise 

basınç merkezi bastonun merkezinde olmaması(instabilite), merdivene uymaması ve 

yürüyüĢün yavaĢ olmasıdır (Resim 2.39).  

 

   

Tekli Denge bastonu (Asa) Üçlü denge bastonu Dörtlü denge bastonu 

Resim 2.39: Baston 
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2.7. Alçı Uygulamalarında Rehabilitasyon 
 

Ekstremitenin alçılı olmayan bölümlerine doktor önerisine göre egzersiz uygulanır. 

Hastaya; olabildiğince hareket etmesi ancak ekstremiteyi aĢırı kullanmaktan, ıslak ve kaygan 

zeminde ve kaldırımda yürümekten kaçınması, egzersizleri planlandığı biçimde düzenli 

olarak yapılması önerilir. 

 

 Üst ekstremite egzersizleri; 

 Parmaklar gergin olarak uzatılır, sonra yumruk yapılır. 

 Parmaklar gergin olarak birbirinden ayrılır, sonra kapatılır. 

 BaĢparmak küçük parmağa dokundurulur. Daha sonra baĢparmak, küçük 

parmağın alt ucuna doğru kaydırılır. 

 Kol askıdan çıkartılarak dirsek ve omuz egzersizleri yapılır, eller baĢın 

arkasında birleĢtirilir, daha sonra belin arkasında üst üste getirilir. 

 Alçı kuruduğunda, kol doktor önerilerine göre olabildiğince normal bir 

Ģekilde kullanılır. 

 
 Alt ekstremite egzersizleri; 

 Ayak parmakları hareket ettirilir. 

 Ayak doğru açıda tutulur ve uyluk ön kasları kasılır. 

 Ayak 5 saniye kadar yükseltilir sonra yavaĢça bırakılır. 

 Ayak bileğine, saat yönünde ve ters yönde rotasyon yaptırılır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Ortez rehabilitasyon yapımı. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Kullanıcının, koltuğun arkasına 

değdiğini hissedene kadar, geriye doğru 

yaslanmasını sağlayınız.  

 

 ArkadaĢınızı hasta olarak kullanınız.  

 Wolker kullanınız.  

 Kollu sandalye kullanınız. 

 Ortezli bacağın öne doğru ve 

sandalyenin kollarından destek alarak 

yavaĢça oturmasını sağlayınız. 

 

 Sandalyenin kaymamasına dikkat ediniz. 

 Hastayı sandalye üzerine yerleĢtiriniz.  

 

 Hastanın, koltuk üzerine tam oturmasını 

sağlayınız. 

 

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. Kullanıcının, koltuğun arkasına değdiğini hissedene kadar, 

geriye doğru yaslanmasını sağladınız mı? 
  

2. Sandalyenin kollarından destek alarak yavaĢça oturmasını 

sağladınız mı? 
  

3. Renk tonu tespit ettiniz mi? Hastayı sandalye üzerine 

yerleĢtirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, yürüme aktivitelerinden değildir? 

A) Hareketlilik 0 

B) Hareketlilik 1 

C) Hareketlilik 2 

D) Hareketlilik 3 

E) Hareketlilik 4 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, yürümeye yardımcı aletlerdendir? 

A) Baston 

B) Kanadyen 

C) Tripot 

D) Wolker 

E) Hepsi 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi, 3 ayaklıdır? 

A) Baston 

B) Kanadyen 

C) Wolker 

D) Tetrapot 

E) Tripot 

 

4. Yardımcı yürüme cihazları, ne zaman kullanılmaz? 

A) Denge bozukluğunda.  

B) Ağrıda.  

C) Kas güçsüzlüğünde,  

D) KoĢarken. 

E) Yükün bir ekstremiteden tamamen veya kısmen alınması gerektiği durumlarda.  

  

5. AĢağıdaki hangi tuvalet cinsinde diz, kıvrılarak kullanılır? 

A) Klozet 

B) Klozet yükseltici 

C) Alaturka 

D) Tekerlekli tuvalet aparatı 

E) Portatif tuvalet aparatları 

 

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 cümleleri dikkatlice okuyarak boĢ bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ağrılı durumun, özürlülük ve engelliliğin etkilerini en aza 

indirerek kiĢinin iĢine ve sosyal yaĢama dönüĢünü kolaylaĢtırır. 

2. . . . . . . . . . . . . . . , günlük yaĢamda bağımsız duruma gelmeyi sağlar. 

3. Sıcak uygulamalarda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kullanılır. 

4. Soğuk uygulamalarda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . kullanılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

5. ( . . . ) Ortopedik ortezler için eksersizleri fizyoterapistler yapar. 

6. ( . . . ) Ortopedik ortezleri fizyoterapistler yapar.  

7. ( . . . ) Postureks bir fizik tedavi ajanıdır. 

8. ( . . . ) Ġnfrared ıĢınlar ısı yayar. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, fizik tedavide kullanılır? 

A) Parmak merdiveni.  

B) Yangın merdiveni. 

C) Çatı merdiveni. 

D) Bodrum merdiveni. 

E) Boya merdiveni. 

 

10. AĢağıdaki tuvalet yardımcılarından hangisinde, dizin bükülmesine gerek kalmaz? 

A) Klozet 

B) Klozet yükseltici 

C) Tekerlekli tuvalet aparatı 

D) Portatif tuvalet aparatları 

E) Hepsi  

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
  

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 E 

4 D 

5 C 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 FĠZĠK TEDAVĠ 

2 REHABĠLĠTASYON  

3 HOT PACK ( SICAK PAKETLER ) 

4 COLD PACK ( SOĞUK PAKETLER ) 

5 DOĞRU 

6 YANLIġ 

7 YANLIġ 

8 DOĞRU 

9 A 

10 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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