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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT025 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Parsiyel El ve Bilek Protezleri 

MODÜLÜN TANIMI  
Parsiyel el ve bilek amputasyonu, parsiyel el ve bilek 
protezlerini tanıma ve yapma tekniğinin verildiği öğrenme 
materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

9. sınıf ve 10. sınıf modüllerinin tamamını almıĢ olmak, 11. 
sınıf Parsiyal Ayak Protezi modülü, Temel Tornalama-1 ve 

2 modüllerini, Sach Ayak Yapımı modülü, Diz Altı Protezi 
Ölçüsü modülü, Diz Altı Protez Alçı Modelaj modülü, Diz 
Altı Protez Ġmalat modülü, Diz Üstü Protez Ölçü modülü, 
Diz Üstü Protez Alçı Modelaj modülü, Diz Üstü Protez 
Ġmalat modülü ve Alt Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri 
modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Parsiyel el ve bilek protezlerini yapabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Parsiyel el ve bilek amputasyon ve protezleri yapısını 

tanıyacak, ölçü alma ve yapımında kullanılan malzemeleri 
tanıyacak, parsiyel el ve bilek protezlerini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. El ve el bileğinin fonksiyonel anatomisi ve 
biyomekaniğini tanıyacaksınız. 

2. Parsiyel el ve bilek protez çeĢitlerini tanıyacaksınız.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 

Ortam: Alçı ölçü 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 vb.) kullanarak modül uygulamaları ile 
kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 
Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin 
bir parçası olan parsiyel el ve bilek protezlerini tanıyacaksınız.  

 
Bu modulü aldığınızda parsiyel el ve bilek ampute yapısını ve parsiyel el ve bilek 

protezi için yapım tekniklerini öğreneceksiniz. 
 
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda hastanın anatomik yapısına uygun 

Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise 
istenilen verimi alamayız. 

 
Parsiyel el ve bilek protezi ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda 

bilgi ve beceri kazanmanız gerekmektedir. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
 

El ve el bileğinin fonksiyonel anatomisi ve biyomekaniğini tanıma becerisini 
kazanacaksınız. 

 
 
 
 
 Elin tutma ve kavrama fonksiyonlarını araĢtırınız. 

 El ve el bileğinin hareketlerini araĢtırarak arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 

1. EL VE EL BĠLEĞĠ FONKSĠYONEL 

ANATOMĠ VE BĠYOMEKANĠĞĠ 
 

1.1. El ve El Bileği Bölgesi Kasları 
 

Elin palmar tarafında bulunan kısa (intrin, sık) kaslar üç grup oluĢturur.  
 
Elin palmar yüzünün dıĢ yanında baĢparmak ile ilgili dört kas bulunur. Kaslardan 

üçünün (m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis brevis) 
oluĢturduğu kabartıya “eminetia thenaris” ve bu kaslara thenar kaslar denir. 

 
Palmar yüzün iç yanında küçük parmak hareketleri ile ilgili kaslar bulunur. 

Hypothenar kaslar adı verilen bu kasların oluĢturduğu kabartıya “eminentia hypothenaris” ve 

bu kaslara hypothenar kaslar denir. 
 
Palmar yüzün orta bölümünde mm. lumboricales, mm. interossea ve m. adductor 

pollicis bulunur. 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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1.1.1. Thenar Kaslar 
 
Thenar kaslar m. abductor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. flexor pollicis 

brevis ve m. adductor pollicis kaslarıdır (ġekil 1.1). 

 

ġekil 1.1: Thenar kaslar 

 
 M. abductor pollicis brevis  

 
BaĢparmağa abduksiyon yaptırarak 2. metakarpal kemikte 90° lik bir açı oluĢturur. Bu 

hareketlerin çoğu art. carpometacarpea pollicis, bir kısmı da art. metacarophalangea’da 
yapılır. 

 
 M. opponens pollicis  

 
BaĢparmağı öne ve içe doğru çeker. Bu esnada baĢparmak fleksiyon ve iç rotasyon 

yapar. 2. parmaktan uzaklaĢması nedeniyle bir miktar da abduksiyon yapmıĢ olur. Bu 

hareketlerin tümüne oppozisyon denir. 
 
 M. flexor pollicis brevis  

 
Önce 1. falanksa fleksiyon, daha sonra 1. metakarpal kemiğe fleksiyon ve iç rotasyon 

yaptırır. 
 

 M. adductor pollicis  

 
BaĢparmağa adduksiyon yaptırır. Ayrıca oppozisyona da yardım eder. 
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1.1.2. Hypothenar Kaslar  
 
Hypothenar kaslar m. palmaris brevis, m. abductor digiti minimi, m. flexor digiti 

minimi brevis ve m. opponens digiti minimi’dir (ġekil 1.2). 

 

ġekil 1.2: Hypothenar kaslar 

 
 M. palmaris brevis  

 
Elin ulnar tarafına tutunduğu deride, el kenarına paralel bir oluk oluĢturur. Hypothenar 

kabartıyı daha belirgin hâle getirerek palmar yüz üzerinde deriyi buruĢturur. 
 

 M. abductor digiti minimi  

 
Küçük parmağa abduksiyon, 1. falanksa ise fleksiyon yaptırır. 
 
 M. flexor digiti minimi brevis  

 
Küçük parmağa art. metacarpophalangeada fleksiyon yaptırır. 

 
 M. opponens digiti minimi  

 
5. metakarpal kemiği öne doğru çeker ve onu dıĢ yana doğru döndürür. Avuç içi 

çukurluğunu derinleĢtirir. Küçük parmağı baĢparmağa doğru yaklaĢtırır (oppozisyon). 
 

1.1.3. Orta Palmar Kasları  
 
Orta palmar kaslar; m. lumbricales, m. interossei, m. interossei dorsales ve m. 

interossei palmares’dir. 
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 M. lumbricales  

 
Art. metacarpophalangeada parmaklara fleksiyon, diğer parmak eklemlerine 

ekstansiyon yaptırır. 

 

ġekil 1.3: M. lumbricales 

 
 M. interossei 

 
Metakarpal kemikler arasında bulunan aralıkları doldurur. Dorsal ve palmar 

bölümlerde bulunur. 
 
 M. interossei dorsales 

 
Elin orta parmağından geçen orta eksene göre tutunduğu parmaklara abduksiyon 

yaptırır. Orta parmağın her iki yanına da yapıĢtıkları için ikisi birden kasıldığında orta 
parmak hareket etmez. Ancak tek taraftaki kasıldığında o tarafa abduksiyon yaptırabilir. 

 
 M. interossei palmares 

 

Tutundukları ikinci, dördüncü ve beĢinci parmaklara adduksiyon yaptırır. Birinci 
falankslara fleksiyon ikinci ve üçüncü falankslara da ekstansiyon yaptırır. 
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1.2. El ve El Bileği Bölgesi Kemikleri (Ossa Manus) 
 

El iskeleti 27 kemikten oluĢur ve ossa carpi (carpalia), ossa metacarpi (metacarpalia) 
ve ossa digitorum (phalanges) olmak üzere üç gruba ayrılır. 

 
 

 

ġekil 1.4: El ve el bilek bölgesi kemikleri 
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ġekil 1.5: El ve bilek kemikleri 

 

1.3. El ve El Bilek Eklemleri 
 
El ve el bilek eklemleri; proksimal el bilek eklemi, bilek orta el eklemi ve parmakların 

temel eklemleri baĢlıkları altında incelenebilir. 
 

1.3.1. Proksimal El Bilek Eklemi  
 
Ġki eksenli bir eklem olan proksimal el ekleminde radiusun yumurta Ģeklindeki eklem 

oyuğu el bilek kemiklerinin proksimal dizisine bağlanır, ulna bu eklemin yapısında yer 

almaz. 
Bu yapı öncelikle enine eksen çevresinde el ayasına yönelik (volar) bir hareket ve elin 

dıĢına yönelik (dorsal) bir gerilmeyi mümkün kılar. Buna dik olan dorsopalmar eksen 
etrafında baĢparmağa yönelik adduksiyon ve küçük parmağa yönelik bir abduksiyon 
gerçekleĢir. Distal el eklemi dâhilinde, yani el bileği kemiklerinin ilk iki sırası arasında 
hareketlilik azdır.  

 

1.3.2. Bilek Orta El Eklemi  
 
Bilek orta el eklemi baĢparmakta eyer biçiminde bir eklem yapısındadır. Bu eklem, iki 

eksen çevresinde hareketi mümkün kılar, bunlar da ikinci parmağa yönelik adduksiyon ve 
abduksiyon ile küçük parmak baĢına yönelik oppozisyon ve repozisyondur. BaĢparmağın 
böyle serbest hareketli olması, insan elinin kavrama/tutma fonksiyonuna büyük bir katkıda 

bulunur. 
Distal el bilek eklem kemikleri ile diğer dört parmağa ait orta el kemikleri arasındaki 

ilgili eklemlerde sadece çok az bir hareketlilik mevcuttur. 
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1.3.3. Parmakların Temel Eklemleri  
 
Parmakların temel eklemleri, yuvarlak eklemler gibi davranır (Örneğin, gerili bir iĢaret 

parmağı ile hemen hemen hiçbir dairesel hareket yapılamaz.). Gerili olan parmaklar bu 
eklemlerde güçlü Ģekilde birbirinden ayrılırken bükük parmaklarda ayrılma yanlardaki eklem 
bağlarının hareketi engellemesi nedeniyle daha azdır. Parmak eklemlerinde sadece bükülme 
ve germe hareketleri, yani tek eksen çevresindeki hareketlerin yapılması mümkündür (salt 
menteĢe eklem).  

 

1.4. Elin Tutma/Kavrama Fonksiyonu 
 
Elin ve kolun fonksiyonu, eklem hareketlerinin kombinasyonundan oluĢur. Burada 

omuz ve dirsek eklemi, temel kavrama organı olan eli kavranacak objeye doğru o anki 

pozisyonda yaklaĢtırma görevini üstlenir. 
 
Duyusal (dokunma duyusu) ve optik denetim (görsel koordinasyon) ile sağlanan bir 

standart ortam sayesinde tek tek hareketler ve belirli bir tutma/kavrama görevinin yerine 
getirilmesine iliĢkin hareket kombinasyonu kontrol edilip yönetilir. 

 
Üst ekstremitelerde bir ampütasyonun söz konusu olması hâlinde, sadece biyomekanik 

açıdan komplike bir tutma/kavrama aracı olan el değil, kumanda eden kontrol 

mekanizmasının yani dokunma duygusunun da yarısı kaybedilir. 
 
Bu nedenle yapay el ile ilgili önemli kıstaslar dikkate alınmalıdır. Yapay el önceleri 

yardımcı el olarak öngörülmüĢtür. Fakat dokunma duygusunun olmaması nedeniyle 
kesinlikle gözün kontrolü altında tutulması gerekmekte ve böylece sağlıklı el yardımcı elin 
dokunma fonksiyonunu üstlenirken yapay el de çalıĢan el hâline gelmektedir. Yapay bir elin 
ya da tutma/kavrama organının tutma/kavrama olasılıklarını algılayabilmek için önce sağlıklı 

elin çeĢitli tutma/kavrama Ģekillerinin tanınması gerekir. Zur Verth ve Hilgenfeldte göre 
tutma/kavrama eylemi sırasında çok yönlü tipleri uygulayabilecek dört esas tutma/kavrama 
Ģekli mevcuttur. 

 

1.4.1. Uçtan Hafif veya Kıskaç TutuĢ 
 

Bu tutuĢ Ģekli baĢparmak, iĢaret parmağı ve orta parmak uçlarının birlikte 
kullanılmasıyla gerçekleĢir. Bu kavrama Ģekli, hafif/ince maddelerin tutulması ya da 
kaldırılması için kullanılır (ġekil 1.6). 

 

ġekil 1.6: Uçtan tutuĢ 
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1.4.2. GeniĢ Kaba veya Yumruk TutuĢ 
 

Bu tutuĢ Ģekli, üç eklemli dört parmağın el içine doğru kıvrılması ile elde edilir ve elin 
hafif dorsal ekstansiyonu sırasında en güçlü hâlini alır. Kavrama yüzeyi olarak el ayası, 
destek elemanı olarak da baĢparmak kullanılır (ġekil 1.7). 

 

ġekil 1.7: Yumruk tutuĢ 

 

1.4.3. Askı TutuĢ 
 
Eğer kol aĢağıya doğru sarkık iken üç eklemli olan dört parmak kıvrılıyorsa askı 

tutuĢu meydana gelir. Bu konumda el taĢıyıcı görevi görür ve baĢparmak bu fonksiyona 

katkıda bulunması gerekmez (ġekil 1.8). 

 

ġekil 1.8: Askı tutuĢ 

 

1.4.4. Anahtar TutuĢ 
 

Bu tutuĢta baĢparmağın ucu iĢaret parmağı orta kemiğinin radial tarafının üzerine 
konulur. Bu tutuĢ Ģekli, alt kolun dönme hareketi ile bağlantılı olduğundan anahtar tutuĢ 
olarak adlandırılır (ġekil 1.9). 

 

ġekil 1.9: Anahtar tutuĢ 

 
Elin kavrama yeteneğinin eksiksiz olması, pozisyona ve baĢparmağın karĢı bastırma 

yeteneğine bağlıdır. BaĢparmak olmazsa el gerçek fonksiyonunu yitirir. Sadece orta 

parmağın tutma imkânı bile ancak sınırlı olabilir ve esasen parmaklar arasında belirli bir 
yanal kavrama, askı tutuĢ, eksikli bir kaba tutuĢ ve deneysel olarak küçük parmağı iĢaret 
parmağının karĢısına getirme sırasında kusurlu bir uçtan tutuĢla sınırlıdır.  
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1.5. El Bileği ve Parmakların Hareketleri 
 
El bilek ve parmakların hareketleri el bilek hareketleri, baĢparmak hareketleri ve 

parmakların hareketleri olarak incelenir. 
 

1.5.1. El Bileği Hareketleri 
 
El bileği eklemlerinde fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon ve adduksiyon hareketleri 

ile sınırlı olarak da sirkumdüksiyon hareketi yapılabilir. 
Elin hareketlerine her iki eklemde (art. radiocarpalis ve art. mediocarpalis) katılır. Bu 

iki eklemin müĢterek çalıĢmasıyla elimiz transvers eksen etrafında ortalama 70° ekstansiyon 
hareketi yapar (ġekil 1.10). 

 

Fleksiyon       Nötral  Ekstansiyon 

ġekil 1.10: El bileği hareketleri 

 

Ekstansör kaslar; m. extensor carpi radialis longus, m. extensor carpi radialis brevis, 
m. extensor carpi ulnaris’dir. Elimiz transvers eksen etrafında ortalama 80° fleksiyon 
hareketi yapar (ġekil 1.10). 

 
Fleksor kaslar; m. flexor carpi radialis, m. flexor carpi ulnaris ve m. palmaris 

longus’dur. 
 

Elimiz normal pozisyonda 10- 12° kadar radial tarafa meyillidir. Bu pozisyondan 
baĢlanarak elimiz sagital eksen etrafında içe doğru adduksiyon (ulnar adduksiyon) dıĢ tarafa 
doğru abduksiyon (radial abduksiyon) hareketi yapar.  

 
Elimiz sagital eksen etrafında içe doğru 40° ulnar adduksiyon hareketini gerçekleĢtirir 

(ġekil 1.11). Ulnanın proc. styloideusu daha kısa olması nedeniyle iç tarafa olan hareket 
daha fazladır. 

 
Adduktor kaslar, flexor carpi ulnaris, m. extensor carpi ulnaris’dir. Ulnar adduksiyon 

hareketinin büyük bir bölümü art. radiocarpalis’de gerçekleĢir. 
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Radial abduksiyon    Nötral  Ulnar adduksiyon 

ġekil 1.11: El bileği hareketi 

 
Elimiz sagital eksen etrafında dıĢ tarafa doğru 20° lik radial abduksiyon hareketi yapar 

(ġekil 1.11). 
 
Abduktor kaslar; m. fleksor carpi radialis, m. extensor carpi radialis longus, m. 

extensor carpi radialis brevis’dir. Radialis abduksiyon hareketlerinin büyük bir bölümü art. 
mediocarpalis’de yapılmaktadır. 

 
Bu dört ana hareketten baĢka, bu hareketlerin bir karıĢımı olarak ortaya çıkan 

sirkumdüksiyon hareketi de yapılabilir. Eklem yüzünün elliopsoid olması nedeniyle yapılan 
sirkumdüksiyon hareketi de tam bir daire Ģeklinde olmayıp uzun çapı transvers yönde bir 
elipstir (ġekil 1.12). 

 

ġekil 1.12: El bileğinin sirkumdüksiyon hareketi 

 

1.5.2. BaĢparmağın Hareketleri  
 
Elin istirahat pozisyonunda baĢparmak palmar yüzeyi diğer parmakların yüzeyine 

diktir. Dinlenmede avuç çukurdur. Parmaklar fleksiyondadır. Küçük parmak en fazla, iĢaret 
parmağı en az fleksiyon’dadır. BaĢparmak hafifçe diğerlerine karĢı bakar. Bilek eklemi 

hafifçe ekstansiyon’dadır. 
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BaĢparmağın eklemi (art. carpometacarpalis pollicis) art. sellaris grubu bir eklem 
olması nedeniyle iki ana ekseni ve birçok da tali ekseni vardır. Transvers eksen os 
trapeziumdan geçer, dıĢ ucu biraz öne, iç ucu ise arkaya gelecek Ģekilde, diğer normal 
eksenlerden farklı yönde seyreder. Bu nedenle bu eksen etrafında yapılan fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketleri de diğer parmaklar fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinden 
farklıdır.  

 
BaĢparmağın küçük parmağın ucuna yaklaĢması hareketine fleksiyon, uzaklaĢması 

hareketine de ekstansiyon denilir. Fakat bu hareketlerin normal fleksiyon ve ekstansiyondan 
farklı olması nedeniyle fleksiyona oppozisyon, ekstansiyona repozisyon denilmektedir.  

 
Hareketler art. interphalangeale ve art. metacarpophalangeale’de oluĢur. Art. 

metacarpophalangeale’de ekstansiyon 0°, fleksiyon 50° dir (ġekil 1.13). 

 

ġekil 1.13: BaĢparmak fleksiyon ve ekstansiyonu 

 
Art. interphalangeale’de ekstansiyon 20°, fleksiyon 90° dir. Sagital eksen 1. 

metakarpal kemiğin proksimal ucundan ön-arka yönde geçer. Bu tam ön-arka yönde olmayıp 

ön ucu biraz iç, arka ucu ise dıĢ tarafta bulunur. Oblik transvers ekseni ile 90° lik bir açı 
yapar. Bu açı etrafında abduksiyon, orta parmağın ortasından geçen aksiyal çizgiden 
uzaklaĢma hareketidir, baĢparmak abduksiyonda iken el ayasından uzaklaĢır ve öne bakar. 

 
Adduksiyonda orta parmağın ortasından geçen aksiyal çizgiye yaklaĢılır. BaĢparmak 

iĢaret parmağına yaklaĢır. BaĢparmak abduksiyon ve adduksiyonu art. carpometacarpalis’de 
olur. Pasif adduksiyon 0°, abduksiyon ise 70° dir (ġekil 1.14). 

 

ġekil 1.14: BaĢparmağın adduksiyon ve abduksiyon hareketi 

 
El baĢparmağı bu hareketlerden baĢka tali eksenleri de kullanmak suretiyle 

baĢparmağın ucu bir elips çizerek sirkumdüksiyon hareketi yapar. 



 

 14 

1.5.3. El Parmaklarının Hareketleri  
 
El parmakları transvers eksen etrafında metacarpophalangeal eklemlerde parmağımız 

fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon ve sirkumdüksiyon hareketi yapabilir.  
 
Parmakların fleksiyon ve ekstansiyon artt. interphalangeales oluĢur. Birinci eklemde 

(proksimal) ekstansiyon 0°, fleksiyon 100° dir. Ġkinci eklemde (distal) ekstansiyon 10°, 
fleksiyon 90° dir. Metacarpophalangeal eklemde ekstansiyon 30°, fleksiyon 90° dir (ġekil 
1.15). 

 

ġekil 1.15: El parmaklarının hareketleri 

 

Parmakların hepsi ritmik fleksiyon ve ekstansiyon yaptıkları durumda antagonist 
kaslar gevĢer. Tek parmak ritmik fleksiyon ve ekstansiyon yaparsa diğer parmakları tespit 
için antagonistler çalıĢır. Bir yardımcı ile diğer parmakları hareketsiz hâle getirince tek 
parmağı çalıĢtırırsak antagonistler gevĢek kalır. Diğer parmaklar ekstansiyonda iken sadece 
yüzük parmağı ve küçük parmağı çalıĢtırırsak fleksiyon ve ekstansiyon her ikisinde de 
ekstansiyon aktiftir. 

 

Parmakların birbirine yaklaĢmasına adduksiyon, uzaklaĢmasına da abduksiyon denir. 
Sınırlı olarak yapılabilen bu hareket ekstansiyon durumunda en fazla olup fleksiyon yaptıkça 
azalır ve tam fleksiyon pozisyonda ise hiç yapılamaz. Normal abduksiyon 20° kadardır 
(ġekil 1.16). 

 

ġekil 1.16: El parmaklarının hareketleri 
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1.6. Üst Ekstremite Amputasyonları  
 

Amputasyon; ağır Ģekilde yaralanmıĢ, hastalıklı ve fonksiyonunu yitirmiĢ 
ekstremitelerin ameliyatla kesilerek vücuttan uzaklaĢtırılması iĢlemidir. 

 
En önemlisi ideal amputasyon seviyesini belirlemektir. Bunun için klinik muayene ve 

laboratuvar (grafi, doppler USG vb.) tetkikleri eksiksiz yapılmalıdır.  
 
Amputasyon seviyesi, amputasyonun fonksiyon için yeterli uzunlukta, yumuĢak 

dokuyla iyi örtülmüĢ ve duyarlı olması gerekir. 
 

1.6.1. Amputasyon Nedenleri  
 
Amputasyona karar verildikten sonraki en büyük problem seviye seçimi, maksimum 

fonksiyon için gerekli kurtarıcı ameliyat sonrası tedavi ve protez seçimi gelir. Amputasyon 
seviyesi seçiminde klinik olarak iskemi seviyesi yanında laboratuvar kriterlerinden de 
yararlanılır. Bunlar arasında, arteryel angiografi, doppler USG, segmental perfüzyon 
basınçları ve nabız volüm arteriografi kayıtları sayılabilir.  

 

Ekstremite amputasyon nedenleri özetle Ģöyle sıralanmaktadır: 
 
 Vasküler hastalıklar ve diabet, 
 Travmalar (iĢ ve trafik kazaları), 
 Donmalar, 
 Tümörler, 
 Silah yaralanmaları, 

 Periferik damar hastalıkları, 
 Konjenital ekstremite eksiklikleri, 

 Ameli (ekstremitenin komple yokluğu), 

 Hemimelia (ekstremitenin bir kısmının yokluğu), 

 Fokomelia (ekstremitenin son kısmının gövdede veya gövdeye yakın bir 

yerde tutunması) dır. 
 

1.6.3. Üst Ekstremite Amputasyon Seviyeleri 
 

Üst ekstremite amputasyonları; el amputasyonları, bilek dezartikülasyonu, dirsek altı 
amputasyonu, dirsek dezartikülasyonu, dirsek üstü amputasyonu, omuz dezatrikülasyonu ve 
forquester amputasyonu Ģeklindedir. 

 
Üst ekstremite amputasyon seviyeleri 
 
 El amputasyonları 

 Parmak amputasyonu 

 BaĢparmak amputasyonu 

 Karpal amputasyon 
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 Bilek dezartikülasyonu 
 Dirsek altı amputasyonu 

 Krukenberg amputasyonu 
 

 Dirsek dezartikülasyonu 
 Dirsek üstü amputasyonu 

 Omuz dezartikülasyonu 
 Forequarter amputasyonu 
 
Bu modülde sadece parsiyal el ve bilek protezlerini inceleyeceğiz. Diğer üst 

ekstremite amputasyon çeĢitlerini ayrıntılı incelemek için Dirsek Altı Protezleri, Dirsek Üstü 
Protezleri ve Üst Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri modüllerine bakınız. 

 

1.7. El Amputasyonları 
 
El amputasyonlarını parmak amputasyonları, baĢparmak amputasyonu ve Karpal 

amputasyonlar olarak sınıflandırabiliriz. 
 
El, vücudun görselliğinde önemli yere sahip bir organdır. Bu nedenle kozmetik el 

protezi kullanımının birçok hastaya yarar sağladığı görülmüĢtür (Resim 1.1). 

 

Resim 1.1: Kozmetik el protezi 

 

1.7.1. Parmak Amputasyonları 
 
Parmak yaralanmaları sonucu parmak amputasyonları en sık görülen amputasyon 

çeĢitlerindendir (Resim 1.2). 

   

Resim 1.2: Parmak amputasyonları 
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Parmaklarda metakarpofalangeal eklemden amputasyonu genellikle kozmetik olarak 
pek istenmeyen bir iĢlemdir. 

 
3. ve 4. parmakların metakarpofalangeal eklemden amputasyonu hastaların küçük 

cisimleri kavrama ve kaldırmasında zorlanmalarına sebep olur (Resim 1.3). 

 

Resim 1.3: 3. ve 4. parmak amputasyonu 

 

Amputasyon kararı verilirken kiĢinin mesleği, yaĢam Ģekli ve özellikleri dikkate 
alınmalıdır.  

 

1.7.2. BaĢparmak Amputasyonu 
 

BaĢparmak amputasyonu, elin bütün fonksiyonlarının büyük ölçüde kaybolmasına 
neden olur (yaklaĢık 40°-60° fonksiyon kaybı). 

 
 BaĢparmak amputasyon seviyeleri üçe ayrılır: 
 

 Distal 1/3 (distal falankstan interfalangeal ekleme kadar) 

 Orta 1/3 (interfalangeal eklemden metakarpofalangeal ekleme kadar) 

 Proksimal 1/3 
 

Distal 1/3 baĢparmak amputasyonu hastaya çok iyi fonksiyon kolaylığı kazandırır 
(Resim 1.4). 

  

Resim 1.4: Distal 1/3 baĢparmak amputasyonu 
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BaĢparmağın orta 1/3 amputasyonunda görülen sorunlar; stabilizasyon, uzunluk ve 
duyarlı cilt yüzeyidir (Resim 1.5). 

  

Resim 1.5: Orta 1/3 baĢparmak amputasyonu 

 
BaĢparmağın proksimal 1/3 amputasyonunda ise elin fonksiyonlarının büyük ölçüde 

azaldığı görülür (Resim 1.6). 
 

  

Resim 1.6: Proksimal 1/3 baĢparmak amputasyonu 

 
Ayak baĢparmağının transferi veya farklı komplike teknikler uygulayarak elin 

fonksiyonunun bir kısmının tekrar geri kazandırılması sağlanabilir.  
 

1.7.3. Karpal Amputasyon  
 

Karpal kemiklerden yapılan amputasyon genellikle pek istenilen amputasyon türü 
değildir. Birçok cerrah, bilek dezartikülasyonuna veya dirsek altı amputasyonuna göre karpal 
amputasyonun daha dezavantajlı olduğu görüĢüne sahiptir. Protez kullanımında da dirsek altı 
amputasyonlarına oranla daha az fonksiyoneldir. Karpal amputasyonlar daha çok bilateral 
amputasyonlarda düĢünülebilir. 

Transcarpal amputasyonda, ön kolun rotasyonu ile el bileğinin fleksiyon ve 
ekstansiyon fonksiyonları korunmuĢ olur (Resim 1.7). 

 

   

Resim 1.7: Karpal amputasyon 
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1.8. El Bilek Amputasyonu 
 
El bilek dezartikulasyonları tartıĢma konusu olmaya devam etmektedir. Bu cerrahi 

yönteme taraf olanlar sıklıkla dirsek altı amputasyona göre bu cerrahi uygulamanın iki 
avantajı olduğunu öne sürmektedir. Önemli olan ön kol rotasyonunu sağlayan distal 
radioulnar eklem ve dramatik olarak protez supinasyonunu düzelten distal radial flarein 
sağlam kalmasıdır. Volar ve dorsal balık ağzı insizyonlar genellikle en iyisidir ve radial 

stiloid çıkıntılarının alınması ağrılı basınç noktalarını engelleyebilir. Major ön kol kaslarının 
tenodesisi kas ünitelerinin stabilizasyonunu ve böylece fizyolojik ve myoelektirik 
performansın düzelmesini sağlar. 

 
Bu fikre muhalif olanlar ise standart dirsek altı amputasyon protezlerine göre bu 

cerrahi prosedürlerden sonra uygulanan protezlerin çok daha fazla komplikasyonlu olduğunu 
ileri sürerler. Bunun sebebi de bilek dezartikulasyonunu takiben bilek yapılarının protez 
koluna çok fazla uzunluk kattığı ve böylece kullanımının zorlaĢtığı düĢüncesidir. Terminal 

aletin uzunluk nedeniyle modifiye edilmeye ihtiyacı vardır. Myoelektrik protezlerin 
uygulanması zordur. Çünkü elektrik aksamı ve güç kaynağını saklayacak yeterli alan yoktur. 
Bu prostetik problemlere rağmen bilek dezartikülasyonlu hastalar çoğu zaman olağanüstü üst 
ekstremite protez kullanıcısıdır. Tatminden uzak el fonksiyonlarına sahip bazı hastalar bilek 
dezartikulasyonu ve standart protez uygulanmasıyla düzeltilmiĢ fonksiyona sahip olabilir. 

 

Resim 1.8: El bilek dezartikülasyonu 

 
Karar, kayıp doku miktarı, ağrı, fonksiyonel ihtiyaçlar ve hasta vücut görüntüsü gibi 

kiĢisel faktörlere bağlı olarak verilmelidir. 

 

Resim 1.9: El bilek dezartikülasyonu 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 
El ve el bileği bölgesi kaslarını, kemiklerini, eklem hareketlerini ve amputasyon 

seviyelerini inceleyiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 El kaslarını inceleyiniz. 
 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız. 

 El ve bilek kemiklerinin genel yapısını 
inceleyiniz. 

 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 El ve bilek eklem hareketlerini 
inceleyiniz. 

 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Parmak amputasyon seviyelerini 
inceleyiniz. 

 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 Parsiyel el amputasyon seviyelerini 
inceleyiniz. 

 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 El bilek amputasyon seviyelerini 
inceleyiniz. 

 El ve bilek maketi, Ģema, afiĢ, resim 
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. El kaslarını incelediniz mi?   

2. El ve bilek kemiklerinin genel yapısını incelediniz mi?   

3. El ve bilek eklem hareketlerini incelediniz mi?   

4. Parmak amputasyon seviyelerini incelediniz mi?   

5. Parsiyel el amputasyon seviyelerini incelediniz mi?   

6. El bilek amputasyon seviyelerini incelediniz 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 el ve el bileği bölgesi kas gruplarından değildir? 

A) Thenar kaslar 
B) Hypothenar kaslar 

C) Orta palmar kasları 
D) Yan palmar kasları 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi el ve el bilek bölgesi kemiklerinden değildir? 

A) Humerus 
B) Os metacarpale 
C) Phalanges 
D) Hepsi 

 
3. El bileği kaç derece fleksiyon hareketi yapar? 

A) 70°  
B) 80°  
C) 90°  
D) 60°  

 

4. Hangi seviyedeki baĢparmak amputasyonunda elin fonksiyonları büyük ölçüde 
kaybolur? 
A) BaĢparmak distal 1/3 seviyesindeki amputasyonda 
B) BaĢparmak orta 1/3 seviyesindeki amputasyonda 
C) BaĢparmak proksimal 1/3 seviyesindeki amputasyonda 
D) Hiçbiri 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ön kolun rotasyonu ve el bileğinin fleksiyon ve ekstansiyon 
hareketlerinin korunduğu amputasyon çeĢididir? 
A) Dirsek dezartikülasyonu 
B) Omuz dezartikülasyonu 
C) Carpal amputasyon 
D) Dirsek üstü amputasyonu 
 
 

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 
 
 
 
Parsiyel el ve bilek protez çeĢitlerini tanıma ve yapma becerisini kazanacaksınız. 

 
 
 
 
 Kozmetik parmak protez çeĢitlerini araĢtırınız. 
 Kozmetik ve fonksiyonel el bilek protez çeĢitlerini araĢtırınız ve 

arkadaĢlarınızla tartıĢınız. 
 
 
 

2. PARSĠYEL EL VE BĠLEK PROTEZLERĠ 
 
Parsiyel el ve bilek protezleri çoğunlukla kozmetik olarak yapılsa da amputasyon 

seviyesine ve hastanın aktivitesine uygun fonksiyonel el ve bilek protezleri de yapılmaktadır. 
 
Parsiyel el ve bilek protezleri; parmak protezleri, parsiyel el protezleri ve el bilek 

protezleri olarak üçe ayrılır. 
 

 Parmak protezleri 

 Kozmetik parmak protezleri 
o Tekli parmak protezleri 
o Çoklu parmak protezleri 

 

 Fonksiyonel parmak protezleri 
 

 Parsiyel el protezleri 

 Kozmetik parsiyel el protezleri 

 Fonksiyonel parsiyel el protezleri 
 

 El bilek protezleri 

 Kozmetik el bilek protezleri 

 Mekanik (çekme hareketli) el bilek protezleri 

 Myoelektrik el bilek protezleri 
 

2.1. Parmak Protezleri 
 
Parmak protezleri, kozmetik veya fonksiyonel protez olarak yapılır. Fonksiyonel 

protez yapılabilmesi için güdüğün parmak fonksiyonlarını yaptırabilecek yeterli uzunluğa 
sahip olması gerekir. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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2.1.1. Kozmetik Parmak Protezleri 
 
Tek bir parmak kaybında takma bir parmak protezi yapılabilir (Resim 2.1). 

 
Kozmetik parmak protezleri yapımında hazır kozmetik eldivenlerden alınan parsiyel 

parmaklar kullanılmakta olsa da en doğal ve gerçeğe yakın olan protez, hastadan alınan ölçü 
üzerine yapılan silikon parmak protezleridir. Hastadan alınan kalıp üzerine yapıldıkları için 
ölçülerde problem yaĢanmaz ve protez ile güdük arasında tam bir uyum oluĢturur. Protez, 
hastanın cilt yapısına ve rengine uygun olur. Sadece sabun ve suyla temizlenebilir.  

  

Resim 2.1: Kozmetik parmak protezleri 

 

Silikon parmak protezleri, hastadan alınan ölçü ve kalıp üzerine yapılırken hastanın 
cilt rengine uygun çok çeĢitli renklendiriciler kullanılır. 

 
Protez kullanıcısının tenine en yakın cilt renk eĢlemesini yapabilmek için renk ton 

ayarı kullanıcının üzerinde yapılması gerekmektedir. Bunun yanında “spectromatch” denilen 
elektronik renk tonu belirleyen aletten faydalanılır (Resim 2.2). 

       

Resim 2.2: Cilt renk tonu belirlemek 

 

Renk skalaları, silikon üreticilerinin renk tonlarını gösteren skalalar vardır. Bunlar ile 
cilde en yakın renk tonu tespit edilir (Resim 2.3). 

         

Resim 2.3: Renk skalası 
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Protez üzerinde renk ve tırnak uygulaması da yapılır (Resim 2.4). 

  

Resim 2.4: Protez üzerinde renk ve tırnak uygulaması 

 
Parmak protezleri tek ya da birden fazla parmağın kaybından sonra direkt olarak 

parmak güdüğü üzerine tutturulur. Yeterli güdük uzunluğu yok ise diğer parmak, el veya 
avuç içine uzanan bir soket ile tutturulur (Resim 2.5). 

 

Resim 2.5: Silikon soketli parmak protezi 

 
Silikon parmak protezi; iyi bir tutunma, parmak kullanımını tekrar kazanma, ucunda 

parmakla sonlanan bir güdük gibi fonksiyon ve avantaj sağlamaktadır. 
 
 Tekli parmak protezleri 

 
Adından da anlaĢılacağı gibi tek bir parmak amputasyonu ve parmak protezi söz 

konusudur. Parmak protezleri; distal 1/3, orta 1/3 ve proksimal 1/3 seviyelerdeki 
amputasyonlar sonrası yapılan protezler Ģeklinde üçe ayrılır. 

 
BaĢparmak protezleri el baĢparmağının distal 1/3, orta 1/3 ve proksimal 1/3 

seviyelerindeki amputasyonlar sonrasında yapılan protezlerdir (Resim 2.6). 

   

a    b    c 

Resim 2.6: a-) proksimal 1/3,  b-) orta 1/3,  c-) distal 1/3 baĢparmak protezi 
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ĠĢaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmak protezleri; aynı 
baĢparmakta olduğu gibi distal 1/3, orta 1/3 ve proksimal 1/3 seviyelerindeki amputasyonlar 
sonrasında yapılan protezlerdir (Resim 2.7, 2.8, 2.9, 2.10). 

   

Resim 2.7: ĠĢaret parmağı protezi 

 

   

Resim 2.8: Orta parmak protezi 

 

   

Resim 2.9: Yüzük parmağı protezi 

 

       

Resim 2.10: Serçe parmak protezi 

 

http://www.fingerprosthetics.com/dermatoscloseup5.htm
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 Çoklu parmak protezleri 
 

Çoklu parmak protez uygulamalarında birden fazla parmak eksikliği söz konusudur. 
Her parmak için ayrı ayrı protez yapıldığı gibi tek parça olarak da protez yapılabilir (Resim 
2.11, 2.12, 2.13). 

   

Resim 2.11: Çoklu kozmetik parmak protezleri 
 

  

Resim 2.12: Tek parça üç parmaklı kozmetik protez 
 

 

Resim 2.13: Tek parça iki parmaklı kozmetik protez 

 

2.1.2. Fonksiyonel Parmak Protezleri 
 

Parmak amputasyonlarında kullanılmak üzere aktif fonksiyonlu parmak protezi (yapay 
parmak) tasarlanmıĢtır (Resim 2.14, 2.15). 

 
Ġç iskeletin üzerine sağlam parmakların rengine ve Ģekline uygun bir silikon kılıf 

geçirilmiĢtir. 

 

Resim 2.14: Tekli x-parmak protezi 
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Resim 2.15: Çoklu x-parmak protezi 

 

Fonksiyonel parmak protezinde, güdüğünün hareketi ile mekanik yaylar ve 
mekanizmalar harekete geçer. Tamamen güdük hareketleri ile protez parmağın hareketi 
sağlanır. Bu nedenle güdük uzunluğu protez parmağın hareketlerini kontrol edebilecek 
uzunlukta olmalıdır. 

 
Kullanıcının kontrolünde parmak eklemleri fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerini 

yapar (Resim 2.16). Parmak güdüğünün fleksiyonu ile protez parmak bükülür ve güdüğün 

ekstansiyonu ile protez parmak tekrar gerilir. 

 

Resim 2.16: X-parmak protezi fonksiyonu 

 

2.2. Parsiyel El Protezleri  
 

Parsiyel el amputasyonlarında birden fazla parmaklarla birlikte elin bir kısmıda 
eksiktir. Parsiyel el protezlerinde parmaklarla birlikte eksik el kısmı da tamamlanır (Resim 
2.17). 

 

Resim 2.17: Parsiyel el protezi 

 

Parsiyel el protezleri, kozmetik ve fonksiyonel olarak iki ayrı tasarımda yapılmaktadır. 
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2.2.1. Kozmetik Parsiyel El Protezleri 
 
Kozmetik parsiyel el protezleri; volar fermuarlı bir kozmetik eldivenden (Resim 2.18) 

yapılabildiği gibi impilant uygulamalı protezler (Resim 2.19) ve bireye özgü silikon 
protezler de (Resim 2.20) yapılmaktadır. 

 

Resim 2.18: Fermuarlı kozmetik parsiyel el protezi 

 

Ġmpilant uygulanmıĢ baĢparmak, iĢaret parmağı, orta parmak ve parsiyel el 
eksikliğinde parsiyel el protezi örneği aĢağıdaki gibidir (Resim 2.19). 

  

Resim 2.19: Ġmpilant kozmetik parsiyel el protezi 

 
Yüzük ve serçe parmağın amputasyonu sonrası tek parça protez hâlinde yapılmıĢ 

silikon parsiyel el protezi aĢağıdaki resimde görülmektedir (Resim 2.20). 

 

Resim 2.20: Silikon kozmetik parsiyel el protezi 

 

2.2.2. Fonksiyonel Parsiyel El Protezleri 
 
Fonksiyonel (hareketli) parsiyel el protezleri, mekanik hareketli ve myoelektrik 

kumandalı olarak iki ayrı tasarımda yapılır. 
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 Mekanik hareketli parsiyel el protezi 

 
El bilek hareketinin korunduğu parsiyel el amputasyonlarda, el bileğinin fleksiyon ve 

ekstansiyon hareketi ile kavrama yapan mekanik hareketli protezler uygulanabilir. 

 
Güdüğün volar fleksiyonu ile protez el kapanır ve cisimleri kavrar (Resim 2.21). 

 

Resim 2.21: Elin kapanması için güdüğün volar fleksiyonu 

 
Güdüğün dorsal ekstansiyonu ile protez el açılır ve kavradığı cismi bırakır (Resim 

2.22). 

 

Resim 2.22: Elin açılması için güdüğün dorsal ekstansiyonu 

 
 Myoelektrik kumandalı parsiyel el protezleri 

 
Teknolojik geliĢmeler eĢliğinde elini veya parmaklarını kaybeden kazazedeler için bir 

umut ıĢığı olan biyonik el, gerçeğe çok yakın olup parmaklar tek tek veya birlikte hareket 
ettirilebilmektedir. Protez el, tamamen elektronik kumanda sistemi ile çalıĢan bir yapıya 
sahiptir (Resim 2.23).  

 
Ġç iskeletin üzerine sağlam parmakların yapısına, Ģekline ve rengine uygun bir silikon 

kozmetik kılıf geçirilir. 

   

Resim 2.23: Elektronik parsiyel el protezi 
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2.3. El Bilek Protezleri 
 
El bilek protezleri kozmetik, mekanik (çekme hareketli) ve myoelektrik kumandalı 

olarak üç ayrı tasarımda yapılır. 
 

2.3.1. Kozmetik El Bilek Protezi 
 
El bilek dezartikülasyonu sonrasında hastaya kozmetik bir protez yapılabilir. 

Kozmetik el bilek protezi; güdükten alınan alçı ölçüye uygun hazırlanan güdük soketi, dıĢ 
soket, el bilek ünitesi, bir kozmetik el ve el ile soket üzerine geçirilen kozmetik eldivenden 
oluĢur (Resim 2.24). 

 

Resim 2.24: Kozmetik el bilek protezi 

 
Kozmetik el bilek dezartikülasyon protezlerinde soket suspansiyonunu (tutunma) 

sağlamak için supracondillerden yataklamaya (KBM) gerek yoktur. Uzun güdük yüzeyi 
soketin tutunması için yeterlidir (Resim 2.25). 

  

Resim 2.25: Kozmetik el bilek protezi 

 

2.3.2. Mekanik El Bilek Protezleri 
 
Mekanik el bilek protezi güdükten alınan alçı ölçüye uygun hazırlanan güdük soketi, 

dıĢ soket, el bilek ünitesi, bir sistem el, el ile soket üzerine geçirilen kozmetik eldivenden 

oluĢur. Sistem elin açma kapama hareketlerini kontrol eden bir güç çekme bandajı vardır 
(Resim 2.26). 

 

Resim 2.26: Mekanik el bilek protezi 
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Uzun güdük boyu sayesinde suspansiyonu oldukça iyidir. Protez soketi dirsek eklemi 
altında biter. Pronasyon ve supinasyon hareketlerini çok rahat yapar. 

 
Protez boyunun çok uzun olmaması için sistem el bağlantısında vida diĢli olmayan bir 

el bilek ünitesi kullanılmalıdır. 
 
Eğer protez ucunda bir çengel veya iĢ kacası kullanılacak ise özel bir tespit 

mekanizmasına ihtiyaç vardır. 
 
KarĢı omuza takılan bir güç çekme (kuvvet iletim) bandajı sayesinde protez el ile 

cisimleri rahatlıkla kavrar (Resim 2.27). 

  

Resim 2.27: Mekanik el bilek protezi 

 

2.3.3. Myoelektrik El Bilek Protezleri 
 
Myoelektrik el bilek protezi güdükten alınan alçı ölçüye uygun hazırlanan güdük 

soketi, dıĢ soket, el bilek ünitesi, bir myoelektrik el, el ile soket üzerine geçirilen kozmetik 
eldivenden oluĢur. Myo elin açma/kapama ve rotasyon hareketlerini kontrol eden elektrotlar, 

enerji kaynağı pil ve pil yuvası vardır (Resim 2.28). 

 

Resim 2.28: Myoelektrik el bilek protezi 

 
Myoelektrik el bilek protezinin en önemli dezavantajı protez boyunun normalden biraz 

daha uzun olmasıdır. Bununda nedeni myoelektrik kumandalı eli bağlamak için el bileğine 
yerleĢtirilen myoelektrik kumandalı el bilek ünitesidir. 
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Kullanıcının myoelektrik el bilek protezi kullanabilmesi için yeterli bir kas aksiyon 
potansiyeline sahip olması gerekmektedir. Mevcut kas aksiyon potansiyelini belirlemek için 
myotester, myotrainer ve myoboy gibi test cihazları kullanılır (Resim 2.29). 

 

Resim 2.29: Kas aksiyon potansiyelinin ölçülmesi 

 

2.4. Parsiyel El Protezi için Ölçü Almak 
 
Dirsek altı protezi için ölçü almadan önce güdüğün muayenesi yapılmalıdır. Gözle ve 

elle yapılan muayenede güdüğün genel duruĢu, yara izleri, vücudun duruĢu, kemik 
çıkıntıları, eklemlerin fonksiyonu, kasların gücü, kas fonksiyonu ve hastanın nevrolojik özel 

durumları gözlemlenir. 
 
Ayrıca hastanın aile anamnezi, amputasyon nedeni, eski hastalıkları, cinsiyet geliĢmesi 

(büyüme / yara izi), kan dolaĢımı durumu, hangi protez çeĢidinin uygulanacağı bilgileri hasta 
bilgi formuna yazılmalıdır. 
 

2.4.1. Parsiyel El ve Bilek Protezi Ġçin Metrik Ölçüleri Almak 
 
Yapılacak protezin ölçüleri, rengi, parmak ve cilt yapısı ile sağlıklı elin ölçüsü, cilt 

rengi ve parmak yapısı uyumlu olmalıdır. 
 
Ampute edilmiĢ güdüğün metrik ölçüleri ile birlikte sağlıklı elin metrik ölçüleri de 

alınır (Resim 2.30). 

 

Resim 2.30: Metrik ölçü almak 
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Alınan tüm ölçüler ile birlikte üretici firmaların renk kataloglarından cilt rengi ve 
parmakların yapısı da belirlenmelidir (Resim 2.31). 

     

Resim 2.31: Renk ton tespiti 

 
 Parmak güdüğün metrik ölçülerini almak 

 

Güdüğün distal ve proksimal çevre ölçüleri ile birlikte güdük uzunluğu ölçüsü alınır 
ve ölçü formuna yazılır. 

 
 
 Parsiyel el güdüğün metrik ölçülerini almak 

 
Parsiyel el güdüğünde, el tarağının (metacarpal) çevre ve geniĢlik (kumpas) ölçüsü 

alınır. Ayrıca baĢparmak ve bilek çevre ölçüleri de alınır ve ölçü formuna yazılır. 
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 Sağlıklı parmak ölçülerini almak 
 

Sağlıklı parmağın uzunluğu ölçülür. Ayrıca distal, orta 1/3 ve proksimal çevre ölçüleri 

ile birlikte MP, PIP ve DIP eklem çevre ölçüleri ölçü formuna yazılır. 

 
 
 Sağlıklı baĢparmak ölçülerini almak 
 

BaĢparmağın uzunluğu ile proksimal, orta 1/3 ve distal çevre ölçüleri alınır ve ölçü 
formuna yazılır. 

 
 
 Sağlıklı el ve bilek ölçülerini almak 
 

Sağlıklı elin parmak uzunluğu ile birlikte el tarağının kumpas ölçüsü ve çevre ölçüsü 
alınır. Aynı zamanda el, bilek çevre ölçüsü ile baĢparmak çevre ölçüsüde alınarak ölçü 
formuna yazılır. 
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PARSĠYEL EL VE BĠLEK PROTEZĠ ÖLÇÜ FORMU 

 
                                   Tarih: 

T.C. NU. : 

ADI     : 
SOYADI : 
YAġI    : 
BOYU   : 
KĠLOSU : 
TEġHĠS  : 
ESKĠ HASTALIKLARI: 
YAPILACAK PROTEZ: 

PROVA TARĠHĠ     : 
DÜġÜNCELER      : 

 
 
 
 

 

Form 2.1: Parsiyel el ve bilek protezi ölçü formu 
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2.5. Parsiyel El Protezi Yapmak 
 
Hastaya özel silikon malzemeli bir kozmetik parsiyel el protezi yapmak için metrik 

ölçülerin alınmasından sonra hastadan alçı/alginat ile ölçü kalıp model alınır (Resim 2.32). 

    

Resim 2.32: Alçı / alginat ile ölçü kalıp almak 

 
Negatif ölçü kalıplar pozitif modele dönüĢtürülür ve pozitif model iĢlenir (Resim 

2.33). 

  

Resim 2.33: Pozitif model hazırlamak 

 
Modelajı yapılan pozitif kalıba göre bir deneme (test) protezi hazırlanır (Resim 2.34). 

 

Resim 2.34: Deneme protezi yapmak 

 
Deneme protezi, dört haftalık bir süreçte hastanın kullanımıyla test edilir. Bu süreç 

içinde protezdeki olumsuzluklar ve uyumsuzluklar tespit edilir ve test protezindeki sorunlar 
giderme yoluna gidilir. 

 
Tüm olumsuzluklar ve sorunlar giderilmiĢ bir Ģekilde hastaya kalıcı silikon protez 

yapılır (Resim 2.35). 

  

Resim 2.35: Kalıcı silikon protez 
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Kalıcı protez üzerinde tırnak çalıĢmaları ve renk düzenlemeleri yapılır (Resim 2.36). 

 

Resim 2.36: Tırnak çalıĢması 

 
Silikon parmak ptorezlerinde suspansiyon vakumlama ile sağlanır. Bazı özel 

durumlarda (çok kısa güdük, çoklu parmak ve parsiyel el gibi) suspansiyon için yardımcı 
gereçlere ihtiyaç duyulur (bileklik, yüzük, vb.). 

 
Gerekli durumlarda protezin tutunması için bileklik, yüzük vb. aksesuarlar ilave 

edilebilir (Resim 2.37). 

 

Resim 2.37: Proteze ilave edilen aksesuarlar 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Kozmetik parsiyel el protezi için metrik ölçüleri alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Güdüğün metrik ölçülerini alınız. 

 

 

 El tarağının (metacarpal) çevre ve 

geniĢlik (kumpas) ölçülerini alınız. 
 BaĢparmak çevre ölçüsünü alınız. 
 Bilek çevre ölçüsünü alınız. 
 Aldığınız tüm ölçüleri ölçü formuna 

yazınız. 
 

 Sağlıklı parmak ölçülerini alınız. 

 

 

 Parmak uzunluğunu ölçünüz. 

 Parmak distalinin çevresini ölçünüz. 
 Parmak orta 1/3 çevresini ölçünüz. 
 Parmak proksimalinin çevresini ölçünüz. 
 MP, PIP ve DIP eklem çevrelerini 

ölçünüz. 
 Aldığınız tüm ölçüleri ölçü formuna 

yazınız. 

 

 Sağlıklı el ölçülerini alınız. 

 

 

 Parmak uzunluğunu ölçünüz. 
 BaĢparmak eklem çevresini ölçünüz. 
 El tarak çevresini ölçünüz. 
 El tarak geniĢliğini kumpas ile ölçünüz. 
 Bilek çevresini ölçünüz. 
 Aldığınız tüm ölçüleri ölçü formuna 

yazınız. 

 Cildin renk tonunu tespit ediniz. 

 

 

 Renk sıkalaları yardımıyla renk tonunu 
tespit ediniz.  

 Her firmanın renk sıkalasının renk 

tonunun farklı olacağını unutmayınız. 

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. Güdüğün metrik ölçülerini alabildiniz mi?   

2. Sağlıklı parmak ölçülerini alabildiniz mi?   

3. Sağlıklı el ölçülerini alabildiniz mi?   

4. Cildin renk tonunu tespit edebildiniz 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 parsiyel el ve bilek protezi çeĢitlerinden değildir? 

A) Kozmetik parmak protezi 

B) Lisfrank protezi 
C) Parsiyel el protezi 
D) Fonksiyonel el bilek protezi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi parmak amputasyon seviyelerinden biri değildir? 

A) BaĢparmak proksimal 1/3 seviyede amputasyon 
B) ĠĢaret parmak proksimal 1/3 seviyede amputasyon 
C) Yüzük parmak distal 1/3 seviyede amputasyon 

D) Parsiyel el 1/3 seviyede amputasyon 
 

3. Mekanik hareketli parsiyel el protezlerinde güdüğün volar fleksiyonu ile el hangi 
hareketi yapar? 
A) El ve parmaklar açılır. 
B) Sadece parmaklar açılır. 
C) El kapanır. 

D) Hiçbiri 
  

4. Hastanın myoelektrik el bilek protezi kullanabilmesi için aĢağıdaki seçeneklerden 
hangisi dikkate alınmaz? 
A) Cilt rengi 
B) Ciltte yanık ve yara izleri 
C) Kas aksiyon potansiyeli 
D) Hepsi 

 
5. Kozmetik orta parmak protezi (distal 1/3 seviyede amputasyon) için metrik ölçü 

alınırken aĢağıdaki hangi ölçü gerekli değildir? 
A) Güdük uzunluğu ve çevre ölçüleri 
B) Sağlam parmak uzunluğu ve çevre ölçüleri 
C) Bilek çevre ölçüsü 
D) Hepsi 

 
 

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

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangi kas, el ve el bileği bölgesindeki thenar kaslardan değildir? 

A) M. adductor pollicis 

B) M. fleksor pollicis 

C) M. opponens pollicis 
D) M. lumbricales 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi el ve el bilek bölgesindeki ossa carpi (carpus) kemiklerinden 
değildir? 
A) Os metacarpale I 
B) Os scaphoideum 
C) Os lunatum 
D) Os pisiforme 

 

3. El bileği kaç derece unlar adduksiyon hareketi yapar? 
E) 70°  
F) 40°  
G) 90°  
H) 60°  

 

4. BaĢparmak amputasyonunda elin fonksiyonlarının yaklaĢık % kaçı kaybolur? 
A) % 100 
B) % 90 - % 100 
C) %40 - % 60 
D) %15 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, ön kolun rotasyonu ve el bileğinin fleksiyon ve ekstansiyon 
hareketlerinin korunduğu amputasyon çeĢidi değildir? 
A) Dirsek dezartikülasyonu 
B) BaĢparmak amputasyonu 
C) Carpal amputasyon 
D) Parmak amputasyonu 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi, parsiyel el ve bilek protezi çeĢitlerindendir? 
A) Dirsek dezartikülasyon protezi 
B) BaĢparmak protezi 
C) Dirsek altı protezi 
D) Hiçbiri 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi, parsiyel el ve bilek protez çeĢitlerinden değildir? 
A) BaĢparmak proksimal 1/3 seviyede yapılan protez 
B) BaĢparmak distal1/3 seviyede yapılan protez 
C)Dirsek altı orta 1/3 seviyede yapılan protez 

D)Serçe parmak orta 1/3 seviyede yapılan protez 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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8. Mekanik hareketli parsiyel el protezlerinde protez el açma/kapama hareketlerini nasıl 
yapar? 
A) Güdüğün rotasyon hareketi ile 
B) Güdüğün supinasyon hareketi ile 

C) Güdüğün pronasyon harketi ile 
D) Güdüğün fleksiyon/ekstansiyon hareketi ile 
 
 

9. Hastanın myoelektrik kumandalı el bilek protezi kullanabilmesi için aĢağıdakilerden 
hangisine gereksinim vardır? 
A) Kuvvet iletim (güç çekme) bandajı 
B) Yeterli kas aksiyon potansiyeli 

C) Kozmetik eldiven 
D) Hiçbiri 

 
10. El bilek protezinin suspansiyonu için aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Dirsek üstü suspansiyon manĢeti (soketi) gerekir. 

B) Dirsek üstü suspansiyon kayıĢı gerekir. 
C) Supracondiller yataklama gerekir (KBM). 
D) Supracondiller yataklama gerekmez (KBM). 
 
 

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

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

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 CEVAP ANAHTARI 

 
1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 

 
 

1 D 

2 A 

3 B 

4 C 

5 A 

6 B 

7 C 

8 D 

9 B 

10 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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