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ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Protez Hastalarının Rehabilitasyonu 

MODÜLÜN TANIMI  
Protez hastalarının rehabilitasyonunun verildiği öğrenim 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

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 Protez hastalarının rehabilitasyonu bileceksiniz. 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Protez hastalarının rehabilitasyonunu, rehabilitasyonda 

kullanılan malzemeleri tanıyacak, protez 

rehabilitasyonunun nasıl yapıldığını bileceksiniz. 

 

Amaçlar  

1. Üst ekstremite protez hastalarının rehabilitasyonunu 

yapabileceksiniz.  

2. Alt ekstremite protez hastalarının rehabilitasyonunu 

yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Rehabilitasyon gereçleri  

Ortam: Rehabilitasyon ve egzersiz odası, atölye 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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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 ne kadar 

ortopedik protez ve ortez teknisyeninin görev alanına girmese de 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 görünümü de 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 
 

 

 

 

Üst ekstremite amputelerinin rehabilitasyonu ve rehabilitasyonunda kullanılan 

ekipmanları bilme becerisini kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Üst ekstremite amputelerinin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon tekniklerini 

çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 
 

 Üst ekstremite amputelerinin rehabilitasyonunda kullanılan yardımcı gereçlerini 

çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

1. ÜST EKSTREMĠTE PROTEZ 

HASTALARININ REHABĠLĠTASYONU  
 

Ġnsan dinamik bir canlıdır, dik pozisyonda durabilmek denge sağlayabilmek, 

yüreyebilmek ve hareket yapabilmek için alt ekstremitelere, kendine bakım, yemek yeme 

benzeri aktiviteler içinde üst ekstremitelere gereksinimi vardır. Bu fonksiyonların kaybı, 

insanın günlük yaĢamını etkileyen bir sorundur. Üste veya alt eksremite fonksiyonunu yitiren 

kiĢi, bu yetersizliğini ve fonksiyon kaybını protezlerle gidermeye çalıĢmaktadır. 

 

Amputelerde rehabilitasyonun amacı; yapım tekniği uygun, rahat fonksiyonel ve dıĢ 

görünümü estetik bir protezle rehabilitasyon programı uygulayarak amputenin eski sosyal 

yaĢantısına, iĢine dönmesini veya yeni bir iĢ yapabilecek duruma gelmesini sağlamaktır. 

Amputasyon psikolojik bir travmadır; ilk tepki inanmama, utanma, ceza olarak düĢünme, 

depresyon olabilir veya kiĢi kendisi için her Ģeyin bittiğini düĢünebilir. Görünümünün 

değiĢmesi rahatsız edicidir, sakatlık ve kiĢilik kavramlarının farklılığını, görünüm 

önemsizliğini algılayamaz. bütün bu sorunları kısa sürede uygun bir protez ile erken 

hareketlilik sağlayarak minimale indirmek bir çözüm olabilir, diğer yönden fonksiyonel 

bağımsızlık kazandıkça kiĢinin kendine güveni artar, çevre uyumu ve sosyal yaĢantısı olumlu 

yönde etkilenir. 

 

Amputelerde baĢarılı bir rehabilitasyon programının gerçekleĢmesi için güdük-soket 

uyumunun tam olması, protez eğitimi ve mesleki rehabilitasyonun uygulanması gerekir. 

Amputenin genelde beklentileri ise; 

 

 Fonksiyon,  

 DıĢ görünüm, 

 Rahatlık, 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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 Mesleki ve ekonomik durum, 

 Sosyal yaĢantı açısından olur. 

 

Amputasyon geçiren hastalarda rehabilitasyon ameliyat öncesinde baĢlayan (pre-

operatif) ve sonra da uzun bir süre devam eden, hastanın fonksiyonel kapasitesini tekrar 

kazanmasına yönelik olarak yapılan fizyolojik ve psikolojik uygulamaları kapsayan bir 

süreçtir. Ampute rehabilitasyonu ik tedavi uzmanı (fiziyatrist), ortopedist, ortopedik protez 

ve Ortez teknisyeni, teknikeri ya da biomekanik uzmanı, fizyoterapist, iĢ uğraĢı terapisti, 

psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve aileden oluĢan bir ekip tarafından yürütülmelidir. Bu 

ekibin amputeliyi değerlendirme, tartıĢma yapabilmeleri, fikir alıp vermeleri için çok iyi 

kineziyoloji, biomekanik, anatomi, amputasyon cerrahisi ve protez konusunu bilmeleri 

gerekir. Bu nedenle protez ve ortez teknisyeni, teknikeri ve uzmanının yanı sıra doktor, 

fizyoterapist, iĢ ve uğraĢı terapistinin protez yapımı ve uygulaması ve protez ve ortez 

teknisyeni teknisyenlerinin ise rehabilitasyon konusunda özelleĢmeleri uygundur. 

 

1.1. Organ Kopması 
 

Kopan organ, gecikmeden uygun koĢullarda, uygun hastaneye nakledildiği takdirde 

yerine dikildiğinde eski görevini sürdürebilmektedir. 

 

1.1.1. Organ Kopmasında Ġlkyardım 
 

Organın yerine dikilebilmesi için hasta ve kopan organ için bir takım koĢulların 

sağlanması gerekir. 

 

 Hasta için uygun koĢullar:  
 

 Kanama hemen doğrudan basınçla durdurulmalıdır. 

 

Resim 1.1: Doğrudan basınç  

 

 Hastanın soluk yolunun, solunumunun ve dolaĢımının devamlılığı 

sağlanmalıdır.  
 ġoka karĢı önlem alınmalıdır ( ayakların yükseltilmesi gibi). 
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 Kanama, doğrudan basınca ve kalp seviyesinden yükseğe kaldırmaya 

rağmen durdurulamamıĢsa son seçenek olarak turnike uygulanabilir. 

 

Doğrudan turnike uygulanması organın beslenmesini bozabileceğinden 

istenmemektedir. 

 

Resim 1.2: Turnike 

 

 Kopan organ için uygun koĢullar 
 Islatılmamalıdır (doğrudan su içine konulmamalıdır). 

 Dondurulmamalıdır (doğrudan buz ile temas etmemelidir; kuru buz 

kullanılmamalıdır). 

 Organ nemli ve soğuk tutulmalıdır.  

 

Bunun için bulunabilen en temiz kumaĢ (çevrede hiçbir Ģey yoksa kazazedenin fanilası 

kullanılabilir), bulunabilen en temiz su (varsa çaydanlıktaki kaynamıĢ ve soğumuĢ su, içme 

suyu, musluk suyu vs.) ile nemlendirilir (ıslatılıp sıkılır).  

 

 Kopan organ nemlendirilmiĢ bu kumaĢ parçasına yerleĢtirilir.  

 

Resim 1.3: Organın sarılması 
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 Temiz, deliksiz bir plastik torbaya konur. Ağzı sıkıca bağlanır. 

 

Resim 1.4: Organın poĢetlenmesi 

 

 Plastik torba içinde su ve buz parçaları olan bir baĢka torba ya da kap içine 

yerleĢtirilir. Hasta ile birlikte en kısa sürede uygun hastaneye nakledilir. 

     

Resim 1.5: Organın nakledilmesi 

 

1.1.2. Kopan Ekstremitenin Replantasyonu 
 

Replantasyon, kiĢinin vücudundan tamamen ayrılan (kopan, kesilen) parmak, el, kol, 

bacak uzuvların cerrahi olarak yerine dikilmesidir. Replantasyon cerrahisinde amaç, hastanın 

yaralanmıĢ uzvunu mümkün olduğunca tekrar kullanabilmesini sağlamaktır.  

          

Resim 1.6: Uygun koĢullarda organ nakli 

 

Bazı hastalarda kötü yaralanma nedeniyle replantasyon mümkün olmayabilir ve bu 

hastalar protez kullanmak zorunda kalabilir. Bazı durumlarda protez, kolu veya bacağı 

olmayan bir hastaya fonksiyon kazandırabilir. 

 

Resim 1.7: Parmak protezi 
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Replantasyon, dikilecek uzvun protezden daha iyi çalıĢacağı düĢünüldüğü zaman 

önerilir. Genellikle, çalıĢmayacağı (fonksiyon görmeyeceği), hastanın günlük yaĢamında 

kısıtlılık yaratacağı, ağrılı olacağı tahmin edilen kopuk uzuvların dikilmesi önerilmez. 

Yapılacak ameliyat ve ameliyat sonrası süreç doktor tarafından ameliyat öncesinde açıklanır. 

Hasta veya aile bireyleri uzun ve zor bir operasyona, uzun süre hastanede kalmaya ve aylar 

veya yıllarca sürecek fizik tedavi ve rehabilitasyona karar vermelidir. 

 

Resim 1.8: Replantasyonu 

 

1.2. Amputasyonlar ve Bakımı  
 

Amputasyon bir ekstremite parçasının kemiği ile birlikte bir kısmının veya tamamının 

cerrahi yolla vücuttan uzaklaĢtırılmasıdır. Amputasyon hasta dokuların uzaklaĢtırılması, 

kalan ekstremitenin dolaĢımını sağlamak, ağrıyı dindirmek, fonksiyonel protez kullanımına 

olanak sağlayacak iyi bir güdük oluĢturmak amacıyla gerçekleĢtirilmektedir.  

 

En yaygın amputasyon nedenleri arteriyel ve venöz dolaĢımın kaybı, periferik damar 

hastalıkları, Ģiddetli travmalar, sepsis, gangrendir. Diğer nedenler ise tekrarlayan 

osteomiyelit, kas ve iskelet sistemine ait tümörler, doğumsal anomaliler, yanık ve donmalar 

ile kas paralizisinden kaynaklanan ağrılardır.  

 

Tüm amputasyonların %80-85’i alt ekstremitede yapılmaktadır. Amputasyon 

yapılırken göz önüne alınan noktalar, ekstremitenin uzunluğunu yeterince korumak, 

ekstermitenin geri kalan bölümünü hızlı bir Ģekilde iyileĢtirerek bireyi tüm olarak rehabilite 

edip protez kullanmaya baĢlamasını sağlamaktır. 

 

Amputasyondan sonra yumuĢak ve sert olmak üzere iki tip pansuman 

uygulanmaktadır. YumuĢak pansuman ameliyatlı ekstremitenin gözlenmesi gerektiği zaman 

kullanılır. Bu tip pansuman, değiĢmesi ve yara kontrolü kolay olduğu için tercih 

edilmektedir. Sert pansuman daha çok kontraktürlerin önlenmesinde, ciddi ağrı kontrolünde 

ve yumuĢak dokuyu desteklemek için kullanılır. Sert pansuman ameliyat sonrası hemen 

uygulanır. 
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1.2.1. Amputasyon Tipleri  
 

Ġki tip amputasyon vardır. Bunlar; 

 

 Açık (Giyotin tipi) amputasyon  

 

Açık amputasyon, enfeksiyon varsa uygulanır, ampute edilen ekstremite enfeksiyon 

tedavi edilinceye kadar deriyle kapatılmaz. Amputasyondan sonra hasta, yatak istirahatine 

alınır ve antibiyotik verilir. Enfeksiyon tedavi edilip yara iyileĢtikten sonra amputasyon 

güdüğü, ikinci bir ameliyatla kapatılır. Ampute edilen ekstremitenin bedendeki parçasına 

"güdük" ya da 'kök" denir. 

 

 Kapalı (Flep) amputasyon 

 

Bu tip amputasyonlarda cerrah, güdüğü deri flebiyle kapatır. Enfeksiyon yoksa kapalı 

amputasyon uygulanır. Bazen cerrah, yaranın iyileĢmesini kolaylaĢtırmak için insizyon 

yerine küçük bir dren yerleĢtirebilir.  

 

1.2.2. Amputasyon Uygulanacak Hastanın Bakımı  
 

Amputasyon geçirecek hastanın rehabilitasyon süreci preoperatif dönemde baĢlar. 

 

 Preoperatif değerlendirme 
 

 Yapılacak olan cerrahi müdahale ve sonrasında rehabilitasyon programı 

konusunda hasta bilgilendirilmeli, 

 Mevcut olan fonksiyonel durum belirlenmeli ve hastalıkları sorgulanmalı, 

 Detaylı bir muayene ve öykü ile hastanın rehabilitasyon programına 

uyum potansiyeli belirlenmeli (Eklem hareket açıklığı, kas gücü ve duyu 

değerlendirilmesi),  

 Protez ile yürüme çalıĢmaları için fiziksel olarak hasta hazırlanmalı, 

rezidüel ekstremitenin bakımı konusunda eğitilmeli, 

 Amputasyon olan hastalara, iĢlemin neden yapıldığı, bu iĢlemin daha kötü 

durumları önlediği, sade samimi bir üslupla yakınları ve kendisine 

anlatılmalı, bu konuda eğitim verilmeli, 

 Amputasyon bölgesine yönelik egzersizler için fizyoterapist ile iletiĢim 

kurulmalı,  

 Hastanın yeni durumu göz önüne alınarak tehlikelerden koruyacak 

Ģekilde çevresi düzenlenmeli, 

 Hastanın öz bakımında psikolojik ve fizyolojik yönden hastaya 

yetebilecek, sevdiği bir yakınının destek vermesi sağlanmalı, 

 Hasta protez, tekerlekli sandalye, koltuk değneği gibi yardımcı aparatlar 

kullanacaksa temini ve eğitimi için sosyal hizmet birimleri ile iĢbirliği 

yapılmalı, 

 Amputasyon olan hastanın sosyal hayata oryantasyonunun 

hızlandırılmalı, 



 

 8 

 Benzeri durumda olan kiĢilerin bulunduğu dernek veya kuruluĢlara 

katılımı sağlanmalıdır. 

 

 Preoperatif terapi programı 

 

Eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme ve asistif cihaz ile yürüme eğitimini 

kapsamaktadır. Postoperatif dönemde pek çok hasta depresyon tablosuna girebilmektedir. Bu 

nedenle önceden hastanın postoperatif dönemdeki durumu hakkında bilgilendirilmesi 

önemlidir. Hasta hem fizyolojik ve hem de psikolojik olarak amputasyon sonrasındaki sürece 

hazırlanmalıdır.  
 

1.2.3. Ameliyat Sonrası Bakım  
 

Ameliyat sonrası bakımın amacı hastanın genel sağlık durumunun iyi olmasını, 

amputasyon güdüğünün, protez iyi bir Ģekilde uymasını sağlamak ve amputasyon nedeniyle 

geliĢebilecek foksiyonel, sosyal ve ekonomik sorunları gidermektir. 

 

Uygulanan protez tipine göre ameliyat sonrası bakım ilkeleri farklılık göstermektedir. 

 

 Ameliyattan hemen sonra uygulanan protezler 

 

Güdük üzerinde yıpranma, aĢınma gibi erken komplikasyonlara yol açar. Buna karĢın 

erken mobilizasyonu sağladığı ve ameliyat sonrası komplikasyonları önlediği için tercih 

edilen bir yöntemdir.  

 

 Ameliyattan belli bir süre sonra uygulanan protezler  

 

Bu hastalar, ameliyattan güdük üzerinde gevĢek bir pansumanla gelir. Güdük 1-2 hafta 

elastik bandajla sarılır. Güdük komplikasyonsuz iyileĢince alçı ya da protezden geçici protez 

takılır ve hastanın yürümesine izin verilir. Ameliyattan sonra 10 ya da 12. haftada kalıcı 

protez uygulanır.  

 

1.2.4. Güdük Bakımı  
 

 Ameliyattan hemen sonra uygulanan protezlerde güdük bakımı (erken protez 

uygulaması) 

 

Hastanın ambulasyon seyri için alçıdan soket ve soket ucuna protez parçaları 

takılırarak hastanın proteze adaptasyonu sağlanabilir, güdük sıkı pansumanla örtülüdür ve 

penros dren genellikle bulunmaz. Pansuman aĢırı kanama yönünden izlenmelidir. Alçıya 

uygun bakım verilmeli, alçının güdüğü sıkıp sıkmadığı kontrol edilmelidir. Pansuman 

değiĢiminde alçı içindeki eklemlerin de hareketleri kontrol edilmelidir. 
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 Ameliyattan belli bir süre sonra uygulanan protezlerde güdük bakımı 

 

Güdük üzerinde pansuman ya da güdük çorabı vardır, penros dren bulunabilir. 

Pansuman aĢırı kanama yönünden izlenmeli, pansumanlar doktor istemine göre 

değiĢtirilmelidir. DikiĢler 10-14 gün sonra alınır ve geçici protez uygulanır. 

 

Resim 1.9: Penros dren 

 

1.2.5. Pozisyon ve Hastanın Döndürülmesi  
 

 Ameliyattan belli bir süre sonra uygulanan protezlerde hastanın döndürülmesi 

 

Ameliyattan sonra güdük 24-48 saat bir yastık üzerinde tutulur, böylece venöz dönüĢ 

sağlanır. Kalça kontraktürü geliĢebileceğinden güdük 48 saatten daha uzun süre yüksekte 

tutulmamalıdır. Hasta ameliyattan sonraki ilk gün kısa bir süre için prone pozisyona 

getirilmeli ve daha sonra günde 2-3 kez bu pozisyona getirilmelidir. Bu pozisyonun amacı 

kalça kontraktürlerinin önlenmesidir. 

 

 Ameliyattan hemen sonra uygulanan protezlerde hastanın döndürülmesi  

 

Ameliyattan sonra güdüğün 24 saat yüksekte tutulması yeterlidir. Sıkı ve sert 

pansuman ödem ve kalça kontraktürlerini önler. Hastanın döndürülmesi Ģart değildir.  

 

1.2.6. Egzersizler ve Ambulasyon 
 

 Ameliyattan hemen sonra uygulanan protezlerde  

 

Sıkı pansumanlar kontraktürleri önlediğinden egzersiz yapılması çok önemli değildir. 

Eklem kontraktürünü önlemek için pansuman değiĢimi sırasında kısa eksersizler yapılarak, 

eklem hareket kontrolü yapılmalıdır. 

 

  Ameliyattan belli bir süre sonra uygulanan protezlerde  

 

Kontraktürleri önlemek için kısa sürede baĢlanmalıdır. Postop 1 ya da 2. günde 

baĢlanabilir. ROM (Ring of Motion = eklemin hareket aralığı) egzersizleri, ekstremitelerin 

güçlendirilmesi ve güdüğün hiperekstansiyonu egzersizleri yapılır. 
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1.2.7. Amputasyon Komplikasyonları 

 
 Kanama: Az miktarda kanama olması normaldir, fazla kanama olduğunda 

turnike uygulanır. 

 Hematom: Yara iyileĢmesini geciktirir ve enfeksiyon geliĢmesine neden olur. 

GeliĢtiğinde hematom aspire edilir ve sıkı pansuman uygulanır. 

 Eklem kontraktürleri: Ameliyattan belli bir süre sonra protez uygulanacak 

hastalarda geliĢebilir. 
 

 Kontraktürleri önlemek için yapılması gerekenler: 

o Ameliyattan sonra güdük 24-48 saatten uzun süre yüksekte 

tutulmamalıdır. 
o Güdük eksternal rotasyon ve abdüksiyon pozisyonunda 

tutulmamalıdır.  
o Hasta günde en az üç kez aktif ya da pasif ROM egzersizleri 

yapmalıdır.  
o Hasta her gün belli bir süre prone pozisyonunda yatırılmalıdır. 

 
 Fantom ekstremite hissi ve fantom ağrı: Nedeni bilinmediği için tedavisi yoktur. 

Ampute cerrahisinden önce hastaya böyle bir hissin olabileceği açıklanmalıdır. 

 

1.2.8. Güdük Bakımına Yönelik Olarak Hastaya Öğretilmesi Gerekenler  
 

 Güdük her gün kızarıklık, sıyrık yönünden gözlenmeli, ayna kullanılarak 

güdüğün her yanı görülmelidir.  

 Güdük üzerine yara bandı yapıĢtırılmamalıdır.  

 Protez kullanmaya baĢladığında sürtünmeye bağlı geliĢebilecek cilt 

komplikasyonları izlenmelidir.  

 Güdük her gün sabunla yıkanmalı ve kurulanmalıdır.  

 Güdük çorabı yanık olmalıdır.  

 Hasta yataktan kalkar kalkmaz protez takılmalı ve gün boyu çıkarılmamalıdır. 

 Egzersizler düzenli olarak yapılmalıdır. 

 

1.2.9. Protez Bakımına Yönelik Olarak Hastaya Öğretilmesi Gerekenler  
 

 Her gün ıslak sabunlu bezle soketin içi ve dıĢı temizlenmeli ve sonra ıslak bezle 

silinip kurulanmalıdır. 

 Protez üzerinde mekanik değiĢiklikler yapılmamalıdır. 

 Protez yılda en az bir kez protez uzmanı tarafından kontrol edilmelidir. 

 

1.3. Fantom Ağrısı ve Tedavisi 
 

Üst ve alt ekstremite amputelerinin pek çoğunda görülen fantom ağrısı konusunda 

kaynaklarda değiĢik fikirler ortaya atılmıĢ, periferik ve merkezi sinir sistemi ile ilgili iki 

görüĢ açıklanmıĢtır.  
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Periferik sinir sistemi teorisinde ağrının kesilmiĢ sinir uçlarından veya güdükte oluĢan 

nöromalardan orijinini aldığı, merkez sinir sistemi teorisinde ise insanın çocukluktan itibaren 

vücut kısımlarından haberdar olduğu ve bu vücut imajının değiĢmesine bağlı olarak ortaya 

çıktığı açıklanmaktadır. Agenezise bağlı durumlarda ve 5 yaĢından önce yapılan 

amputasyonlarda fantom ağrısının görülmemesi bu görüĢü desteklemektedir. Fantom 

ağrısının amputasyon öncesi ağrısı olan hastalarda görüldüğü ve psikolojik faktörlerin de 

fantom ağrısını etkilediği bilinmektedir. Ayrıca osteomyoplasti uygulanarak fizyolojik güdük 

koĢullarının sağlanmasının ağrıyı azalttığı kabul edilmektedir. 

 

Fantom ağrısının giderilmesi için çok sayıda ve farklı tedavi yaklaĢımları önerilmiĢ ve 

denenmiĢ ancak etkin tedavi konusunda fikir birliği sağlanamamıĢtır. Protez kullanımının 

ağrıyı azalttığı, psikolterapi, hipnoz, TENS (transküteneal elektriki sinir slümülasyonu) ve 

güdükte nöromaların alınmasının faydalı olduğu gösterilmiĢtir. 

 

Sıcak uygulama, masaj, bandaj, diatermi ultraviole, ultrasyon, parafin, galvenizm 

gevĢeme ve kuvvetlendirme egzersizleri, akapuntur ve elektrik stimülasyonu önerilmiĢtir. 

Fantom ağrısı için ilaç tedavisi de kullanılmaktadır. 

 

Erken protez uygulamalarının, psikolojik açıdan hastayı olumlu yönde etkilemesi ve 

vücut imajı algılamasının devam etmesini sağlaması ile fantom ağrısının giderilmesinde 

yararlı olduğu belirtilmektedir. 

 

Amputasyondan sonra belirli olmayan bir dönemde ortaya çıkan fantom ağrısının 

tedavisinde fizyoterapist hastanın meslek ve aile durumunu, eğitim düzeyini ağrının tipi ve 

lokalizasyonunu, etiyoloji ve güdüğün değerlendirmesini yaptıktan sonra fizyoterapi 

uygulamalı, duruma uygun tedavi yaklaĢımını seçmelidir. 

 

1.4. Üst Ekstremite Amputelerinde Bandaj 
 

Üst ekstremite amputelerinde bandaj uygulamasında; 

 

 Basınç distalden proksimale azaltılmadır, 

 Bandaj çok sıkı ve deri katlanmalarına neden olmamalıdır, 

 Rekurrent ve 8 Ģekli sarımlar yapılmalıdır, 

 Bandaj 6-8 saatte bir değiĢtirilmelidir, 

 BozulmuĢ ve elastikiyetini kaybetmiĢ bandajlar uygulanmamalıdır, 

 Genellikle üst ekstremite güdüklerinden 6-8 cm eninde elastik bandaj 

kullanılması uygundur. 

 

1.4.1. Dirsek Altı Güdük Bandajı 
 

Ön kolun medialinde epikondil seviyesinde rekurrent sarım yapılarak bandaj laterale 

dönüp spiral sarım yaparak güdük distaline geçilmelidir. 8 Ģekli sarımlarla güdük kapatılıp 

dirsek eklemi altında veya genellikle kolun distalinde bandaj bir spiral sarımla 

anteromedialde bitirilmelidir. 
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Resim 1.10: Dirsek altı güdük bandajı 

 

1.4.2. Dirsek Üstü Güdük Bandajı 
 

Dirsek üstü bandaja akromiyon seviyesinden rekurrent sarımla baĢlanmalıdır. Ampute 

bandajın ucunu çenesi ile tespit ederek bandaja yardımcı olabilir veya kendisi yapıyorsa daha 

rahat uygulayabilir. Medialden laterale uzanan rekurrent sarım üzerinden bir spiral sarım 

yapılarak distale geçilir ve 8 Ģekli sarımlarla güdük kapatılır. Daha sonra bandajın kaymasını 

önlemek için karĢı tarafı aksilla altından dolaĢıp arkadan ampute taraf omuz üzerinden geçip 

güdük proksimalinde bir spiral sarımla bandaj bitirilmelidir. 

 

Resim 1.11: Dirsek üstü güdük bandajı 

 

1.5. Protez Eğitimi 
 

Üst ekstremite amputelerinin protez eğitiminde önce protezin tanıtımı yapılmalı soket, 

bağ sistemi terminal uç, bilek üniti, dirsek tipi hastaya anlatılmalıdır. Protezi takmadan her 

gün gözden geçirmesi ve kontrol etmesi de öğretilmelidir. 

 

Üst ekstremitelerinde aktivite düzeyinin maksimum olmasında protez eğitiminin adım 

adım ilerlemisinin büyük önemi vardır. Amputeye tek bir protez kontrol hareketi öğretilse 

bile terminal ucu açar kapar bazı fonksiyonları yapabilir ancak yanlıĢ öğrenimle hatalı 

hareket paternleri geliĢir, fonksiyonel bağımsızlık istenilen düzeye getirilemez. 
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 Protez Eğitim Programı 

 Protezin takılıp çıkarılması, 

 Kontrol hareketlerinin öğretilmesi, 

 Prepozisyon ve değiĢik objelerle egzersizleri, 

 Günlük yaĢam aktivitelerinin eğitimi, 

 Güdük ve protez bakımının öğretilmesi, 

 Mesleğe yönelik aktivitelerin çalıĢtırılması ve mesleki rehabilitasyonu 

kapsar. 

 

Unilateral ve bilateral üst ekstremite amputelerinin protez eğitimi programı bu 

aĢamaların sırasıyla izlenmesi ile baĢarıya ulaĢabilir. 

 

1.5.1. Dirsek Altı Amputelerinde Protez Eğitimi 
 

 Protezi takıp çıkarma 

 

Unilateral dirsek altı ampute protezinin iki Ģekilde takabilir. Protezin terminal ucu 

sağlam tarafa doğru ve bağ sistemi düzgün olarak protez bir masa üzerine konur. Ampute 

sağlam eli ile protezi tutarak güdüğünü “Y” bandajın altından sokete yerleĢtirerek konunu 

baĢının üstüne doğru kaldırmalıdır. Arkadan sarkan bağ sistemine sağlam kolu geçirmeli ve 

protezi düzeltmelidir. Bu iĢlemin tersi yapılarak protez çıkarılmalıdır.  

 

Resim 1.12: Protezi takıp çıkarma 

 

Bir diğer yöntem ise protezin terminal ucu güdük tarafına doğru, bağ sistemi düzgün 

olarak konması daha sonra hastanın protezini önden giyip her iki kolunu yukarı doğru 

kaldırarak bağ sistemini baĢının üzerinden arkaya geçirerek protezini takmasıdır. Bu 

yöntemin kazak, süveter giyerken de kullanılması süveter yöntemi olarak adlandırılmasına 

neden olmuĢtur. 
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Resim 1.13: Protezi takıp çıkarma 

 

 Kontrol hareketlerinin öğretilmesi 

 

Unilateral dirsek altı Ampute de terminal ucun hareketi için esas kontrol hareketi 

Ampute taraf kolun fleksiyonudur. KarĢı taraf skapular abduksiyon ve ampute taraf omuz 

depresyonu da kullanılabilir. Amputeye ön kolunu 90º fleksiyona getirmesi söylenir, 

fizyoterapist bir ile Ampute taraf omuz üzerinden diğeri ile ön koldan tutarak hastanın 

kolunu öne itmesi ister. Ampute kolunu öne itince kontrol kablosu gerilerek terminal uç 

açılır. Bu fonksiyon ön kolun değiĢik fleksiyon açılarında tekrarlanmalıdır. 

 

Bilek ünitinin değiĢtirilmesi, el veya çengelin takılması sağlam tarafla yapılmalıdır. 

Skapular abduksiyon ve ampute taraf omuz depresyonu kullanılarak terminal ucun açılıp 

kapanması ayrıca çalıĢtırılmalıdır. 

 

 Prepozisyon ve değiĢik objelerle egzersizler 

 

Unilateral dirsek altı ampute protezinin kontrolünü rahatlıkla yapabildiği zaman 

değiĢik büyüklükte ve Ģekilde objeleri tutma bırakma, bu objeleri değiĢik yüksekliklere ve 

yere koyma hareketleri yaptırılmalıdır. Bu hareketlerden önce ön kolun ve elin uygun 

pozisyonunun sağlanması gerekir. Örneğin, ampute çatal ile tabağından bir yiyeceği alırken 

ön kolun pronasyonda, tepsi taĢırken ise orta pozisyonda olması gerekmektedir. Bu 

prepozisyon her aktivitenin fonksiyonel yapımında çok önemlidir. Dirsek altı amputelerde 

seviyeye göre poranasyon ve supinasyon hareketi değiĢmekle beraber prepozisyon daha 

kolay sağlanabilmektedir. 

 

 Günlük yaĢamda aktivitelerinin eğitimi 

 

 Giyinme aktiviteleri 

 

Dirsek altı ampute sağlam ile ile terminal ucu 45º pronasyona getirmeli ve protezli el 

veya çengelle pantolonun bel kısmından tutup çekerek giymeye yardımcı olmalıdır. 
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Resim 1.14: Giyinme 

 

Ampute gömlek giyerken önce protezli taraf kolu geçirip sonra sağlam tarafı 

giymelidir. Düğme ilikleme iĢlemini sağlam tarafla yapmalı ancak sağlam taraf kol 

düğmesinin iliklemesini ucunda ĢekillendirilmiĢ tel monte edilmiĢ bir çubukla protezli tarafı 

kullanarak yapmalıdır. 

 

Resim 1.15: Düğme geçirme 

 

Kravat bağlamak için terminal uç, kravatın bir ucunu göğüs üzerinde rahatlıkla 

tutabilecek kadar rotasyon pozisyonuna getirmeli sağlam elle iĢlem tamlanmalıdır. 

 

Resim 1.15: Kravat takma 
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Çeket giyme iĢlemi için önce protezli taraf kolun yerleĢtirilmesi daha sonra sağlam 

taraf kolun arkadan geçirilerek giyilmesi gerekmektedir. 

 

Resim 1.16: Ceket giyme 

 

 Yemek yeme aktiviteleri 

 

 Çatal kullanma 

 

Et keserken boçak sağlam elde olmalı terminal uç 90º pronasyonda veya orta 

pozisyonda çatalı tutarak iĢlem yapılmalıdır. 

 

Resim 1.17: Çatal kullanma 

 

 Bıçak kullanma 

 

Ekmeğe yağ sürerken terminal uç ortalama 45º pronasyonda olmalı ekmek sağlam elle 

tutulmalıdır.  Protez el kullanan ampute bu iĢlemi yaparken daha fazla pronasyon yapmak 

zorundadır. 

 

Resim 1.18: Bıçak kullanma 
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 Tepsi taĢıma 

 

Dirsek altı ampute tepsiyi be hizasında taĢımalı terminal uç orta pozisyonda olmalıdır. 

 

Resim 1.19: Tepsi taĢıma 

 

 Diğer aktiviteler 

 

Kalem açarken sağ unilateral ampute kalemtraĢ kolunu kol abduksiyonda, ön kol 

fleksiyonda tutar ve ön kol ile dairesel hareket yaparak sağlam elle tutulmuĢ olan kalemi 

açabilir. Sol taraf ampute ise terminal uçla kalemi tutarak iĢlemi yapabilir. 

 

 Kol çevirme 

 

Resim 1.20: Kol çevirme 

 

 Yazı yazma 

 

Çengel orta pozisyonda, kalem yarı vertikal olarak dirsek altı ampute yazı yazabilir. 

 

Resim 1.21: Yazı yazma 
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 Ahize tutma 

 

Telefon sağlam tarafla bakılabilir ancak amputenin not alması gerekiyorsa terminal 

ucun ahizenin tipine göre prepozisyonu gerekir. 

 

Resim 1.22: Ahize tutma 

 

 Daktilo kullanma 

 

Daktilo çengel 90º pronasyonda bir çubuk kullanılarak yazılabilir. 

 

Resim 1.23: Daktilo kullanma 

 

 Makas kullanma 

 

Makas kullanırken protez el veya çengel orta pozisyonda kağıdı tutmalı sağlam elle 

makas kullanılmalıdır. Terminal ucun ise hafifçe supinasyonda olması gerekir. 

 

Resim 1.24: Makas kullanma 
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Günlük yaĢam aktivitelerinin her birinin baĢarılı yapılabilmesi için terminal ucun 

uygun prepozisyona konması gereklidir. Bu prepozisyon çengel veya protez elin rotasyon 

derecesidir. Dirsek altı amputede pronasyon ve supinasyon hareket geniĢliği aktivitelerin 

günlük yaĢamda fonksiyonel düzeyde yapılmasını sağlar. Bu nedenle preoperatif, 

postoperatif ve protez öncesi dönemde supinator ve pronator kasların kuvvetlendirilmesi, 

hareket geniĢliğinin arttırılması çok önemlidir. 

 

1.5.2. Dirsek Üstü Amputelerinde Protez Eğitimi 
 

 Protezi takıp çıkarma 

 

Dirsek üstü protezi dirsek altı amputenin giydiği iki yöntemle giyebilir. Güdük kısa ise 

ampute Ģu yöntemi kullanabilir. Terminal uç ampute tarafa doğru protez bir masa üzerine 

konmalıdır. Sağlam kol aksilla bandından geçirilerek yukarı doğru kaldırılmalı, hasta sırt 

bölgesinden aĢağı doğru sarkan protezi ampute tarafa eğilerek sağlam eliyle önden tutmalı ve 

güdüğü yerleĢtirmelidir. Bu iĢlemin yeriye doğru yapılması ile protez çıkarılmalıdır. 

 

Resim 1.25: Protezi takıp çıkarma 

 

 Kontrol hareketleri 

 

Dirsek üstü amputede dirsek kilitleme, önkol ve terminal uç fonksiyonları için üç ayrı 

kontrol hareketinin çalıĢtırılması gerekmektedir. 

 

 Ön kol kontrolu 

 

Ampute taraf kol fleksiyonu protezde ön kol fleksiyonuna sağlamaktadır. Fizyoterapist 

bir eli ile omuz diğeri ile ön kolu destekleyerek, dirsek kilitsiz olarak ön kolu 90º fleksiyona 

getirmeli ve hastaya kolunu öne doğru itmesi söylemelidir. Bu hareketle ön kol fleksiyona 

gelecektir. Daha sonra amputeye kolunu yavaĢça baĢlangıç pozisyonuna götürmesi 

söylenmelidir. 

 

Yapılan hareket sonucu ön kol ekstansiyona gidecektir. Fonksiyon değiĢik fleksiyon 

açılarında çalıĢılmalı, hareketin yavaĢ veya hızlı doğal görünümde yapılabilmesi 

sağlanmalıdır. 
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Resim 1.26: Ön kol kontrolu 

 

 Dirsek kilitleme kontrolu 

 

Bu fonksiyon için esas kontrol hareketi kol ekstansiyonudur. Ön kol fleksiyonunu 

devam ettirerek dirseği kilitleme zor olabilir bu durumda hareketlerin kombinasyonu 

kullanılmalıdır. Kol ekstansiyonu, elevasyonu, fleksiyonu, depresyonu ve skapular 

abduksiyondan bağ sistemi değiĢikleri ile faydalanmak mümkündür. 

 

Ortopedi teknisyeni/fizyoterapist hastayı omuz ve ön kolundan desteklemeli, kendisini 

kasmamasını, gevĢemiĢ olarak durmasını söylemelidir. Daha sonra protezin ön kolu 90º 

fleksiyona getirilerek hastaya kolunu yavaĢça geriye itmesi söylenmelidir. Ses duyulduğu 

zaman dirsek kilitlenmiĢtir. Kilidi açmak için ampute kolunu vertikal pozisyona almalı, 

dirsek kilitleme kablosunu gevĢetip tekrar kolunu ekstansiyona iterek dirsek kilidini 

açmalıdır. Bu hareket devamlı çalıĢılarak daha az kol ekstansiyon hareki ile kontrollu olarak 

yapılabilir duruma getirilmelidir. Daha sonra ön kol fleksiyonu ile dirsek kilitleme 

fonksiyonu birlikte çalıĢtırılmalıdır. Gerekli pratik çalıĢma yapıldığı zaman değiĢik ön kol 

fleksiyon açılarında dirsek kilitlenip açılabilecek ve böylece hareket daha doğal görünümde 

yapılabilir duruma gelecektir. 

    

Resim 1.27: Dirsek kilitleme kontrolu 
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 Terminal uç kontrolu 
 

Hasta dirsek eklemi kilitsiz olarak harekete baĢlamalı önce ön kolu 90º fleksiyona 

getirerek kilitlemelidir. Daha sonra kolunu fleksiyona getirerek veya skapular abduksiyon 

yaparak protez eli veya çengeli açmalıdır.  

 

Resim 1.28: Terminal uç kontrolu 

 

Kol ekstansiyonu veya skapular adduksiyon ile terminal uç kapatılabilir. Bundan 

sonraki aĢamada fonksiyon bel ve ağız hizasında, abduksiyon, fleksiyon ve ekstansiyonda 

tekrarlanmalıdır. Hasta önce ön kolu belirli bir fleksiyona getirmeli, dirseğini kilitlemeli, 

terminal ucu açmalı, daha sonra terminal ucu kapamalı dirseğini açmalı ve ön kolu nötral 

pozisyona almalıdır. Her üç fonksiyonun birleĢiminin çok iyi çalıĢtırılması gerekir. Ampute 

bu fonksiyonları kontrollu bir Ģekilde yapar duruma geldiği zaman günlük yaĢam 

aktivitelerinde daha baĢarılı olabilecektir. 
 

 Bilek üniti 
 

Protez el veya çengelin pozisyonunu unilateral dirsek üstü amputeler sağlam elle 

değiĢtirebilir. 
 

 Günlük yaĢam aktivitelerinin eğitimi 
 

Unilateral dirsek üstü amputelerde her aktivite için gerekli olan terminal uç 

prepozisyonu kullanılarak aynı yöntemlerle bütün günlük yaĢam aktiviteleri çalıĢtırılmalıdır. 
 

 Giyinme aktiviteleri 
 

Dirsek üstü ampute pantolonunu giyerken ön kolu ortalama 90º fleksiyona getirerek 

dirseğini kilitlemeli, terminal ucu pronasyona getirmelidir.  

 

Resim 1.29: Pantolon giyme 
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Dirsek dezartikülasyonlu veya dirsek üstü ampute ön kol 90º fleksiyonda, dirsek 

eklemi kilitli olarak yardımcı aleti kullanarak sağlam tarafta gömlek düğmesini ilikleyebilir. 

 

Resim 1.30: Gömlek düğmesi ilikleme 

 

Kravat bağlama iĢleminde ön kol maksimum fleksiyonda, dirsek kilitli ve kol 

abduksiyon pozisyonunda protezli taraf yardımcı olarak kullanılabilir. 

 

Resim 1.31: Kravat bağlama 

 

Unilateral dirsek üstü ampute ceket giyerken önce ön kol ekstansiyonda olarak 

protezli tarafı geçirmeli hemen sonra çeketin kaymasını önlemek için ön kolu 90º den fazla 

fleksiyona getirerek dirseğini kilitlemelidir. 

 

 Yemek yeme aktiviteleri 
 

Terminal uç pronasyonda, ön kol yeterli fleksiyonda ve dirsek kilitli olarak dirsek üstü 

ampute eti çatalla destekler, bıçak sağlam tarafla kullanılarak iĢlem yapılabilir. 

 

1.5.3. Omuz Dezartikülasyonu Olan Amputelerde Protez Eğitimi 
 

 Protez takıp çıkarma 
 

Bağ sistemi göğüsten bantlı protez kullanan amputeler önce sağlam elle protezi 

takmalı duvara dayayarak desteklemeli sonra arkadan bağ sistemini öne döndürerek 

bağlamalıdır. Protezde aksilla bandı varsa sağlam kola arkadan bu kısım gerildikten sonra ön 

kısım tutturulmalıdır. Bu iĢlemin tersi ile protez çakarılmalıdır. 



 

 23 

 

Resim 1.32: Omuz dezartikülasyon protezi takıp çıkarma 

 

 Kontrol hak etlerinin öğretilmesi 

 

Dirsek üstü amputede olduğu gibi unilateral omuz dezartikülasyonlu amputeye de ön 

kol, terminal uç hareketi ve dirsek kilitleme kontrolu olmak üzere 3 kontrol hareketinin 

öğretilmesi gerekir. 

 

 Ön kol kontrolu 

 

Ön kol fleksiyon hareketi ampute taraf skapular abduksiyonla sağlanmalı aksilla bandı 

olan modifiye edilmiĢ bağ sisteminde ise biskapular abduksiyon kullanılmalıdır. 

Fizyoterapist ön kolu 90º fleksiyona getirip ön kolu desteklemeli ve amputeye skapular 

abduksiyon yapmasını söylemelidir. Bu hareketle ön fleksiyona, skapular adduksiyon 

hareketi ile ekstansiyona gidecektir. 

    

Resim 1.33: Omuz dezartikülasyon protezi, ön kol kontrolu 

 

Dirsek kilitleme kontrolu ampute taraf omuz elevasyonu ile yapılmalıdır. Bunun 

yanında elle kilitleme kullanılabilir. Ampute protez kol ekstansiyonda omuz elevasyonu ile 

dirseği kilitlemeli sonra ikinci bir elevasyon hareketi ile kilidi açmalı ve fonksiyon 

tekrarlanarak kolay yapılabilir duruma gelmesi sağlanmalıdır. 
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 Terminal uç kontrolu 

 

Ampute ön kolunu 90º fleksiyona getirip omuz elevasyonu ile dirseğini kilitledikten 

sonra skapular abduksiyon ile omzunu öne getirerek protez el veya çengeli açmalıdır. Daha 

sonra skapular adduksiyonla terminal ucu kapatmalı, omuz elevasyonu ile dirsek kilidini 

açarak baĢlangıç pozisyonuna dönmelidir. Bu iĢlem devamlı çalıĢılarak hareket daha kolay 

yapılır duruma getirilmelidir. Bilek ünitinin pozisyonu sağlam elle değiĢtirilebilir.  

 

Resim 1.34: Omuz dezartikülasyon protezi terminal uç kontrolu 

 

 Prepozisyon ve değiĢik objelerle egzersizler 

 

Unilateral omuz dezartikülasyonlu ampute, dirsek altı ve dirsek üstü amputelere göre 

protezin fonksiyonel kullanımında daha baĢarısızdır. Bununla beraber amputede de el 

kullanma önlenmeli, mümkün olduğu kadar aktivitelerde protezin sağlam tarafla birlikte 

fonksiyonu kazandırılmaya çalıĢılmalıdır. Aktivite öncesi termenil ucun prepozisyonu 

sağlanmalı daha sonra değiĢik Ģekil ve büyüklükte objeleri tutma bırakma fonksiyonlarına 

geçilmelidir. Amputenin kare Ģeklinde bir objeyi masa üzerinden alabilmesi için masa 

seviyesine ulacak kadar skapular abduksiyonla ön kolu fleksiyona getirmesi, bu fleksiyon 

açısında omuz elevasyonu ile kilitlemesi ve tekrar objeyi protez elle tutabilmesi için gerekli 

olan ikinci skapular abduksiyon hareketini yapması gerekmektedir. Terminal uçla tuttuğu 

objeyi aynı seviyede tekrar yerine bırakabilmesi için skapular adduksiyonla eli açması objeyi 

bırakması, omuz elevasyonu ile dirsek kilidini açması tekrar skapular adduksiyon yaparak 

protezinin nötral pozisyonu sağlaması gerekir. Bu tür alıĢtırmalar çeĢitli büyüklükte 

objelerle, seviye değiĢtirilerek çalıĢtırılmalıdır. 
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1.5.4. Bilateral Üst Ekstremite Amputelerinde Rehabilitasyon 
 

Bilateral üst ekstremite amputelerinde, protez kullanılmaz ise amputeli ayaklarını el 

gibi kullanır. 

 

Resim 1.35: Bilateral amputede ayak kullanımı 

 

Bilateral üst ekstremite amputeleri 4 grupta toplanabilir. 

 

 Dirsek altı amputasyonları 

 Dirsek altı, 

 Dirsek üstü, 

 Omuz dezartikülasyonu veya forequarter amputasyonu. 

 

 Dirsek üstü amputasyonları 

 Dirsek üstü, 

 Omuz dezartikülasyonu veya forequarter amputasyonu. 

 

 Omuz dezartikülasyon amputasyonları 

 Omuz dezartikülasyonu veya forequarter amputasyonu. 

 

En iyi fonksiyon birinci grup amputelerde sağlanabilir. Seviye yükseldikçe mekanik 

fonksiyonel üst ekstremite protezi kullanan amputelerde fonksiyonel kapasite azalmakta 

limitlenmektedir. Bilateral amputelerin protez eğitiminde uzun olan güdük tarafı dominal 

olarak kabul edilip çalıĢtırılmalıdır. Genelde bu grup amputelerin eğitimi iki unilateral 

amputenin tedavi programının birleĢimi Ģeklindedir. 

 

 Protezin takılıp çıkarılması 

 

Bilateral ampute süveter giyme yöntemi ile protezlerini takabilir. Bağ sistemi düzgün 

olarak protezler masa üzerine konmalıdır. Önce kısa olan güdük bağ sisteminin altından 

geçirilerek sokete yerleĢtirilmeli bu sırada uzun olan güdükle protez kaymaması için 

desteklenmelidir. 

 

Daha sonra uzun güdük geçirilerek protezler kaldırılmalı, baĢ üzerinden bağ sistemi 

kaydırılarak protezler yerleĢtirilmeye çalıĢılmalıdır.  
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Resim 1.36: Bilateral protezin takılıp çıkarılması 

 

Diğer bir yöntemde ise önce uzun olan güdüğü proteze geçirip elevasyona getirmeli, 

sonra arkadan diagonal olarak sarkan diğer proteze kısa olan güdük yerleĢtirilerek 

düzeltilmelidir. Bilateral üst ekstremite amputeler genelde dirsek altı dıĢında protezleri 

takarken zorluk çeker. 

 

 Kontrol hareketlerinin öğretilmesi 

 

Bilateral amputelerde protezin kontrolu seviyeye göre unilateral amputede kullanılan 

hareketlerle sağlanır. 

 

 Prepozisyon ve değiĢik objelerle egzersizler 

 

Bilateral amputelerde bilek ünitinin prepozisyonunu değiĢtirmek unilateral üst 

ekstremite amputelerine göre çok zordur. Protez el veya çengelin baĢparmağından çekerek 

rotasyon yaptırılabilir. Çengel dizler arasına konup abduksiyon yönünde iterek supinasyon 

adduksiyon yönünde ise pronasyon sağlanabilir. Bir diğer yöntem ise çengelin baĢ 

parmağının veya protez elin parmaklarını dizler üzerine vurarak rotasyon yaptırmasıdır. 

Unilateral amputelerde olduğu gibi bilateral amputelerde de değiĢik objeler ile tutma, 

bırakma, farklı yüksekliklere bırakma alma hareketleri çalıĢtırılmalıdır. 

 

 Günlük yaĢam aktivitelerinin eğitimi 

 

Günlük yaĢam aktivitelerine yönelme ve çalıĢma protezin bütün kontrol hareketleri az 

bir çaba ile yapıĢabildiği ve maksimum protez kontrolü kazanıldığı zaman baĢlamalıdır. Bu 

durum uygulanacak testlerle belirlenebilir ancak esas olan eğitimi yaptıran ortopedik protez 

ve ortez teknisyeni/fizyoterapistin düĢünce ve kararıdır. Bilateral amputede belirli bir 

aktivitenin yapılabilmesi için terminal ucun prepozisyonu tamamlanmıĢ olmalıdır. Yemek 

yeme, giyinme soyunma, kalem açma, yazı ve daktilo yazma, telefon kullanma, makasla 

kâğıt kesme, ev iĢleri marangozluk iĢleri gibi günlük yaĢamın gereksinimi olan aktiviteler 

üzerinde çalıĢılarak eğitim programı sürdürülmelidir. Bu çalıĢmalara ilave olarak amputenin 

mesleki rehabilitasyonu da yapılmalıdır. 
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Bilateral ampute ceket giyerken daha uzun güdük tarafı ile ceketi tutarak diğer taraf 

kolu geçirmeli ve hemen kaymayı önlemek için ön kolu 90º fleksiyonda kilitlemelidir. Daha 

sonra dominant olarak kabul edilen uzun güdük tarafına eğilerek arkadan diğer kolu 

geçirmelidir. 

 

Resim 1.37: Bilateral protez ile çeket giyimi 

 

Pantolon giyerken dominant tarafla kemer kısmından tutmalı, oturma veya ayakta 

durma pozisyonunda pantolonu giymeli, her iki taraf ön kol yeterli fleksiyonda ve kilitli 

olarak aktiviteyi tamamlamalıdır. 

 

Resim 1.38: Bilateral protez ile pantolon giyme 

 

Bilateral amputeler yemek yeme aktivitelerinden et kesme iĢlemini yaparken dominant 

taraf 90º poronasyona diğer taraf ise orta pozisyonda tutulmalıdır. Yardım eden taraf dirsek 

üstü ise ön kolun 90º fleksiyonda olması gerekir. 

 

Resim 1.39: Bilateral protez ile yemek yeme 
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Ġçmek için ağza bardak veya kaĢık götürürken ön kol fleksiyonda ve kilitli, terminal uç 

orta pozisyonda olmalı, kol fleksiyonu ile iĢlem yapılmalıdır. 

 

Resim 1.40: Bilateral protez ile su içme 

 

Bilateral üst ekstremite amputelerinde saç tarama, tıraĢ olma, diĢ fırçalama, banyo 

yapma gibi kendine bakım aktivitelerinin de tek tek çalıĢtırılması önemlidir. 

 

Üst ekstremite amputelerinin eğitiminde protez kullanmama eğilimi görülebilir. Çok 

küçük yaĢta dominant olmayan tarafta üst seviyeden amputasyon yapılan travmatik üst 

ekstremite amputelerinin çoğunun protez kullanmadığı açıklanmıĢtır. 

 

1.6. Üst Ekstremite Amputelerinde Güdük ve Protez Bakımı 
 

Enfeksiyonun özellikle mantar enfeksiyonlarının önlenmesi için güdüğün her akĢam 

iyi bir sabunla yıkanması ve yumuĢak bir havlu ile kurulanması gerekir. Vazelin veya pudra 

ile distalden proksimale yapılacak hafif masaj uygulamasınında yararı olabilir. Güdükte 

terleme fazla ise amputeye ince pamuklu çorap giymesi, güdük temizliğinin sürekli yapması 

önerilebilir. Ayrıca sükete delikler açarak terleme sorunu giderilmeye çalıĢılmalıdır. 

 

Hasta hergün protezini kontrol etmeli ve bakımını yapmalıdır. Protez el, ılık su ve 

sabunla su protezin mekanik kısımlarına kaçırılmadan yıkanabilir. Protez elin eldiveni ıĢıkla 

koyulaĢıp rengi bozulduğu için poretz el kullanılmadığı zaman kutu veya plastik torbada 

saklanmalıdır.  

 

Eldivende yağ, mürekkep, alkollü içecekler ve yiyeceklerle de renk değiĢikliği 

görülebilir; gaz, benzin, vernik, cila ve benzeri maddeler ise yapısını, dayanıklılığını 

zayıflatır. Özellikle karbon kâğıt, ruj, tükenmez kalem mürekkebi hemen kuruyup leke 

bıraktığı için eldivende çıkmayan lekeler oluĢturur. Protez elden eldiveni hastanın 

çıkarmaması el ve çengelde görülen her türlü mekaniki bozuklukta protez uzmanına 

götürmesi doğrudur. Çengel kullanan üst ekstremite amputelerin de vernik, boya, asitler 

çengelin kaplama maddesini bozduğu için dikkatli olmalı, çengeli temiz tutmalı, onu çekiç 

gibi veya kuvvetli kaldırma ve itmede kullanmalıdır. 
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Resim 1.41: Çengel elin yanlıĢ kullanımı 

 

Protezin soket kısmının her gün sabun ve su kullanılarak pamuklu bir bezle silinmesi, 

iyice kurulanması, iki haftada bir alkolle temizlenmesi gerekir. Ampute ayrıca bağ sistemini 

ve deri kısmını da hergün nemli bir bezle silmeli, bilek ünitinin içine pislik kaçmaması 

dikkat edilmelidir.  

 

1.7. Üst Ekstremite Amputelerinde Spor 
 

Üst ekstremite amputeleri spor aktivitesi yapmaları yönünde cesaretlendirilmelidir. 

Dirsek altı ampute proteze tutturulmuĢ özel beyzbol, çengel ve eldiveni ile bu sporu 

yapabilir, golf ve tenis oynayabilir. 

 

Unilateral üst ekstremite amputelerinde spor dalları; 

 

 Dirsek Altı Dirsek Üstü 

Futbol 

Yüzme 

Basketbol 

Tenis 

Beyzbol 

Golf  

Jimnastik 

Yapabilir 

Yapabilir 

Olabilir 

Yapabilir 

Yapabilir 

Yapabilir 

Olabilir 

Olabilir 

Olabilir 

Olabilir 

Yapabilir 

Olabilir 

Yapabilir 

Olabilir 

 

Dirsek altı ve dirsek üstü amputelere bu spor dallarına uygun izometrik ve izotonik 

egzersizler yaptırılmalıdır. Kayak sporu yapan amputede protezin terminal ucu ile baton 

arasında iyi bir uyum olmalıdır. Bu sporu yapan amputelerde güdüğün soğuğa karĢı 

korunması gerekir. Unilateral amputelerde bilardo oynamak seviye önemli olmakla beraber 

mümkündür. Bilateral omuz dezatikülasyon olanlarda ise zordur enerji tüketimi de artar. 

Paten kaymayı unilateral ve bilateral üst ekstremite amputeler rahatlıkla yapabilir 

ancak vücudun üst kısmı harekette yön değiĢiklilerini baĢlattığı için üst ekstremitelerin 

maksimum kuvvetlendirilmesi gerekir. 

 

Ata binme unilateral ve bilateral amputeler için zordur. Unilateral üst ekstremite 

amputeleri eskrim yapabilir. bilateral amputeler de ise hareket kontrolünün rahat 

sağlanabilmesi için özel tutma yeri olmalıdır ancak bu sporun yapılması pratik değildir. 
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Bowling kuvvetli tutma ile topun hareketini kontrole dayanır. Kas kuvveti normal olan 

bilateral amputeler amputasyon sevisine göre yapılan özel ayarlamalarla bowling 

oynayabilir. Unilateral amputeler ise rahatlıkla bu oyunu yapabilir ancak denge 

koordinasyonun sağlanabilmesi için amputenin protezini takması gerekir. 

 

1.8. Myoelektrik Kol Protezi Kullanan Amputelerde Protez Eğitimi 
 

Üst ekstremite amputelerinde, dıĢ görünümü kendisi açısından önemli olan, günlük 

yaĢantısında hafif iĢler yapan, güdük kasları uygun unilateral dirsek altı amputelerde 

myoelektrik protez yapılması uygun olmaktadır. 

 

Dirsek üstü amputelerde eksternal kuvvet kontrolu veya myoelektrik protezler 

uygulanabilmekte ve bu tür protezlerin bilateral dirsek altı amputelerde de uygun olduğu 

açıklanmaktadır. 

 

Myoelektrik protez kullanan amputelerde preoperatif, postoperatif ve protez öncesi 

egzersiz programı amputasyon seviyesine göre uygulanmalı protez eğitiminde ise sırasıyla 

aĢağıda belirtilen egzersizler verilmelidir. 

 

 Terminal ucu açma 

 Ön kolu 90º fleksiyona getirme 

 Terminal ucu kapama-açma 

 Ön kolu 135º fleksiyona getirme 

 Terminal ucu kapama 

 Ön kolu ekstansiyona getirme 

 Terminal ucu açma 

 Kolu 90º abduksiyona getirme 

 Terminal ucu kapama 

 Terminal ucu açma 

 Kola abdduksiyon yaptırma 

 Terminal ucu kapama-açma 

 

Ampute bu egsersizleri eline bakmadan yapmalıdır. Bunun amacı hastaya görerek 

değil hissederek protez kontrolunun kazandırmaktır. Eğitim sırasında dinlenme süreleri 

verilmelidir. Protezin kontrol hareketleri öğretildikten sonra değiĢik büyüklük ve renkte, 

yumuĢak veya sert silindirik, kare, dikdörtgen ojeleri üstten veya yandan yakalama, bırakma 

çalıĢtırmalıdır. 
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Resim 1.42: Ojeleri üstten veya yandan yakalama, bırakma çalıĢmaları 

 

Bu arada amputenin aktiviteleri yanma hızı kaydedilmeli, elindeki objeleri 

düĢürmeden değiĢik seviyelere koyup alması istenmelidir, giderek daha kısa sürede ve doğal 

görünümde yapabilmesi sağlanmalıdır. Amputeye ayrıca protezin giyip çıkarılması ve 

terminal ucun bakımı öğretilmeli, ev porgramı verilmeli, özellikle günlük yaĢam 

aktivitelerinde kullanılması söylenmelidir. Çocuk amputelerde aileye protez eğitimi 

gösterilmeli böylece çocuğun protezini fonksiyonel kullanımı sağlanmalıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Dirsek altı güdüğüne bandaj uygulaması yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ArkadaĢınızın ön kol medial, epikondil 

seviyesinden elastik bandaj sarımına 

baĢlayınız. 

 

 ArkadaĢınızı hasta olarak kullanınız.  

 Ön kolun medialinde epikondil 

seviyesinde rekurrent sarım yapınız. 

 Bandajı laterale dönüp spiral sarınız. 

 Güdük distaline geçiniz. 

 

 Distal ucundan laterale doğru bandajı 

döndürünüz. 

 

 Bandaj ucunun kaymamasına ve 

katlanmamasına dikkat ediniz.  

 8 Ģekli sarımlarla güdüğü kapatıncaya 

kadar sarınız 

 

 Bandaj ucunu sabitleyiniz.  

 

 Bandaj sarma iĢleminini, dirsek eklemi 

altında bitiriniz.  

 Bandaj açılmayacak Ģekilde ucunu 

tutturunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 33 

 

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

 

1. Ameliyattan belli bir süre sonra uygulanan protezlerde hastanın 

döndürülmesinde aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Ameliyattan sonra güdük 24-48 saat bir yastık üzerinde tutulur.  

B) Eklemler 25-45 saat fleksiyonda tutulmalıdır. 

C) Güdük 48 saatten daha uzun süre yüksekte tutulmamalıdır.  

D) Hasta ameliyattan sonraki ilk gün kısa bir süre için prone pozisyona 

getirilmelidir. 

E) Daha sonra günde 2-3 kez bu pozisyona getirilmelidir.  
 

2. AĢağıdakilerden hangisi, kontraktür geliĢimine yardımcı olur? 

A) Ameliyattan sonra güdük 24-48 saatten uzun süre yüksekte tutulmamalıdır. 

B) Güdük eksternal rotasyon ve abdüksiyon pozisyonunda tutulmamalıdır.  

C) Hasta günde en az üç kez aktif ya da pasif ROM egzersizleri yapmalıdır.  

D) Eklemlerin fleksiyonda tutulmasına dikkat edilmelidir. 

E) Hasta her gün belli bir süre prone pozisyonunda yatırılmalıdır. 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi protez bakımında yapılmaz? 

A) Her gün ıslak sabunlu bezle protez soket içi temizlenmelidir. 

B) Protez soketi ıslak bezle silinmelidir. 

C) Protez soketi kurulanmalıdır. 

D) Soket içi yağlanmalıdır. 

E) Protez üzerinde mekanik değiĢiklikler yapılmamalıdır. 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi, fantom ağrısı tedavisinde kullanılmaz? 

A) Sıcak uygulama 

B) Masaj 

C) Enjeksiyon 

D) Bandaj 

E) Ġlaç tedavisi 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi, üst ekstremite amputelerinde bandaj uygulamasında 

kullanılmaz? 

A) 15-18 cm eninde elastik bandaj kullanılır. 
B) Bandaj çok sıkı ve deri katlanmalarına neden olmamalıdır. 

C) Rekurrent ve 8 Ģekli sarımlar yapılmalıdır. 

D) Bandaj 6-8 saatte bir değiĢtirilmelidir. 

E) BozulmuĢ ve elastikiyetini kaybetmiĢ bandajlar uygulanmamalıdır. 
 

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 
 

 

 

 

Alt ekstremite amputelerinin rehabilitasyonu ve rehabilitasyonunda kullanılan 

ekipmanları bilme becerisini kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Alt ekstremite amputelerinin rehabilitasyonu ve rehabilitasyon tekniklerini 

çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Alt ekstremite amputelerinin rehabilitasyonunda kullanılan yardımcı gereçlerini 

çevrenizdeki merkezlerden araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

2. ALT EKSTREMĠTE PROTEZ 

HASTALARININ REHABĠLĠTASYONU  
 

Alt ekstremite amputasyonları, tüm amputasyon vakalarının %80-85’ini oluĢturur. 

Rehabilitasyon amputasyon geçiren kiĢilerin tekrar fonksiyonel hayata dönmeleri için çok 

önemlidir. Rehabilitasyon süreci preoperatif dönemde baĢlayıp ömür boyu devam eder.  

 

 Rehabilitasyon Dönemleri: 

 Preoperatif dönem, 

 Cerrahi dönem, 

 Postoperatif dönem, 

 Protez öncesi devre  

 Protez eğitimi  

 Amputenin izlenmesi 

 

 Preoperatif Dönem 

 

Amputasyon geçirecek hastanın rehabilitasyon süreci preoperatif dönemde baĢlar.  

 

Preoperatif değerlendirmede: 

 

 Yapılacak olan cerrahi müdahale ve sonrasında rehabilitasyon programı 

konusunda hastanın bilgilendirilmesi, 

 Mevcut olan fonksiyonel durumun belirlenmesi ve hastalıkların 

sorgulanması, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 35 

 Detaylı bir muayene ve öykü ile hastanın rehabilitasyon programına 

uyum potansiyelinin belirlenmesi (Eklem hareket açıklığı, kas gücü ve 

duyu değerlendirilmesi), 

 Protez ile yürüme çalıĢmaları için fiziksel olarak hastanın hazırlanması, 

güdükte kalacak kasların ve sağlam ekstremite kaslarının 

kuvvetlendirilmesi konusunda eğitilmesi yer alır. 

 

Preoperatif terapi programı eklem hareket açıklığı egzersizleri, güçlendirme ve asistif 

cihaz ile yürüme eğitimini kapsamaktadır. Postoperatif dönemde pek çok hasta depresyon 

tablosuna girebilmektedir. Bu nedenle önceden hastanın postoperatif dönemdeki durumu 

hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Hasta hem fizyolojik ve hem de psikolojik olarak 

amputasyon sonrasındaki sürece hazırlanmalıdır. 

 

Protezli kiĢilerde yapılan çalıĢmalar, sağlam taraf alt ekstremitedeki kas aktivitesinin 

sağlıklı kiĢilere göre fazla olduğunu göstermiĢtir. Ayrıca güdükte aynı grup kasların kas 

aktivitesi az, sağlam tarafta ise fazla olmaktadır. Bu durum özellikle diz üstü amputelerinde 

belirgin olup diz altı amputelerinde biraz daha az değerdedir. 

 

 Cerrahi Dönem 

 

Cerrahi giriĢimler rehabilitasyon amaçları dıĢında olduğundan anlatılmayacaktır. 

 

 Postoperatif Dönem 

 

Bu dönemde primer amaçlar, optimal yara iyileĢmesi, ağrı kontrolü, ödem kontrolü ve 

güdük Ģekillenmesidir. 

  

Postoperatif değerlendirme döneminde özellikle dikkat edilmesi gereken bazı 

durumlar ise psikiyatrik durumun değerlendirilmesi, rezidüel ekstremite cilt mobilitesi, 

ödem, hassasiyet, eklem stabilitesi, fantom duyusu ve ağrısı, üst ekstremitenin ve sağlam alt 

ekstremitenin değerlendirilmesi, eklem kontraktürlerinin değerlendirilmesidir. 

 

Transfemoral amputelerde en sık kalçada fleksiyon, eksternal rotasyon ve abduksiyon 

kontraktürü, transtibial amputelerde ise en sık dizde fleksiyon kontraktürü görülmektedir. 

  

Kontraktür oluĢumu kısa sürede uygun olmayan yatak ve tekerlekli iskemle 

pozisyonlarına bağlı olarak geliĢebileceğinden hasta bu konuda özellikle bilgilendirilmelidir. 

Ayrıca kontraktür oluĢumuna yol açan diğer önemli iki neden de ağrı ve agonist-antagonist 

kas dengelerinin bozulmasıdır. YumuĢak yatakta yatılması, ayakta iken rezidüel 

ekstremitenin koltuk değnekleri üzerinde dinlendirilmesi kalçada fleksiyon kontraktürü 

oluĢumuna neden olacağından sakıncalıdır. Bacaklar arasına yastık koyulması da kalçada 

abduksiyon kontraktürüne neden olabilir. Transtibial amputeler rezidüel ekstremite yatak 

kenarından sarkıtılarak yatmamalı, diz altına yastık koymamalı, tekerlekli sandalyede dizler 

fleksiyonda iken oturmamalıdır. Bunlar dizde fleksiyon kontraktürü oluĢumuna yol açarak 

protez kullanımını zorlaĢtırır bazen de imkansızlaĢtırır.  
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Postoperatif devrede diz altı amputelerinde fleksör kontraktürlerinin oluĢmaması için 

diz ekleminin fleksiyonda tutulmamasına dikkat edilmelidir. Post operatif devrede 

preoparatif devrede baĢlanan üst ekstremite kaslarını, sağlam taraf alt ekstremite, karın sırt 

kaslarını kuvvetlendirme ve solunum egzersizlerine devam edilmelidir. Güdük için aktif 

eklem egzersiz yaptırılmalıdır. Postoperatif 48 saat sonra hastanın durumu iyi ise koltuk 

değneği ile 3 nokta yürümeye geçilmeli ve merdiven inip çıkma öğretilmelidir. 

 

Resim 2.1: Merdiven inip çıkma 

 

Postoperatif devrede diz üstü amputelerinde ise fleksör, abduktor ve eksternal rotator 

kontraktürlerini önlemek için güdük nötral pozisyonda kum torbaları ile desteklenmelidir. 

Güdüğün durumuna göre hafif internal rotasyon ve abduksiyon verilebilir. Ayrıca diz üstü 

ampute gönde en az 3 defa ½ saat yüzükoyun yatmalı oturmaya baĢladıktan sonra ise 

tekerlekli koltuk veya sandalyede bir defada iki saatten fazla oturmamalıdır. Uzun süreli 

oturma kontraktürlerine neden olabilir. 

 

 Post operatif devrede amputeye yaptırılan egzersizlerin amacı 

o Normal eklem hareketini devam ettirmek, 

o Kontraktürleri önlemek, 

o Güdüğün kan dolaĢımını artırmak, 

o Güdüğe Ģekil vermek, 

o Agonist-antagonist kas kuvvet dengesini sağlamak, 

o Atrofileri önlemek, 

o Hastanın enduransını ve motivasyonunu artırmaktır. 
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Kontraktür oluĢumu ve kontraktür önleyici dikkat edilecek bazı basit önlemler; 

 

Doğru YanlıĢ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 38 
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Tablo 2.1: Kontraktür önleyici tedbirler 
 

 Protez öncesi devre (prepostetik) 
 

Protez öncesi (prepostetik) devre, amputenin hastaneden çıkmasından protez yapımına 

kadar geçen sürede postoperatif devre fizyoterapi programına devam edilmeli ve ampute 

protez kliniğinde değerlendirmeye alınmalıdır. Protez ve ortez üretim ve uygulama 

merkezinde çalıĢan sağlık elemanlarının ilk toplantısıdır. Amputenin değerlendirilmesinde 

formlar kullanılır ve elde edilen bilgilere göre cerrahi tedavi, tıbbi tedavi veya protez 

uygulamasına karar verilir.  
 

 Protez öncesi devre; 

o Protez öncesi değerlendirme, 

o Protez reçetesi, 

o Protez öncesi tedaviden oluĢur. 

 

 Protez öncesi değerlendirme; 

o KiĢisel bilgiler: Hasta ile ilgili genel bilgiler, adı, soyadı, yaĢ, boy, 

kilo, meslek vb., 

o Sosyal durum: Sağlık güvencesi, amputelinin maddi yaĢam durumu 

vb.,  

o Tıbbi durum: Önceki hastalık Listesi, Amputasyon nedeni, tarihi, 

amputasyon tarafı, güdük boyu, kas kuvveti, eklem hareketi, 

güdüğün Ģekli, 

o Protez durumu: Ġlk protezi mi veya kaç yıldır protez kullanıyor, 

protezin tipi ve koltuk değneği kullanıp kullanmadığı konusunda 

yapılmaktadır.  

         

Resim 2.2: Protez öncesi güdük değerlendirme 
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Amputelilerde Güdük Değerlendirilme iĢlemi “2.1. Amputelilerde Güdük 

Değerlendirilme” konu baĢlığı altında daha detaylı anlatılmıĢtır. 

 

 Protez reçetesi 

 

Yapılan protez öncesi değerlendirmeye göre protez reçetesine karar verilmelidir. 

Protez ve ortez teknisyen/teknikerinden soket materyali, suspansiyonu, diz eklem ve ayak 

tipi belirlenen protezi yapması istenir. 

 

 Protez öncesi tedavi 

 

Bu dönemde protez takılmasını geciktiren nedenler üzerinde durulup giderilmeye 

çalıĢılmalıdır. Cerrahi yöntem uygulaması veya fizyoterapi gerekebilir. Kas kuvvetini eklem 

hareketlerini artırma güdükte ödem, kontraktür veya fantom ağrısı için tedavi 

uygulanmalıdır.  

 

Protez öncesi fizyoterapi programından postoperatif devre egzersizlerine ve yürüme 

aktivitelerine devam edilmelidir. 

 

Amputelilerde bandaj uygulama iĢlemi “2.3 Güdüğe Kompresyon (Bandaj) 

Uygulama” konu baĢlığı altında daha detaylı anlatılmıĢtır. 

 

 Protezin yapımı 

 

Protez ve ortez teknisyen/teknikeri tarafından protez kliniğinde özellikleri belirlenmiĢ 

olan protez reçeteye uygun olarak protez ve ortez üretim ve uygulama merkezinde 

yapılmalıdır. 

 

Erken (interim) protezleme yapılacak olursa, Cerrahiden 10-15 gün sonra yara kapandı 

ise geçici protez uygulanır. BaĢlangıçta parmak ucu temasına izin verilir. Daha sonra tolere 

edebildiğince yük arttırılır. Ġntermis proteze uyum sağlandıktan sonra hasta tam ağırlık 

taĢımaya kademeli olarak geçirilmelidir.  

 

Ek olarak yürüme eğitimi, protez kullanımı konusundaki gerekli eğitimler ve 

egzersizler yapılmalıdır. Genellikle rezidüel ekstremitede atrofik değiĢiklikler 4.ayda 

stabilize olmaktadır. Ancak bu dönem bazen de bir yıla kadar uzayabilmektedir. Bu dönem 

boyunca hasta geçici protezi kullanmaya devam  etmelidir.  

 

Genel olarak kalıcı proteze geçiĢ dönemi hastanın özelliklerine bağlı olarak 

değiĢmektedir. Geçici protez kullanan genç, aktif amputelerde tam ağırlık taĢıma tolere 

edilebildiğinde, protez tam gün kullanılabildiğinde ve bir ay kadar rezidüel ekstremitede 

ödem önleyici bir uygulamaya gerek kalmadığında kalıcı ve kesin protez için uygun zaman 

gelmiĢ demektir.  
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YaĢlı ve sağlık problemi olan amputelerde ise walker kullanma ve protezi gün içinde 

4-5 saat kullanma baĢarıldığında kalıcı proteze geçme dönemi gelmiĢ sayılabilir. Kalıcı 

protez büyük ölçüde geçici protezin özelliklerini taĢır. Ancak kozmetik açıdan daha üstün 

özelliktedir.  

     

Resim 2.3: Geçici interim protezler 

 

 Geçici protezin avantajları Ģunlardır: 
 

o Yara iyileĢir iyileĢmez kullanılabilir. 

o Elastik bandajdan daha etkin bir ekstremite küçülmesi sağlar. 

o Erken bipedal ambulasyona izin verir. 

o Çoğu yaĢlı hasta geçici protez ve koltuk değnekleri ile güvenli bir 

Ģekilde ambule olabilir. 

o Bazı hastalar iĢine dönebilir. 

o Hastanın rehabilitasyon potansiyelinin değerlendirilmesine olanak 

verir. 

o Pozitif bir motivasyon sağlar. 

o Çoğu hastanın tam aktif günlük hayata dönmesine kadar kompleks 

bir egzersiz programı ihtiyacını azaltır. 

o Kalıcı protezde görülebilecek sorunların önceden 

değerlendirilebilmesine olanak sağlar. 

 

 Protez eğitimi 
 

Protez eğitim iĢlemi “2.4. Protez Eğitimi” konu baĢlığı altında daha detaylı 

anlatılmıĢtır. 

 

 Amputenin izlenmesi 
 

Amputasyondan sonraki ilk 1-1,5 yıl rezidüel ekstremite hacim değiĢiklikleri 

nedeniyle hastanın sık görülmesi ve gerekli protez modifikasyonlarının yapılması 

gerekmektedir. Bu dönem içinde 3 ayda bir kontrol önerilir. Güdük atrofisi stabil hâle 

geldikten sonra yıllık izlemler yeterli olabilmektedir. Genellikle alt ekstremite protezlerinin 

3-5 yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.  
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2.1. Amputelilerde Güdük Değerlendirilme 
 

Güdük egzersizlerine geçmeden önce, bir takım güdük testleri yapılır. Bunlar; 

  

 Kalça hareketleri, 

 Kalçanın hareket yönleri, 

 Kas gücü derecelendirme, 

 Kalça eklem hareketleridir. 

 

Test ederek, uygulanacak olan egzersizler belirlenir.  

 

2.1.1. Kalça hareketleri 
 

Ekstremite kaybından sonra diz altı ve diz üstü güdükleri abduksiyon ve fleksiyona 

gitme eğilimindedir. Güdük boyu kısaldıkça bu eğilim artmaktadır. Engel olunmaz ise bu 

eğilim kontraktür ve kas dengesizliği ile sonuçlanır.  

 

Resim 2.4: Kontraktür eğilimi 

 

2.1.2. Kalçanın Hareket Yönleri 
 

Kalçanın; 

 

 Ġleriye hareketi, fleksiyon, 

 Geriye hareketi, ekstansiyon, 

 Ġç yan tarafa hareketi, adduksiyon, 

 DıĢ yan tarafa hareketi, abduksiyon, 
 DıĢ tarafa döndürme hareketi, dıĢ rotasyon, 

 Ġç tarafa döndürme hareketi,  iç rotasyon olmak üzere altı hareketi vardır. 
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Resim 2.5: Kalça hareketleri 

 

Kas gücü 3 ve üzeri ise amputeli güdüğünü kontrol edebilir. Bu nedenle kas gücü 1, 2, 

0 ise hareket etme kabiliyeti az olduğundan egzersizlerle kas gücünü 3 ve üzeri 4-5’e 

çıkarmak gerekir.  
 

2.1.3. Kas Gücü Derecelendirme 
 

 0 = Hiç kontraksiyon yok. 

 1 = Çok az kontraksiyon, hareket yok ya da titrek bir hareket var. 

 2 = Yerçekimi elimine edildiğinde hareket açığa çıkar. 

 3 = Yerçekimine karĢı hareket açığa çıkar. 

 4 = Yerçekimine karĢı yapılan hareket direnç alır. 

 5 = Normal fonksiyonel hareket  

 

2.1.4. Kalça Eklem Hareketlerini Test Etme  
 

Kalça eklem hareket testi;  
 

 Kalça abduksiyon güç kontrol testi, 

 Kalça adduksiyon güç kontrol testi, 

 Kalça fleksiyon güç kontrol testi, 

 Kalça ekstansiyon güç kontrol testi, 

 Thomas (Güdüğün fleksiyon kontraktör) testi, 

 Lateral duvar ile adduksiyon açısını ölçerek yapılır. 

 

 Kalça abduksiyon güç kontrol testi 
 

 ROM: 45 derece - 50 derece. 

 Kaslar: 

o M.gluteus medius 

o M.gluteus minimus 

o M.Tensor fasya lata 
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Test sırasında hastanın pozisyonu; 

 

Amputeli sedye üzerinde sağlam ayak üzerine yatırılır. Güdük üst tarafa getirilerek 

rahatça test edilecek Ģekilde açığa alınır. Güdük lateraline el konularak, hastadan güdüğünü 

elinize karĢı itmesi (abduksiyona getirmesi) istenir. Hareket aralığının normal olup olmadığı 

incelenir. Bu testi yaparken gövdede meydana gelecek hareketler kontrol edilmeli gerekirse 

kalça tutularak kalça hareketi önlenmelidir.  

 

Resim 2.6: Kalça adduksiyon güç kontrol testi 

 

 Kalça adduksiyon güç kontrol testi 

 

 ROM: 20 derece - 30 derece. 

 Kaslar:  

o M.adduktor Longus 

o M.adduktor Brevis 

o M.adduktor Magnus 

o M.gracilus 

o M.pectineus 

 

Test sırasında hastanın pozisyonu; 

 

Kalça abduksiyon güç kontrol testinde olduğu gibi amputeli sedye üzerinde sağlam 

ayak üzerine yatırılır. Güdük üst tarafa getirilerek rahatça test edilecek Ģekilde açığa alınır. 

Bu sefer güdük medialine el konularak hastadan güdüğünü elinize karĢı itmesi (abduksiyona 

getirmesi) istenir. Hareket aralığının normal olup olmadığı incelenir. Bu testi yaparken 

gövdede meydana gelecek hareketler kontrol edilmeli gerekirse kalça tutularak kalça 

hareketi önlenmelidir.  

 

 Kalça fleksiyon güç kontrol testi 
 

 ROM:  130 derece 

 Kaslar: 

o M.psoas major 

o M.iliacus 
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Test sırasında hastanın pozisyonu; 

 

Amputeli sırt üstü sedyeye yatırılır. Güdük rahatça test edilecek Ģekilde açığa alınır. 

Güdük anterioruna el konularak hastadan güdüğünü elinize karĢı itmesi (fleksiyona 

getirmesi) istenir. Hareket aralığının normal olup olmadığı incelenir.  

 

Resim 2.7: Kalça fleksiyon güç kontrol testi 

 

 Kalça ekstansiyon güç kontrol testi 

 

 ROM: 20 derece - 30 derece. 

 Kaslar:  

o M.gluteus Maksimus 

o Hamstring 

 

Test sırasında hastanın pozisyonu; 

 

Amputeli yüz üstü sedyeye yatırılır. Güdük posterioruna el konularak hastadan 

güdüğünü elinize karĢı itmesi (ekstansiyona getirmesi) istenir. Hareket aralığının normal 

olup olmadığı incelenir.  

 

Resim 2.8: Kalça ekstansiyon güç kontrol testi 

 

 Thomas (Güdüğün fleksiyon kontraktör) testi  

 

Alt ekstremite amputelerinde kontraktürlere sık rastlanmakta ve diz üstü amputelerde 

kalça fleksör, abduktor, eksternal rotatör, diz altı amputelerinde ise diz fleksör kaslarında 

görülmektedir. 

 

Hasta sırt üstü yatıĢ pozisyonunda, sağlam bacağını, dizi bükülü bir Ģekilde, dizden 

tutarak kendine doğru çekince kontraktör yok ise güdük zeminde kalacaktır. Eğer kontraktör 

var ise sağlam ayakla birlikte güdük de fleksiyona gitmek isteyecektir. Bu aradaki mesafe 

ölçülerek fleksiyon kontraktör açısı tespit edilir.  
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Fleksiyon kontraktür yok Fleksiyon kontraktürü mevcut 

Resim 2.9: Güdüğün fleksiyon kontraktör testi 

 

 Lateral duvar ile adduksiyon açısı 

 

Hasta ayakta iken güdük vücut orta çizgisine yaklaĢtırmaya (adduksiyona) çalıĢılır. 

Eğer güdük adduksiyona gidiyor ise normal, adduksiyona gitmekte zorlanıyor ise 

abduksiyon kontraktörü vardır.  

 

Resim 2.10: Lateral duvar ile adduksiyon açısı 

 

2.2. Amputelilerde Egzersiz Uygulaması 
 

Egzersizlere baĢlamadan önce ve egzersiz sırasında güdükteki ödem ve atrofinin 

takibini yapmakta yarar vardır. 

 

 Güdükteki ödem, atrofi kontrolü 

 

Güdükteki ödem, atrofi kontrolü amputelinin sağlam ve ampute olan her iki taraf 

trokanter major referans noktası alınarak distale doğru güdük kısa ise üçer cm aralıklarla, 

uzun ise beĢer cm aralıklarla çevre ölçümü yapılarak ödem ya da atrofi olup olmadığı takip 

edilmelidir. 
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Resim 2.11: Güdükteki ödem, atrofi kontrolü 

 

 Alt ekstremite amputeleri, diz altı ve diz üstü olarak ayrıldığından uygulanan 

egzersizlerde; 

 Diz altı güdüğüne egzersiz, 

 Diz üstü güdüğüne egzersiz uygulaması olarak ikiye ayrılır. 

 

 Diz altı güdüğüne egzersiz uygulaması 

      

 

 

 

 

  

Resim 2.12: Diz altı güdük egzersizleri 
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 Diz üstü güdüğüne egzersiz uygulaması 

 

Resim 2.13: Diz üstü güdük egzersizleri 

 

Güdük egsersizleri, öğrenilmesi kolaydır ve bağımsız olarak yapılabilmektedir. 

Ġzotonik hareketin pik noktasında yapılan izometrik kontraksiyon güç artıĢını sağlar. 10 

saniyelik kontraksiyon süresi içinde ilk 2 saniye kontraksiyonu giderek arttırma, 6 saniye 

izometrik kontraksiyon ve 2 saniye de kontraksiyonu azaltma Ģeklinde kullanılmaktadır. 

Ayrıca abdominal ve sırt ekstansörlerini güçlendirme egzersizleri gövde gücünü koruma, 

dengeyi arttırma ve bel ağrısını azaltma açısından önemlidir. Sağlam bacak ve kollarla 

yapılan güçlendirme egzersizleri de özellikle protezli ve protezsiz yürüme dönemlerine 

hazırlık için önemlidir. 

 

Genel kondüsyon ve enduransta bir azalma fonksiyonel aktiviteler ve protezle yürüme 

çalıĢmalarının öğrenilmesini zorlaĢtırır. Postoperatif dönemde hemen bir progresif genel 

egzersiz programına baĢlanması gerekmektedir. Genel güçlendirme egzersizleri olarak 

yatakta ağırlık taĢıma, önceden belirlenen bir uzaklığa tekerlekli sandalyenin itilmesi, 

dinamik rezidüel ekstremite egzersizleri, alt ve üst ekstremite güçlendirme, tekerlekli 

sandalyede aerobik, protez öncesi asistif cihaz ile ambulasyon ilgilenilen herhangi bir spor 

ya da rekreasyonel aktiviteye yoğunlaĢılması gibi aktiviteler örnek verilebilir. Bu 

aktivitelerde biri ya da birkaçı seçilerek tolere edilebildiğince baĢlanıp günde bir saate kadar 

çıkılır. Bu faaliyetler protez ile ambulasyonu daha iyi bir seviyeye getirir. 

 

Güdük egzersizleri, hekim reçetesine uygun olarak, fizyoterapistler tarafından 

egzersizlerin nasıl yapacağı konusunda bilgi verilerek yaptırılır. Bu egzersizler fizyoteparpist 

eĢliğinde yapılabileceği gibi amputelinin evde kendi kendine yapması konusunda 

bilgilendirerek egzersizleri evde yapmak üzere yönlendirir.  

 

Egzersizler;   

 Dirençli,  

 Dirençsiz olmak üzere iki Ģekilde yapılır. 
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Dirençsiz egzersizler güdüğün kendi halinde hiçbir yardımcı egzersiz aletleri 

kullanılmadan yapılır. Dirençli egzersizlerde ise elastik band, yastık gibi direnç gösteren 

yardımcı aletler ile yapılır.  

 

Diz altı amputasyonlardan sonra hastanın transferleri ve yürüyüĢünün kolaylaĢması 

için fizyoterapist tarafından uygulanabilecek birçok egzersiz vardır.  

  

Kalan kasları germek ve güçlendirmek için sekiz temel egzersiz aĢağıda 

listelenmiĢtir. Bir fizik tedavi değerlendirmesi hastanın amputasyon öncesi hareket gücü ve 

fonksiyonel hareketlililk aralıkları (transfer, yürüme, merdiven çıkma) gereksinimleri 

açısından faydalı olabilir. Tekrar sayısı ise bireyin mevcut dayanıklılık ve kuvveti ile 

değiĢir. Egzersizler ağrılı olmamalıdır. 

 

 Belli baĢlı sekiz temel egzersizler; 

 

 Quadriceps güçlendirme egzersizi 

 Düz bacak kaldırma egzersizi 

 Kalça ekstansiyonu egzersizi  

 Quatriceps izometrik kuvvetlendirme egzersizi 

 Yüzüstü Hamstring kuvvetlendirme egzersizi 

 Kalça addüktör izometrik kuvvetlendirme egzersizi 

 Kalça ekstansiyonunu kuvvetlendirme egzersizi 

 Havlu rulo ile köprü kurma egzersizi 

 

2.2.1. Dirençsiz Kalça Kuvvetlendirme Hareketleri 
 

 Güdük kalça fleksörleri germe egzersizi 

 

Resim 2.14: Güdük kalça fleksörleri germe egzersizi 
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 Gövde ekstansör kuvvetlendirme (anti-gravite kasları kuvvetlendirme) egzersizi 

 

 

Resim 2.15: Gövde ekstansör kuvvetlendirme 

 

 Karın kasları güçlendirme egzersizi 

  

Resim 2.16: Karın kasları güçlendirme 

 

 Köprü kurma 

           

Resim 2.17: Köprü kurma 

 

 Quadriceps güçlendirme egzersizi 

 

Quadriceps güçlendirme (tercihen desteği ve güvenlik için bir arkalık ve kolları olan 

bir sandalyede oturan, hasta diz tam ekstansiyon olacak Ģekilde açar. Birkaç saniye bu 

Ģekilde tuttuktan sonra kontrollü biçimde fleksiyona getirir.  
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 NEH (normal eklem hareketi) 

 

     

Resim 2.18: NEH (normal eklem hareketi) 

 

 Dirençli guadriceps güçlendirme  

 

Resim 2.19: Dirençli guadriceps güçlendirme  

 

 Düz bacak kaldırma egzersizi 

 

Hasta sırt üstü yatar, sağlam diz bükülü, ampüte diz düz olacak Ģekilde diğer dizi 

seviyesine kadar kaldırılır. 2-3 sn. tutulduktan sonra indirilir. 

 

Resim 2.20: Kalça fleksörleri kuvvetlendirme  
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 Güdük pozisyonlama  

 

Resim 2.21: Güdük pozisyonlama  

 

 Kalça ekstansiyonu egzersizi  

 

Yüz üstü yatılır. Sağlam ayak dizi düz durumda iken amputeli ayak yukarı kaldırılır.  

 

Resim 2.22: Kalça eklemi ekstansör kuvvetlendirme 

 

 Quatriceps izometrik kuvvetlendirme egzersizi 

 

Quatriceps izometrik kuvvetlendirme hareketinde amputeli hasta uzun oturur 

pozisyonda amputeli dizini aĢağı doğru bastırır, 5 sn. tutar ve gevĢetir. 

 

Resim 2.23: Ġzometrik quatriceps kuvvetlendirme 
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 Yüzüstü Hamstring kuvvetlendirme egzersizi 

 

Yüz üstü yatıĢ pozisyonunda amputeli diz uyluk kasları ile yavaĢ yavaĢ bükülür. 

Kontrollü ve yavaĢ bir Ģekilde diz açılır.  

 

Resim 2.24: Hamstring kuvvetlendirme 

 

 Kalça addüktör izometrik kuvvetlendirme egzersizi 

 

Uzun oturur pozisyonda bacak arasındaki yastığı 5 sn. süreyle sıkıĢtırılır. Sonra 

hareket tekrarlanır. 

 

        

Resim 2.25: Kalça addüktör kuveltendirme 
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 Kalça ekstansiyonunu kuvvetlendirme egzersizi 

 

Yan yatıĢ pozisyonunda bacağı düz bir Ģekilde 45 derece kaldırılır. Daha fazla 

kaldırmaya gerek yoktur. Kalça ve diz eklemi düz olmalıdır.  

 

 

Resim 2.26: Kalça abduktör kuvvetlendirme 

 

 Havru rulo ile köprü kurma egzersizi 

 

Sırt üstü yatıĢ pozisyonunda güdüğün altına havlu rula yerleĢtirilir, diğer diz bükük 

iken, kalça yukarı kaldırılır. 5 sn. tutulur ve tekrar yavaĢça serbest bırakılır.  

 

Resim 2.27: Köprü kurma 
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 Pelvik tilk (köprü kurma) egzersizi 

 

Resim 2.28: Pelvik tilk (köprü kurma) 

 

 Ekstansiyon kuvvetlendirme 

     

Resim 2.29: Ekstansiyon kuvvetlendirme 

 

 Fleksiyon kuvvetlendirme 

 

Resim 2.30: Fleksiyon kuvvetlendirme 

 

 Abduksiyon kuvvetlendirme 

       

Resim 2.31: Abduksiyon kuvvetlendirme 
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2.2.2. Dirençli Kalça Kuvvetlendirme Hareketleri 
 

Dirençli kalça kuvvetlendirme hareketleri: 

 

 Kalçanın, ileriye doğru kuvvetlendirme hareketi,  

 Kalçanın, geriye doğru kuvvetlendirme hareketi,  

 Kalçanın, iç yan tarafa doğru kuvvetlendirme hareketi,  

 Kalçanın, dıĢ yan tarafa doğru kuvvetlendirme hareketi,  
 Kalçanın, dıĢ tarafa döndürme doğru kuvvetlendirme hareketi,  

 Kalçanın, iç tarafa döndürme doğru kuvvetlendirme hareketi olmak üzere yine 

altı Ģekilde kuvvetlendirme egserzisleri yapılır. 

 

2.2.2.1. Kalçanın Ġleriye Doğru Kuvvetlendirme Hareketi (Fleksiyon) 
 

Kalça fleksörlerini kuvvetlendirmek için hastanın kas kuvvetine uygun ağırlıkta 

seçilmiĢ, kum torbası gibi ağırlıklar kullanılır. 

 

Resim 2.32: Kalça fleksör germe, kalça fleksör kuvvetlendirme hareketi 

 

2.2.2.2. Kalçanın Geriye Doğru Kuvvetlendirme Hareketi (Ekstansiyon) 
 

Kalça ekstansörlerini kuvvetlendirmek için hastanın kas kuvvetine uygun ağırlıkta 

seçilmiĢ, kum torbası gibi ağırlıklar kullanılır. 

 

Resim 2.33: Kalça ekstansör germe, kalça ekstansör kuvvetlendirme hareketi 
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2.2.2.3. Kalçanın DıĢ Yan Tarafa Doğru Kuvvetlendirme Hareketi (Abduksiyon) 
 

Kalça abduktörlerini kuvvetlendirmek için hastanın kas kuvvetine uygun renkte 

seçilmiĢ egzersiz bantları kullanılır. 

 

Resim 2.34: Kalça abduktör kuvvetlendirme hareketi 

 

2.2.2.4. Kalçanın Ġç Yan Tarafa (Orta Hatta) Doğru Kuvvetlendirme Hareketi 

(Adduksiyon) 
 

Kalça adduktörlerini kuvvetlendirmek için hastanın kas kuvvetine uygun renkte 

seçilmiĢ egzersiz bantları kullanılır. 

 

Resim 2.35: Kalça adduktör kuvvetlendirme (germe) hareketi   
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2.2.2.5. Kalçanın DıĢ Tarafa Doğru Döndürek Kuvvetlendirme Hareketi (DıĢ 

Rotasyon) 
 

Fizyoterapist yada bir baĢka kiĢi, amputelinin kas kuvvetine bağlı olarak, güdüğe 

uygulayacağı içe çevirme kuvvetine karĢı, amputeli, dıĢa çevirme direnci gösterir. Yapılan 

bu kuvvetlendirme hareketlerine ise dirençli içe rotasyon kuvvetlendirme hareketleri denir. 

 

Resim 2.36: Dirençli internal rotasyon kuvvetlendirme hareketi  

 

2.2.2.6. Kalçanın Ġç Tarafa Doğru Döndürek Kuvvetlendirme Hareketi (Ġç 

Rotasyon) 
 

Fizyoterapist ya da bir baĢka kiĢi, amputelinin kas kuvvetine bağlı olarak, güdüğe 

uygulayacağı dıĢa çevirme kuvvetine karĢı, amputeli, içe çevirme direnci gösterir. Yapılan 

bu kuvvetlendirme hareketlerine ise dirençli içe rotasyon kuvvetlendirme hareketleri denir. 

 

Resim 2.37: Dirençli eksternal rotasyon kuvvetlendirme hareketi 
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2.2.3. Egzersiz Aleti ile Kalça Kuvvetlendirme 
 

Kalça kaslarını kuvvetlendirmede, özel tasarlanmıĢ güdük egzersiz aletlerden de 

faydalanılabilir. 

   

Resim 2.38: Ampute egzersiz aletleri 

 

2.3. Güdüğe Kompresyon (Bandaj) Uygulama 
 

Amputasyon sonrası güdüğün kendini salmaması, hareketlilik kazanma ve protez 

kullanımına bir an önce geçmek ve protez uygulamaya geçmeden önce güdüğün 

toparlanması için güdüğün basınç altında tutulması gerekmektedir ve bu iĢleme genel olarak 

bandajlama iĢlemi denilmektedir.  

 

Güdüğe basınç uygulama iĢlemi; 
 

 Elastik bandaj, 

 Elastik güdük basınç çorapları, 

 Geçici interim protezler ile yapılır. 

 

Geçici protez (interim) uygulamaları, diz altı ve üstü modüllerinde daha detaylı 

bilgiler verilmiĢtir. 

    

Resim 2.39: Geçici interim protezler 
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Bandajlama iĢine genel olarak ameliyattan 2 hafta geçtikten ve dikiĢler alındıktan 

sonra baĢlamalıdır. Diz üstü güdükleri için 15 cm, diz altı güdükleri için 10 cm eninde elastik 

bandaj kullanılmalıdır. 

 

Bandajın 6-8 saatte açılıp tekrar sarılması gerekir. Bandaj her yapıldığında mümkünse 

yeni rulo kullanılmalı, elastikiyetini kaybetmiĢ bandajlar uygulanmamalıdır. Bu nedenle 

bandajın her kullanmadan sonra veya hiç değilse günaĢırı yıkanması gerekir. Bandaj 

sarımına devamlı protez giyilmeye baĢlayıncaya kadar devam edilir. Ancak amputenin 

sabahları protezi giymede zorluğu olursa ya da geceleri güdük hacim değiĢiklikleri oluyorsa 

geceleri bandaj yapmaya devam etmelidir.  

 

Bandajlama iĢlemi dikkat, özen ve zaman ayrılması gereken bir iĢtir. Bandaj 

kullanamayan hastalar ve bazı vakalarda, kullanımı daha kolay ve basit olan kompresyon 

çorabı kullanmak gerekir. 

  

Resim 2.40: Güdük çorabı 

 

Kompresyon çoraplarının yün, pamuk gibi ham maddelerden, nemi emen ve ısı 

değiĢimini engelleyen, deriyi koruyan, nemi emen kaliteli malzemeden olmalıdır. Elastik 

bandaj uygulaması; 

 

 Yatmak zorunda kalan diz üstü protez kullanıcılarının bandaj uygulaması 

(Resim 2.41) 

 Ayaktaki protez kullanıcılarının bandaj uygulaması (Resim 2.42) 

 Diz üstü güdüğüne basınç çorabı uygulama (Resim 2.43) 
 

 
  

Resim 2.41: Yatan hastalarda 

bandaj uygulaması 

Resim 2.42: Ayaktaki hastalarda 

bandaj uygulaması 

Resim 2.43: Basınç 

çorabı uygulama 

 

Bandaj iĢlemini hastanın kendisinin yapması daha anlamlı olmaktadır. Hastanın 

kendisinin bandaj yapması halinde bandajın sıkılığını hissetmesinden dolayı uygun olan 

sıkılığı tespit edebilmektedir. Diz üstü güdüğüne kompresyon (basınç) uygulama Ģekli 

hastanın durumuna göre değiĢir. 
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Hatalı bandaj uygulaması Doğru bandaj uygulaması Bandajın kontrolü 

Resim 2.44: Bandaj uygulaması 

 

Hastaya bandaj yapma iĢleminin ortopedik protez ve ortez teknisyeni tarafından nasıl 

yapıldığının ayrıntılı bir Ģekilde nasıl yapıldığı ve tekniğine uygun yapılmasının 

gerekliliğinin anlatılması gerekmektedir. 
 

Güdüğü proteze hazırlamak için yapılan elastik bandaj uygulamasında Ģu hususlara 

dikkat edilmelidir: 

 Yeterli uzunlukta ve ende elastik sporcu bandajı kullanılmalıdır. 

 Bandaj önce havada gerdirilmeli ve sarılacak yere doğru yatırılmasına, 

 Bandaj “8” Ģeklinde sirküler sarılmasına, 

 Güdük ucunda yukarı (distalden proksimale) doğru olmasına, 

 Basıncın distalden proksimale doğru azaltılmasına, 

 Bandajın üst üste gelen ikinci katı birinci katın en az yarısının üzerinden 

geçmesine dikkat edilmelidir. 

 Bandajın güdük yüzeyini tamamen sarmasına,  

 Bandajın tüm yüzeye eĢit bir baskı uygulamasına,  

 Bandajın çok sıkı ve eklem hareketine engel olmamasına, 

 Bandaj güdüğün her tarafını kapatmalı, açıkta doku katlanmalarına neden 

olmamalıdır.  

 En az iki saatte bandajın sökülerek güdük kendi haline 15-20 dk. bırakıldıktan 

sonra tekrar bandajı sarmaya, 

 Kan dolaĢımını etkilemeyecek bir sıkılıkta olmasına dikkat edilmelidir. 
 

Bandaj güdüğün her tarafını kapatmalı, açıkta doku katlanmalarına ve Ģekilde olduğu 

gibi güdük ucu boĢ bırakılmasına müsaade etmemelidir. ġekilde olduğu gibi güdük ucunda 

boĢluk kalır ya da dengesiz basınç uygulanır. Aksi takdirde teknisyen tarafından hiç mi hiç 

arzu edilmeyen armut (ampul) görünümlü arzu edilmeyen bir güdük oluĢur. 
 

   

Resim 2.45: Hatalı bandaj uygulaması 
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Hastanın kendisinin bandaj yapması halinde bandajın sıkılığını hissetmesi ve 

dolayısıyla uygun sıkılığı tespit edebilmektedir. Bundan dolayıdır ki hastanın bandaj iĢlemini 

kendisinin yapması daha anlamlıdır, gerektiğinde ise yardım almalıdır. 

 

Resim 2.46: Güdüğe bandaj uygulaması 

 

Hastaya bandaj yapma iĢleminin ortopedik protez ortez teknisyeni/teknikeri veya 

fizyoterapist tarafından ayrıntılı bir Ģekilde nasıl yapıldığı ve bandajlamanın tekniğine uygun 

yapılmasının gerekliliği anlatılmalıdır.  

 

2.3.1. Diz Altı Güdüğünde Elastik Bandaj Uygulaması 
 

Diz altı amputelerinde bandaj oturma pozisyonunda ve diz eklemi ekstansiyonda 

yapılmasına dikkat edilmelidir. Diz altı güdüğünden bandaj uygulaması Diz Altı Protezi 

Ölçü Alma Modülünde daha detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır. 

 

    

Resim 2.47: Diz altı bandajına toplu bakıĢ 

 

2.3.2. Diz Üstü Güdüğünde Elastik Bandaj Uygulaması 
 

Bandaj yapılacak diz üstü ampute hastası, sağlam tarafı üzerine yan yatmalı veya 

ayakta durur pozisyonda iken bandaj uygular. Bandaja baĢlamadan önce güdük 

ekstansiyonda tutulmalı, dıĢ rotasyon ve abduksiyon önlenmelidir. Diz üstü güdüklerinde 

değiĢik Ģekillerde elastik bandaj uygulanır. Hangi Ģekilde bandaj yapılırsa yapılsın, en son 

kat, bel üzerinde dolaĢtırılarak bandajın aĢağı kayması önlenmelidir.  
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 Hastanın durumuna göre; 

 Ayakta,  

 Yatarak uygulanabilir.  

 

 Bandajın baĢlama yerine göre; 

 Güdük distalinden baĢlayan elastik bandaj uygulaması, 

 Güdük proksimalinden baĢlayan elastik bandaj uygulaması,  

 Gövdeden baĢlayan elastik bandaj uygulaması, olmak üzere iki kısma 

ayrılır. Hangi Ģekil bandaj hastanın kolayına geliyorsa o Ģekilde bandaj 

yapması esastır. 

 

2.3.2.1. Güdük Distalinden BaĢlayan Elastik Bandaj Uygulaması 
 

Elastik bandaj sargılama iĢlemi güdük ucundan baĢlanarak güdük distalinden sekiz 

Ģeklinde proksimale doğru sarılarak en son gövdede sonlandırılır ve gövdeye bağlanarak 

tamamlanır. Bandaj uygulama iĢlemi tekniğine uygun olarak yapılır. 

 

Resim 2.48: Güdük distalinden baĢlayan ayakta bandaj sarımı 

 

2.3.2.2. Güdük Proksimalinden BaĢlayan Elastik Bandaj Uygulaması  
 

Uzun güdüklerde, güdük distalinden bandajlamaya baĢlanabilir. Hangi bandaj 

uygulama iĢlemleri olursa olsun, bandaj uygulama tekniğine uygun olarak yapılmalıdır. 
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Resim 2.49: Güdük proksimalinden baĢlayan ayakta bandaj sarımı 

 

2.3.2.3. Gövdeden BaĢlayan Bandaj Uygulaması 
 

Bu bandajlama tekniğinde, elastik bandaj sargılama iĢlemine önce gövdeye sararak 

baĢlanır, daha sonra güdük distaline doğru sarmaya devam edilir. Birinci bandajın 

bitmesinden sonra ikinci bandaj diğer bandajın üzerinden ve güdük distalinden proksimale 

doğru sarılarak tamamlanır. 

 

Resim 2.50: Gövdeden baĢlayan bandaj uygulaması 
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2.3.2.4. Yatan hastalarda Bandaj Uygulaması  
 

Gerektiği durumlarda, yatmak zorunda kalan diz üstü amputelerine, yatakta bandaj 

uygulaması yapılabilir. 

 

Resim 2.51: Yatan hastalarda bandaj uygulaması 

 

2.3.3. Güdüklerde Kompresyon (Basınç) Çorap Uygulaması 
 

Elastik bandajlama iĢi dikkat ve özen isteyen ve zaman ayrılması gereken bir iĢtir. 

Kullanımı daha kolay ve basit olan kompresyon çorabı kullanmak avantajlı olabilir. Basınç 

çorabının uygulanmasının sağlıklı olması için bir baĢkasından yardım alınarak yapılması 

gerekir. 
 

 Basınç çorabının ters çevrilir (Resim 2.52). 

 Basınç çorabı gerdirilir (Resim 2.53). 

 Güdük üzerindeki kasların toplanmamasına dikkat güdüğe geçirilir (Resim 

2.54). 

 Basınç çorabının kaymaması için bel kemer bağlantısı ile gövdeye tutturulur 

(Resim 2.55). 
 

 
 

 
 

Resim 2.52: Basınç 

çorabının ters 

çevrilmesi 

Resim 2.53: Basınç 

çorabının gerdirilmesi 

Resim 2.54: Basınç 

çorabının giydirilmesi 

Resim 2.55: Basınç 

çorabının gövdeye 

bağlanması 
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Kompresyon çoraplarının yün, pamuk gibi ham maddelerden, nemi emen ve ısı 

değiĢimini engelleyen, deriyi koruyan, nemi emen kaliteli malzemeden yapılmıĢ olması 

gerekmektedir. 

   

Resim 2.56: Güdük basınç çorabı 

 

2.4. Protez Eğitimi  
 

Amputeli ve ailesi protez kullanımı ile ilgili kurallar konusunda eğitilmelidir. 

BaĢlangıçta günde 3-4 kez ve her seferinde 15-20 dakikadan fazla olmayacak Ģekilde protez 

giyilmelidir. Cilt inspeksiyonu yapıldığında beĢ dakikadan fazla devam etmeyen kızarıklıklar 

görülmüyorsa protezi 1-2 saat giymeye baĢlayabilir. Cilt en az iki saatte bir ve ağırlık taĢıyıcı 

aktiviteler sonrası kontrol edilmelidir. 

 

 Protez ile yürüme öncesinde hastalara aĢağıdaki fonksiyonel aktiviteler 

öğretilmelidir. 

 Yatak mobilitesi 

 Tekerlekli sandalyeye transfer 

 Tekerlekli sandalyenin itilmesi 

 Desteksiz ayakta durma 

 Asistif cihaz ile ambulasyon 

 

 Yatak Mobilitesi 

 

Yatak mobilitesi, Yatak üzerine trapez, yatak yanına trabzan ya da bir baĢka kiĢinin 

yardımı gerekebilir. YaĢa bakılmaksızın tüm amputeler yatakta yuvarlanma, oturur 

pozisyona gelme ve diğer pozisyonları baĢarabilmelidir. 
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 Tekerlekli sandalyeye transfer 

 

Tekerlekli sandalyeye transfer, tek taraflı amputelerde tekerlekli sandalye yatak 

kenarına pozisyonlanır. Hasta; tek ayak üzerinde ayakta durma dengesini geliĢtirerek daha 

bağımsız, etkili trasferler yapabilir. 

   

Resim 2.57: Yüksekten alçağa veya alçaktan yükseğe transfer 

 

 Tekerlekli sandalyenin itilmesi 

 

Tekerlekli sandalye bağımsız mobilite için oldukça önemlidir. YaĢ, güç ve çeviklik 

gibi faktörlere bağlı olarak tekerlekli sandalyeye hâkim olma derecesi değiĢir. Öne itme, 

dönme, transfer için hazırlık ve fren yapma gibi temel beceriler hemen öğrenilmelidir. Daha 

sonra daha zor olan yokuĢ çıkma, inme, yerden tekerlekli sandalyeye transfer ve kaldırım 

sıçrama gibi aktiviteler öğrenilir. 

 

 Desteksiz ayakta durma 

 
Desteksiz ayakta durma, protezsiz ambulasyona hazırlık için tüm amputeler sağlam 

bacak üzerinde ağırlık merkezini dengeleyerek amputasyon ile kaybedilen ağırlık 

kompanzasyonunu öğrenmelidir. Bu, protez ile ambulasyona geçtiğinde kaybolmasına 

rağmen baĢlangıçta öğrenilmesi önemlidir.  

   

Resim 2.58: Sağa sola ağırlık aktarma 
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 Asistif cihaz ile ambulasyon 

 

Ampute kiĢi protez ile mobilizasyonu seçmediği zaman ya da ödem, cilt irritasyonu ya 

da kötü protez uyumu nedeniyle protez kullanılamadığı zaman bir asistif cihaz ile 

ambulasyona ihtiyaç duyulur. Desteksiz ayakta durma dengesi, üst ekstremite gücü, asistif 

cihaz ile koordinasyon ve beceri, kognitif durum asistif cihaz seçiminde önemlidir. 

 

Alt ekstremite amputelerinin protez eğitiminde, kiĢilerin hareketi yapım farklılıkları, 

yaĢ, seviye, amputasyon tarafı, kardiopulmoner durumu ve amputenin çabuk yorulacağı göz 

önünde bulundurulmalı ve protezin sık kontrolu yapılmalıdır. Protez eğitimini hastanın 

motivasyonu egzersiz toleransı, mental durumu ve yapılan eğitimin niteliği de büyük ölçüde 

etkilemektedir. Sağlam taraf alt ekstremitenin durumu ve protez ağırlığı da protezin 

fonksiyonel kullanımında etkili olmaktadır. 

 

2.4.1. Protezi Giyip Çıkarma  
 

Protezle fonksiyonun iyi, amputenin rahat olması, protezin doğru giyilmesine bağlıdır. 

Emmeli tipte soket kullanılan diz üstü amputeler protezi takarken; 

 

 Bandaj veya pamuklu güdük çorabı, 

 Pudra, 

 Destek alabileceği yer veya paralel bar, 

 Sandalye gereklidir. 

 

Hastaya ayakta veya oturarak güdüğünü pudralamayı ve bandaj inguinal ligament 

seviyesinden baĢlayarak lateralden mediale spinal sarımlarla sarılmalıdır. Daha sonra 

bandajın veya çorabın ucu soketin deliğinden çıkarılarak güdük soket içine itilmeli, protezli 

taraf biraz daha önde tutularak bandaj çekilmek suretiyle güdük soket içine oturtulmaya 

çalıĢılmalıdır.  

 

Resim 2.59: Protez giyme 
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Bu arada ampute bir eliyle soket üzerinden destekleyerek dizin bükülmesini 

önlemelidir. Doğru giyilmiĢ bir diz üstü protezinde abduktor tendon ve tuberositas ischii 

yerindedir. Kontrol etmek için hasta ayakta dururken, hastadan, protezli tarafa ağırlık 

vermemesini söylenerek, tuberositas ischiiyi palpe etmeli daha sonra o taraf ağırlık 

vermesini isteyerek protezin iskial sekisinin yerinde olup olmadığına karar vermelidir. Tuber 

ischii yerinde değilse üstte kalıyorsa ölçü uygun alınmamıĢ olabilir veya güdükte ödem 

olasılığı düĢünülmelidir. Bu durumun tam tersi de söz konusudur.  

 

Diz altı ampute ise protezini otururken diz eklemi fleksiyonda güdük çorabı giyerek 

takmalıdır. 

 

Alt ekstremite amputelerinde protez eğitiminin amacı, öncelikle ayakta durma ve 

normal yürüme fonksiyonu kazandırmaktır. Eğitim paralel barda baĢlatılmalı, ağırlık aktarma 

ve denge egzersizleri yaptırılmalıdır. 

 

 Ambulasyon programı 

 

 Denge egzersizleri 

 Dirençli egzersizler 

 Sağlam ve protezli tarafa ağırlık verme 

 Öne arkaya ağırlık verme 

 Paralel barda yürüme 

 Koltuk değnekleriyle yürüme  

 Sağlam ve protezli tarafa dönme 

 Çapraz adım yürüme 

 Engeller arasından geçerek yürüme 

 Merdiven inip çıkma  

 KoĢma 

 

2.4.2. Paralel Bar Eğitimi 
 

Paralel barda önce her iki elden de destek alarak ayakta durma öğrenilir. Sonra sıra ile 

önce ampute taraftaki el daha sonra da diğer taraftaki el paralel bardan kaldırılarak bağımsız 

denge kazanılır. Bundan sonra omuzları öne arkaya hareket ettirerek ya da bir topu öne 

arkaya atmaya çalıĢarak gövde rotasyonları ile denge arttırılır.  

 

 Yürüme öncesinde protez ile paralel bar çalıĢmaları  
 

 Denge ve koordinasyon çalıĢması, 

 Destek tabanı üzerinde ağırlık merkezinin oryantasyonu, 

 Tek ayak üzerinde durma, 

 Paralel barda sağlam taraf ile adımlama yapılması, 

 Protezli taraf ile adımlama,  

 Düzgün pelvik hareketi,  

 Salınma fazı çalıĢmaları, 
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 Tüm aĢamalar kombine edilerek paralel bar içinde yürüme çalıĢmaları 

yapılır. 

 Paralel barda yürüme baĢarıldıktan sonra paralel bar dıĢında aynı 

prosedürler uygulanır. 

 

 Destek tabanı üzerinde ağırlık merkezinin oryantasyon egzersizleri 

 

Ağırlık merkezinin öne, arkaya ve her iki yana kaydırma haretleridir.  

 

 Paralel bar içinde, öne ve arkaya ağırlık aktarma hareketi 

 

Resim 2.60: Öne arkaya ağırlık aktarma  

 

 Ġleri düzeyde denge egzersizleri. Sağa ve sola ek meteryallerle ağırlık 

aktarma 

     

Resim 2.61: Sağa ve sola ek meteryallerle ağırlık aktarma 
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 Tek ayak üzerinde durma egzersizleri 

 

Protezli bacak üzerinde ağırlık taĢınmasına yardım eden üç temel faktör vardır. 

Bunlar; 

 Rezidüel ekstremitenin kas kontrolü,  

 Rezidüel ekstremite-soket arasındaki proprioseptif duyu,  

 Protez ayak ile yer arasındaki iliĢkinin gözlenmesi Ģeklinde sıralanabilir.  

 

Tek ayak üzerinde ağırlık taĢıma ve denge en az yarım saniye kadar kazanılmaz ise 

sıklıkla protezli tarafta stans fazında azalma, sağlam tarafta adım boyunda kısalma ve protez 

tarafına doğru gövdede lateral eğimlenme gibi sorunlar geliĢebilir.  

 

Tek ayak üzerinde durmanın öğrenilmesinde en etkin metodlardan biri tabure üzerine 

adımlama tekniğidir. Paralel barda sağlam ayak bir tabureden 10-20 cm uzakta durur. Daha 

sonra sağlam bacak yavaĢça sağlam ayak tabure üzerine konur, her iki el ile paralel bardan 

destek alınır. Protez üzerine yavaĢ yavaĢ ağırlık aktarılırken sağlam taraftaki el paralel 

bardan kaldırılır, sonra da diğer el bırakılır. 

 

Resim 2.62: Tabure üzerine adımlama 

 

 Paralel barda sağlam taraf ile adım atma egzersizleri 

 

Resim 2.63: Paralel bar içinde sağlam taraf ile adımlama eğitimi 
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 Protezli taraf ile adım atma egzersizleri 

 

Resim 2.64: Paralel bar içinde protez taraf ile adımlama eğitimi 

 

 Düzgün pelvik hareketi egzersizleri 

 

Düzgün pelvik hareketlerin yeniden oluĢturulması için terapist tarafından her iki spina 

iliaka anterior süperiorun palpe edilir. 

 

Resim 2.65: Düzgün pelvik hareketi 
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 Salınma fazı çalıĢma egzersizleri 

 

Paralel barda önce sağlam sonra diğer taraftaki el bırakılarak salınma fazı 

çalıĢmalarına geçilir. 

 

Resim 2.66: Öne ve geri yürüme egzersizleri  

 

 Paralel bar içinde yürüme egzersizleri 

 

Tüm aĢamalar kombine edilerek yapılır. 

   

Resim 2.67: Yardım eĢliginde yürüyüĢte pelvik tilt ve rotasyon hareketi çalıĢma 

 

2.4.3. Paralel Bar DıĢında Yürüme Egzersizleri 
 

Paralel barda yürüme baĢarıldıktan sonra paralel bar dıĢında aynı prosedürler 

uygulanır. 
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 Sağa sola ağırlık aktarma egzersizi 

   

Resim 2.68: Sağa sola ağırlık aktarma 

 

 Tabure üzerinde denge egzersizi 

     

Resim 2.69: Tabure üzerine denge 

 

 Öne ağırlık aktarma egzersizi 

 

Resim 2.70: Öne ağırlık aktarma  
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 Kol sallama ve gövde rotasyon egzersizi 

 

Son olarak destek almadan yürümede kol sallama ve gövde rotasyonu yani gövde 

salınım çalıĢma egzersizleri 

   

Resim 2.71: Gövde salınımı 

 

 Top ile denge egzersizi 

 

 Vücut ağırlığı protez üzerindeyken masadan destek alarak sağlam ayak 

ile top üzerinde hakimiyet ve denge egzersizleri 

   

Resim 2.72: Masadan destek alarak top ile denge egzersizi 
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 Vücut ağırlığı protez üzerinde ve eller havada, sağlam ayak ile top 

üzerinde hakimiyet ve denge egzersizleri 

   

Resim 2.73: Eller havada top ile denge egzersizi 

 

 Denge ve koordinasyon çalıĢması 

         

Resim 2.74: Denge egzersizleri 

 

 Çapraz adım yürüme egzersizi 

 

Resim 2.75: Çapraz adım yürüme 
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 Engeller arasından geçerek yürüme egzersizi, önden veya yandan önce protezli 

sonra sağlam tarafı atarak geçebileği gibi tam tersini yaparak da geçebilir. 

 

Resim 2.76: Engelli yürüme 

 

 Yana yürüme 

   

Resim 2.77: Yana yürüme 

 

 Masada diz fleksiyon egzersizi 

 

Resim 2.78: Masada fleksiyon egzersizi 
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 Sandalyeye oturup kalkma egzersizi 

 

Amputeli protezli taraf önde sağlam ayak geride öne eğilerek oturmalı, aynı Ģekilde 

kalkmalıdır. Kalkarken elleri ile dizleri üzerinden destekleyebilir. 

 

Resim 2.79: Sandalyeye oturup kalkma 

 

 Yerden bir Ģey alma, amputeli sağlam ayak önde protezli taraf arkada 

ekstansiyon pozisyonunda sağlam tarafta kalça ve diz fleksiyonu ile öne 

eğilerek almalıdır. 

 

 Merdiven inip çıkma egzersizi 

 

Diz altı ve syme amputasyonu olanlar genellikle normal iniĢ çıkıĢ yapabilirler. Diz 

üstü (Transfemoral) amputeler için ise en güvenli metod Ģu Ģekildedir. 

 

Diz üstü protezi ile merdiven çıkma;  

 Vücut ağırlığını protezli tarafa kaydırılması, 

 Sağlam taraf güçlü bir Ģekilde üst basamağa yerleĢtirilmesi,  

 Gövde, sağlam taraf üzerinde vediz ekstansiyonda iken eğilerek aynı 

anda protezli tarafın yükseltilmesi Ģeklindedir.  

 

Diz üstü protezi ile merdiven inme;  

 Vücut ağırlığının sağlam taraf üzerine kaydırılması, 

 Protezli taraf alt basamağa yerleĢtirilmesi, 

 Vücut ağırlığının protezli tarafa kaydırılması, 

 Sağlam tarafın aĢağı alınması Ģeklindedir.  
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Diz altı ve syme amputasyonu olanlar genellikle normal iniĢ çıkıĢ yapabilir.  

 

Resim 2.80: Merdiven inip çıkma 

 

 YokuĢ çıkma egzersizi 

 

Diz altı amputeli sağlıklı kiĢiler gibi ancak küçük adımlar atarak normal yokuĢ inip 

çıkma yapabilir. Diz üstü ampute ise yokuĢ çıkarken diz eklemini ekstansiyona getirmede 

zorluk çekebilir. Bu durumda sağlam tarafa doğru hafif yan dönerek veya diz eklemi kilitli 

olarak çıkabilir ve yine aynı Ģekilde inebilir. 

 

Resim 2.81: YokuĢ çıkma 

 DüĢme 

 

Ampute bu konuda cesaretlendirmeli, yer minderine düĢme eğitimi yaptırılmalıdır. 

Böylece düĢme ile olabilecek ciddi yaralanmalar önlenmiĢ olur. Genellikle diz altı ve diz 

üstü amputelerde protezli tarafta ayağın kayması, dizin ani bükülmesi sonucu düĢme 

görülebilir. 
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Amputeliye öne doğru düĢmelerde dizlerini bükmesi, önce protezli sonra sağlam taraf 

diz ve ellerinini üzerine gelmesi, yan düĢmelerde sağlam taraf kalça üzerine, arkaya doğru 

düĢerken de öne eğilip kalçaların üzerine gelmesi önerilmelidir. 

 

 Ayağa kalkma egzersizleri 

 

 Sandalyeden, destek alarak ayağa kalkma egzersizleri 

 

Resim 2.82: Sandalye destekli kalkma 

 

 Yan dönerek, çift el ile yerden destek alarak yapılan, ayağa kalkma 

egzersizleri 

 

Resim 2.83: El ile yerden destekli kalkma 

 

 Dizler üzerine gelerek kalkma egzersizleri, sağlam ayak önde protezli 

taraf geride, ağırlığını sağlam tarafa vererek, protezli tarafta diz yere 

değinceye kadar dizlerini bükerek oturmalıdır. Kalkmayı ise sağlam taraf 

önde ağırlığı o tarafa veril elleri ile uyluk üzerinden destekleyerek 

yapmalıdır. 

 

Resim 2.84: Destek almadan ayağa kalkma  
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 Diz üstü amputelerde görülen yürüyüĢ problemleri 
 

 Lateral gövde fleksiyonu, 

 Abdüksiyon yürüĢü, 

 Sirkumdiksiyon yürüyüĢü, 

 Sekerek yürüme, 

 Dizaltı protezin rotasyonu, 

 ArtmıĢ lumbar lordoz, 

 Diz üstü amputelerde görülen yürüyüĢ problemleri, 

 YaĢlı hastalarda yüzme, 

 Genç hastalarda koĢu eğitimi verilmesidir. 

 

2.5. Güdük ve Protez Bakımı 
 

Pozisyona bağlı olarak gravite güdükte ödeme neden olabilir veya ödem varsa 

arttırabilir. Genel kural olarak, ampute oturması gerekiyorsa ayakta durmamalı, yatabilecek 

durumda ise oturmamalıdır.  
 

Oturma ve sırtüstü pozisyonda iken daima güdüğünü elevasyonda tutmalıdır. Bazı 

pozisyonlarda güdüğün dolaĢımı olumsuz yönde etkilenerek ödem meydana gelebilir.  

 

Kalça ve diz eklemlerinin ekstansiyonda tutulması ile venöz ve lenfatik dönüĢ daha 

kolay sağlanabilir. Güdükte ödem ancak havada veya ısısı fazla bir ortamda artabilir.  

 

Amputenin bu durumu bilerek postürüne dikkat etmesi ve bandaj yapması gerekir. 
 

 Bandaj uygulama 

  

Resim 2.85: Bandaj uygulama  
 

 Yatakta güdük pozisyonu 

 

Resim 2.86: Yatakta güdük pozisyon 
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Her akĢam amputelinin güdüğünü su ve sabunla yıkaması uygundur. Güdük sabunlu 

kalmamalı, yumuĢak bir havlu ile kurulanmalıdır. Güdüğün temizliği gündüz 

yapılmamalıdır. Derinin nemli kalması ile güdükte ödem ve proteze yapıĢma görülebilir. 

 

Resim 2.87:  Güdüğün temizlenmesi 

 

Protezin soket kısmının her gece su, sabun ve bezle temizliğinin yapılması ve tekrar 

giymek gerekiyor iyice kurutulması uygundur. 

 

Resim 2.88: Protezin temizlenmesi 

 

Güdük çorabının her gün değiĢtirilmesi ve yıkanması gerekir. Ilık su ve sabunla 

yıkanmalı, çok sıkılarak Ģekli bozulmamalıdır. Modüler protezlerde ise soket dıĢı kozmetiği 

bozmadan temizlenmelidir. 

 

Resim 2.89: Güdük çorabının temizlenmesi 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Paralel bar içinde protez taraf ile adımlama eğitimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 ArkadaĢınızın, sağlam tarafı yerde, 

protezli tarafı ise kaldıracak Ģekilde 

pozisyon aldırınız.  

 

 ArkadaĢınızı hasta olarak kullanınız.  

 ArkadaĢınızın, Sağlam tarafı yerde 

kalacak Ģekilde, protezli tarafı arkada 

kalacak Ģekilde tutunuz. 

 Protezli tarafı öne doğru adım atacak 

Ģekilde tutmasını söyleyiniz.  

 Protezli tarafa adım attırınız. 

 

 Sağlam ayak ve pelvisin sabit kalmasını 

söyleyiniz. 

 Protezli ayağı öne doğru almasını 

isteyiniz.  

 Adım atarken dizin bükülmesine dikkat 

ediniz. 

 

 Topuk temasını yaptırınız. 

 

 Topuğu yere bastırınız. 

 Dizin gergin olmasını kontrol ediniz. 

 Aynı Ģekilde ayağı geri çektiriniz.  

 Bu hareketleri defalarca yaptırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 



 

 84 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi rehabilitasyon dönemlerinden değildir? 

A) Atrofi dönem 

B) Preoperatif dönem 

C) Postoperatif dönem 

D) Protez öncesi devre  

E) Protez eğitimi  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, post operatif devrede amputeye yaptırılan egzersizlerin 

amacındandır? 

A) Preoperatif dönem 

B) Postoperatif dönem 

C) Protez öncesi devre  

D) Protez eğitimi  

E) Kontraktürleri önlemek 

 

3. AĢağıdakilerden hangisine kalça eklem hareket testinde bakılmaz? 

A) Kalça abduksiyon güç kontrol testi 

B) Kalça adduksiyon güç kontrol testi 

C) Kalça fleksiyon güç kontrol testi 

D) Kalça ekstansiyon güç kontrol testi 

E) DKÇ 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi kalçanın hareket yönlerinden değildir? 

A) Fleksiyon 

B) Ekstansiyon 

C) Adduksiyon 

D) Kontraksiyon 

E) Abduksiyon 

  

5. AĢağıdakilerden hangisinde hacim değiĢikliği, atrafi tespit edilir? 

A) Kalça hareketleri 

B) Kalçanın hareket yönleri 

C) Güdük çevre ölçümü 

D) Kas gücü derecelendirme 

E) Kalça eklem hareketleri 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin boĢ bırakılan yerlerini doğru kelimelerle tamamlayınız. 

 

1. Dirsek altı ampute gömlek giyerken önce . . . . . . . . . . . . . . . . . . taraf kolu geçirip 

sonra sağlam tarafı giymelidir. 

2. Dirsek altı ampute gömlek giyerken önce protezli taraf kolu geçirip sonra . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . tarafı giymelidir. 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . oluĢumu uygun olmayan yatak ve tekerlekli iskemle 

pozisyonlarına bağlı olarak geliĢebilir. 

4. Güdükteki ödem, atrofi kontrolünde, güdük kısa ise 3’er cm, uzun ise . . . . . . .’er cm 

aralıklarla çevre ölçümü yapılır. 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

5. (    ) Dirsek altı ampute gömlek giyerken önce protezli taraf kolu geçirip sonra sağlam 

tarafı giymelidir. 

6. (    ) Dirsek altı ampute gömlek giyerken önce sağlam taraf kolu geçirip sonra protezli 

tarafı giymelidir. 

7. (  ) Amputenin hastaneden çıkmasından protez yapımına kadar geçen sürede 

preoperatif devredir. 

8. (   ) KiĢisel bilgiler: Hasta ile ilgili genel bilgiler, adı, Soyadı, yaĢ, boy, kilo, meslekten 

oluĢur. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

9. AĢağıdakilerden hangisinde güdük değerlendirmesi söz konusu değildir? 

A) Hastanın ayak uzunluğu 

B) Kalça hareketleri 

C) Kalçanın hareket yönleri 

D) Kas gücü derecelendirme 

E) Kalça eklem hareketleri 
 

10. AĢağıdakilerden hangisinde amputeli yürüyebilir?  

A) Elastik bandaj uygulamasıyla 

B) Tekerlekli sandalye ile 

C) Güdük çoraplarıyla 

D) Egzersizle 

E) Geçici protezle 

 

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 DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 Protezli 

2 Sağlam  

3 Kontraktür 

4 5 (beĢ) 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 A 

10 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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