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AÇIKLAMALAR 
KOD 725TTT144 

ALAN  Ortopedik Protez ve Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Silikon Protezler 

MODÜLÜN TANIMI  
Silikon protezlerin tanımının verildiği öğrenim 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖNKOġUL 

9. ve 10. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak. Parsiyel 

Ayak Protezi, Temel Torna iĢlemleri-1,Temel Torna 

ĠĢlemleri-2, Sach Ayak Yapımı, Diz Altı Protezi Ölçüsü, 

Diz altı protezi alçı modelajı, Diz altı protezi imalatı, Diz 

Üstü Protezi Ölçüsü, Diz Üstü Protezi Alçı Modelajı, Diz 

Üstü Protezi Ġmalatı, Alt Ekstremite Dezartikülasyon 

Protezleri, Parsiyel El ve Bilek Protezleri, Dirsek Altı 

Protezi Ölçü ve Modelajı, Dirsek Altı Protezi Ġmalatı, 

Dirsek Üstü Protezi Ölçü ve Modelajı, Dirsek Üstü protezi 

Ġmalatı, Üst Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri 

modüllerini almıĢ olmak. 

YETERLĠK Silikon protezleri tanıyacaksınız.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Silikon protezlerinin yapısını, ölçü alma ve yapımında 

kullanılan malzemeleri tanıyacak, silikon protezleri 

yapabileceksiniz. 
 

Amaçlar  

1. Alt ekstremite silikon protezleri. 

2. Üst ekstremite silikon protezleri. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 

Ortam: Ölçü odası, atölye, uygulama alanı, Silikon tekniği 

uygulama odası 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 

ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 

kendinizi değerlendireceksiniz. 
 

Öğretmen, modülün sonunda ölçme aracı (test, çoktan 

seçmeli, doğru-yanlıĢ, v.b) kullanarak modül uygulamaları 

ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 

değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Son yıllarda silikon malzemesinin ortopedi tekniğine girmesiyle beraber protez 

teknolojisinde inanılmaz geliĢmeler olmuĢtur ve bu geliĢmeler devam etmektedir. GeliĢen 

teknoloji ile artan kozmetik görünüm ve konforun yanında maliyetlerinde artmasına sebep 

olmaktadır.  

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin 

bir parçası olan silikon protezleri, silikon protezi için ölçü alma ve imalat tekniklerini 

öğrenecekskiniz. 

 

Silikon protezler, hastanın anatomik ve kozmetik yapısına uygun Ģekillendirilmelidir. 

Uyum sağlamaz ise istenilen verimi alamayız. 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Alt ekstremitenin kozmetik silikon kaplaması ve silikon ayak protezleri için ölçü alma, 

imalat becerisini kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Alt ekstremitenin kozmetik silikon kaplaması tekniklerini çevrenizdeki 

iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Silikon ayak protezlerini, ölçü alma ve imalat tekniklerini çevrenizdeki 

iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

1. ALT EKSTREMĠTE SĠLĠKON 

PROTEZLERĠ 
 

Silikon protezler; iĢlevlerinin yanında doğal görünüme yakın, ampüte olmayan diğer 

ekstremitenin renk ve ölçülerine uygun, sert tırnaklı görünümleriyle estetik dengeyi sağlar. 

Böylelikle kiĢinin; sosyal, ailesel ve çalıĢma ortamına uyum sağlamasına yardımcı olur.  

 

Silikon, yapı itibarıyle mükemmel elastik özelliklere sahiptir, ancak aĢırı uzatma ve 

kesilmeye karĢı dirençsizdir. Kir tutmayan, uzun süre kullanımlı silikondan kiĢiye özgü 

üretim yapılmaktadır. Bakımını yapmak, protezin kullanım ömrünü uzatacaktır. 

 

1.1. Silikon Protez Yapımında Kullanılan Malzemeler 
 

Silikon protez yapımında aĢağıdaki yardımcı malzemeler kullanılır: 
 

 SĠLĠKON: Silikon kauçuklar, inorganik silika yani kumdan türetilmiĢtir. 

Silikonun belkemiği olan kumun, oksijen atomları ile iĢlem görmesi sonucu, 

silikon kauçuk elde edilir. Bu temel iĢlem, diğer yüksek ısıya dayanıklı (-55 °C 

ile 300 °C) kuartz ve camdaki iĢlemlerle aynıdır. Bunun sonucu olarak, silikon 

kauçuklar, düĢük ve yüksek ısılara karĢı mükemmel dayanım sağlamakla 

birlikte, bozucu etkenler olan ozon, hava Ģartları, UV ıĢınları, asit, baz, yağ, 

akıĢkanlar ve gıda ürünlerine karĢıda direnç gösterir. 

 

POLĠSĠLOKSAN olarak da bilinen, yapısında karbon (C) yerine ardıĢık olarak 

dizilmiĢ silisyum (Si) ve oksijen (O) atomları bulunan polimerlerin ortak adıdır. Silikon 

moleküllerinin çoğunda silisyum atomlarına bağlı metil ya da fenil grupları yer alır. 

Silikonlar en çok sıvı, reçine veya elastomer biçiminde üretilir. Silikon sıvılar, oldukça 

kararlı maddelerdir. Su, ısı ve yükseltgenlerin etkisiyle bozulmaz. 

AMAÇ 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

ARAġTIRMA 
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Farkında olmasak da 1995‟ten beri günlük yaĢantımızın her bölümünde kullanılan 

silikonlar, yüksek teknoloji ve sektör talepleri doğrultusunda; malzemenin gerilme 

mukavemeti, esneme, sarkma ve direnç özellikleri sürekli geliĢtirilmiĢtir. Özellikle 

geliĢtirilen geniĢ sıcaklık aralıklarına (-55 °C ile 300 °C) dayanımı ve buna bağlı olarak 

fiziksel özellikleri, silikonları sentetik polimerlere göre daha üstün kılmıĢ ve aramızdaki bu 

güçlü bağı oluĢturmuĢtur.  

 

Silikon, bazlı ürünleri ile silicone, silikon yağı, silikon bazlı su itici, silikon kauçuk, 

silikon kalıp, su itici apre, tekstil ve deri sektörü için silikon bazlı yumuĢatıcı, hidrofil 

silikonlar, amin yağı, RTV1 silikonları, RTV2 kalıp silikonu, kalıp ayırıcı ve kaydırıcı, 

poliüretan kalıp ayırıcı, silikon bazlı binder, silikon reçine emülsiyonları, silikon astar, 

emülsiyon boya katkı ürünleri, silikonsuz ve silikon bazlı köpük kesici, silikon bazlı cila ve 

oto bakım ürünleri, Ģap katkıları ve silikon bazlı organik kimyasallar, tıbbi cihazlar gibi 

ürünler ve donanımlarda kullanılır.  

 

Silikon protez uygulamalarında kullanılan silikon ise üretici firmanın özelliğine göre 

değiĢik isim ve komponentlerde kullanıma hazır olarak bulunur ve tabiî ki yine silikon 

özelliklerine göre uygulama Ģekilleri farklılık gösterir. 

 

 ALGĠNAT: Kalsiyum aljinat, aljinik asit tuzlarından elde edilen irrevesibl bir 

hidrokolloiddir. Günümüzde en sık olarak,diĢ hekimliğinde ölçü alma maddesi 

olarak kullanılmakla beraber, yara iyileĢmesindeki olumlu etkileri, bazı hazır 

ticari pansumanlarda kullanılmasına olanak verir.. 

 

Kliniklerde ortognatik cerrahi uygulamaları ve yarık dudak-damak tedavilerinde, alçı 

model veya ortodondik yer tutucuların hazırlanması amacıyla sıklıkla kullanılan bir materyal 

olan kalsiyum aljınat, ölçü maddesi olarak steril veya nonsterl olarak bulunabilen formda, 

beyaz renkte toz Ģeklindedir. Suyla karıĢtırıldığında, hamur kıvamında önce mor rengini alır, 

karıĢtırılmaya devam edildiğinde ise birkaç dakika içerisinde rengi pembeleĢir ve beyaz 

renge dönerek katılaĢır. Son hali beyaz renkte, kıvam olarak silikon jele benzer karakterde, 

elastiktir. 

 

Kalsiyum aljinat; istenilen Ģeklin kolayca verilebilmesi, elastik yapısı, dayanıklı 

olması, 1,5 dakika içerisinde uygulamaya hazır ve yine sertleĢme süresi 1,5 dakika gibi kolay 

hazırlanması, biyolojik olarak uyumlu olması ve düĢük maliyeti gibi olumlu özellikleriyle 

dikkat çekicidir. Pürüzsüz bir yüzey ve mükemmel elastik özelliklere sahip ölçüler verir. 

 

RENK PASTASI: Silikon kompenentlerinin karıĢtırılması sürecinde karıĢıma ilave 

edilebileceği gibi, daha sonradan dıĢ kozmetik Ģeklin verilmesinde de kullanılabilinir. Üretici 

firmanın özelliğine göre değiĢik özelliklere sahiptir. 
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1.2. Silikon Protez Yapımında Kullanılan Aletler 
 

Silikon protez yapımında, ihtiyaç durumuna göre aĢağıdaki yardımcı aletler kullanılır. 

 

 Mekanik iki milli silindir. (Resim 1.1) 

 
 

Resim 1.1: Silindir 

 

 Parsiyel ayak protezinde kullanılan transfer aparatı .(Resim 1.2) 

 
 

Resim 1.2: Taransfer aparatı 
 

 Otoklav, akrilik polimerizasyonu (reaksiyonun oluĢması) için yüksek basınçlı 

ısıtıcı. (Resim 1.3) 

 
 

Resim 1.3: Otaklav 

 

 Parmak için aluminyum kalıp. (Resim 1.4) 

 
 

Resim 1.4: Parmak için kalıp 
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 Kalıplar için pres .(Resim 1.5) 

  
 

Resim 1.5: Kalıp presi  

 

 El için aluminyum kalıp. (Resim 1.6) 

  
 

Resim 1.6: El için kalıp 

 

 KarıĢım içerisindeki hava kabarcıklarını çıkarmak için titreĢim (vibrasyon) 

yapan makine .(Resim 1.7) 

  
 

Resim 1.7: KarıĢtırıcı (vibrasyon) 

 

 Mini el taĢlama makinesi; yüksek devirli ve hız ayarlı, titreĢim yapmayan ve 

sessiz olması tercih edilir. (Resim 1.8) 

  
 

Resim 1.8: Mini (mikro) el frezesi 
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 DeğiĢik özelliklerde mini freze, zımpara, keçe uçları, spatula ve karıĢtırıcılar. 

(Resim 1.9) 
 

 
 

Resim 1.9: DeğiĢik özelliklerde mini freze uçları 

 

1.3. Silikon Protezlerin Vücuda Tutturulma ġekilleri 
 

Silikon protezler değiĢik Ģekillerde vücuda tutturulur. 

 

 Vakum yöntemi: En sık kullanılan yöntemdir. Protez güdüğe takıldığında, 

silikon ile cilt arasında hafif bir vakum oluĢur. Bu etki, günlük kullanım 

boyunca gevĢeme duygusu korkusu olmaksızın slikonu yerinde tutar. (Resim 

1.10.) 

  
 

Resim 1.10: Vakum yardımıyla silikon protezi tutturma 

 

 Mevcut parmaklardan yardım alma: Silikon protez üzerinde mevcut 

parmakların geçeceği deliklerden parmaklar geçirilerek protezin tutturulması 

sağlanır. (Resim 1.11) 

         
 

Resim 1.11: Mevcut parmakların yardımıyla silikon protezi tutturma 
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 Ġmplant yöntemi: Bu yöntem, çok güçlü bir bağlantı oluĢturur. Güdük içindeki 

kemik ucuna takılan altın veya titanyum ile protez bağlantısı yapılır. Kulak 

epidezlerinde ve parmaklarda kullanılır. (Resim 1.12) 
 

            
 

Resim 1.12: Ġmplant yardımıyla silikon protezi tutturma 

 

 YapıĢtırma yöntemi: Protez, cilt üzerine cild tutkalı gibi özel yapıĢtırıcı ile 

yapıĢtırılır. Günlük olarak iĢlem tekrarlanır. Kulak ve burun epitezlerinde tercih 

edilir. (Resim 1.13.) 
 

  
 

Resim 1.13: YapıĢtırıcı yardımıyla silikon protezi tutturma 

 

 Aparat yardımı yöntemi: Parmaklarda yüzük, burunda gözlük ve fermuar gibi 

değiĢik yardımcı aparatlar ile tutturulabilir. (Resim 1.14) 
 

 
 

Resim 1.14: Aparatlar yardımıyla silikon protezi tutturma 

 

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

ayarı, kullanıcının üzerinde yapılması gerekir. Bunun yanıda, spectromatch denilen 

elektronik renk tonu belirleyen aletten faydalanılır. (Resim 1.15) 
 

            
 

Resim 1.15: Cilt renk eĢleme 
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Silikon üreticilerinin renk tonlarını gösteren skalalar vardır bunlar ile tene en yakın 

olan renk tonu tespit edilir. (Resim 1.16) 

 

              
 

Resim 1.16: Renk skalası 

 

GeliĢen teknoloji ile birlikte silikonun ortopedik protez alanına girmesinden sonra 

insanın en doğal yapısına benzer ortopedik protez ve kozmetik kaplamalar yapılmaktadır. 

Silikon protezler üzerinde boyanabilir tırnaklar ve kıl ve tüy ilaveleri ile anatomik görünüĢe 

en yakın kozmetik görüntüler elde edilebilmektedir. (Resim 1.17) 

 

      
 

Resim 1.17: Parsiyel ayak protezlerindeki kozmetik geliĢmeler 

 

1.4. Alt Ekstremitelerde Silikon Kullanım Alanları 
 

Alt ekstremitelerde silikon kullanımı, aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. (Tablo 1.1) 

 

 Parmak amputasyonu ve protezi. 

 Parsiyel ayak amputasyon ve protezleri. 
 

 Sharp amputasyonu ve protezi. 

 Sharp Jäger amputasyonu ve protezi. 

 Lisfranc amputasyonu ve protezi. 

 Bona Jäger amputasyonu ve protezi. 

 Chopart amputasyonu ve protezi. 

 

 Kozmetik silikon kaplamalar. 
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Güdük Resmi Amputasyon sevileri Silikon protez isimleri 

 

Parmak güdüğü Parmak protezi 

 

Orta ayak güdüğü Sharp 

 

Kısa ayak güdüğü Sharp Jäger 

 

Uzun tarsus güdüğü Lisfranc 

 

Kısa tarsus güdüğü Bona Jäger 

 

Arka ayak güdüğü Chopart 

 

Kozmetik yapı eksikliği Silikon kaplama 

 

Tablo 1.1: Alt ekstremitelerde silikon  

 

1.5. Kozmetik Alt Eksremite Silikon Kaplama Kılıfları  
 

ÇeĢitli yaralanma ve yanmalar sonucu oluĢan kozmetik ekstremite yapı eksikliklerinde 

silikon kaplama kılfları yapılır.(Resim 1.18)  

  
 

Resim 1.18: Kozmetik alt eksremite yapı eksikliği ve silikon kılıf 
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Diz altı protezlerini koruma, su ve sabun ile temizleyebilmek amacıyla protez üzerine 

silikon kozmetik kaplama kılıf yapılabilir. (Resim 1.19) 
 

                        
 

Resim 1.19: Diz altı protezinde kozmetik silikon kılıf 

 

1.6. Silikon Ayağın Avantaj ve Dezavantajları 
 

Silikon ayak protezlerini tercih etmenin bir takım avantajlarının yanında dev 

avantajlarıda olabilmektedir; bu nedenle parsiyel ayak protezlerini uygularken kiĢinin 

durumuna göre avantaj ve dezavantajları göz önüne alınarak protez yapımına geçilmelidir. 

 

1.6.1. Silikon Ayak Protezlerinin Avantajları 
 

 Serbest ayak bilek hareketi. 

 Optimal yürüme. 

 Ġyi bir kozmetik görünüm. 

 

1.6.2.Silikon Ayak Protezlerinin Dezavantajları 
 

 

 Syme gibi tutturma imkanı olmayan ve resimdeki gibi labil olan ayak 

bileklerinde silikon ayak protezlerini uygulamak uygun olmamaktadır. Bu 

durumlarda klasik sistem protezleri uygulamak daha uygun olabilmektedir. 

(Resim 1.20) 

 

     
 

Resim 1.20: Labil ayak bileği 

 

http://www.orthotop.ch/1_prothetik/216_unterschenkel.htm


 

 12 

 Parsiyel ön ayak protezlerinde kemisksi yapı olmadığından silikon protezlerin 

yürüme esnasında, güdük ucunda, hoĢ olmayan ve protezin kullanım ömrünü 

kısaltacak dezavantajlar oluĢmaktadır. Bu nedenle imalat esnasında tabana 

karbon bir plakanın yerleĢtirmek, bu dezavantajı ortadan kadırmada faydalı 

olacaktır. (Resim 1.21) 
 

      
 

Resim 1.21: Güdük ucunda katlanma 

 

1.7. Silikon Ayak Protezleri 
 

Silikon ayak parmak protezleri ve silikon ayak protezleridir. 

 

1.7.1. Silikon Ayak Parmak Protezleri 
 

Silikon ayak parmak protezi ölçüsü almak için tüm ayağın ölçüsünü almak gerekir. 

(Resim 1.22) 

 
 

Resim 1.22: Silikon ayak parmak protezi ölçüsü 

 

 Ayak baĢparmağında silikon protez uygulaması. 

 

 BaĢparmak amputesi. (Resim 1.23) 
 

   
 

Resim 1.23: BaĢparmak amputesi 

 



 

 13 

 Resim 1.kkk: BaĢparmak amputesi ve protezi. (Resim 1.24) 

 

             
 

Resim 1.24: BaĢparmak silikon protez uygulaması 

 

Ayak parmak protezleri yüzük gibi parmak üzerine takılabileceği gibi, bir uzantı ile de 

ayaktan destek alınabilir. (Resim 1.25) 

 

   
 

Resim 1.25: Silikon ayak parmak süspansiyonu 

 

 Birden fazla silikon parmak protez uygulaması. (Resim 1.26) 

 

     
 

Resim 1.26: Birden fazla silikon parmak protezi 

 

 Bilateral silikon protez uygulaması. (Resim 1.27) 
 

            
 

Resim 1.27: Bilateral silikon protez uygulaması 
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1.7.2. Silikon Ayak Protezleri (Parsiyel) 
 

Silikon ayak protezleri standart ve kiĢiye özel olmak üzere imal edilirler. 

 

1.7.2.1. Standart Kozmetik Silikon Ayaklar 
 

Standart kozmetik silikon ayakların yapımında güdük üzerinden alçı ölçü alınarak 

standart ayak ve standart renk skalasından faydalanılır, tamamen teknisyen tarafından yapılır 

ve kozmetik görünüm ön planda değildir. (Resim 1.28 ve 1.30) 

 

   

 

Resim 1.28: Standart kozmetik silikon ayak protezi 

 

1.7.2.2. KiĢiye Özel Kozmetik Silikon Ayaklar 
 

KiĢiye özel kozmetik silikon ayakların yapımında, güdük üzerinden ölçü almak için 

alginattan faydalanılır. Alginat ile alınan ölçülerde kiĢinin kozmetik görümününe çok daha 

yakın görünüm elde edilir. KiĢiye özel ayaklarda standart renk skalası yerine spectromatch 

ile tespit edilen renkten faydalanılır, kiĢiye özel silikon protezlerde teknisyenin bilgi ve 

becerisinin yanında, yarıdmıcı makinalar ve silikon ya da acrylharz tırnaklarda 

kullanıldığından normal ayaktan ayırt edilemeceyek bir Ģekilde kozmetik görünüm elde 

edilmektedir. (Resim 1.29 ve 1.31) 

 

   

 

Resim 1.29: KiĢiye özel kozmetik silikon ayak protezi 

 

Silikon ayağın kozmetik görünümleri. (Resim 1.30.) ve (Resim 1.31) 
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Resim 1. 30: Parmaksız ve parmaklı standart silikon 

ayak 

Resim 1. 31: KiĢiye özel detay 

görünüĢlü ve tırnaklı silikon ayak 

 

1.8. KiĢiye Özel Silikon Ayak Ölçüsü 
 

 KiĢiye özel silikon ayak ölçüsü almak için öncelikle ölçü alınacak kiĢi tespit 

edilir ve ayak izole edilir. (Resim 1.32) 

 

    
 

Resim 1.32: Ayağın izole edilmesi 

 

 Ölçü için alginat hamuru hazırlanır, ayak bastırılacak yere az bir miktar 

dökülür .(Resim 1.33) 

 

      
 

Resim 1.33: Ölçü hamuru hazırlanır 
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 Bu alginat hamur üzerine ayak bastırılır. Malleolerin üzerini geçesiye ve boĢluk 

kalmayacak Ģekilde tüm yüzey alginat hamuru ile kapatılır. (Resim 1.34) 

 

       
 

Resim 1.34: Ayak kalıbının çıkarılması 

 

 Reaksiyonun tamamlanması ile ayaklar negatif ölçü kalıba zarar vermeyecek 

Ģekilde çekilerek çıkarılır.(Resim 1.35) 

 

 
 

Resim 1.35: Negatif ölçü kalıbı 

 

1.9. Silikon Ayak Yapımı 
 

Slikon ayak yapımında aĢağıdaki aĢamalar izlenir: 
 

 Ayak tabanı 2 mm plastik üzerine çizilir; Ģekle göre plastik kesilerek ve 

frezelenerek ayakkabıya girecek Ģekilde form verilir. (Resim 1.36) 

 

     
 

Resim 1.36: Plastik tabanın hazırlanması 
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 Ayağın metrik ölçüleri alınır. (Resim 1.37) 

 

     
 

Resim 1.37: Metrik ölçü 

 

 Alınan ölçüler parsiyel ayak ölçü formuna aktarılır. (Resim 1.38) 

 

 
 

Resim 1.38: Ölçü formu 

 

 20 mm plastizot üzerine ayak çizilerek frezede bu kısım oyulur ve ayak provası 

yapılır. (Resim 1.3) 
 

     
 

Resim 1.39: Plastizot tabanın hazırlanması 

 

 Ayak güdüğü üzerine vazalin sürülerek güdük üzerinden longet alçı sargı ile 

alçı ölçü alınır. (Resim 1.40) 
 

     
 

Resim 1.40: Longet alçı sargı ile alçı ölçü alma 
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 SertleĢen alçı üzerine referans çizgileri çizilir ve kesilerek çıkarılır. (Resim 

1.41) 

 

  
 

Resim 1.41: SertleĢen alçının çıkartılması 

 

 Referans çizgilerine göre negatif alçı kapatılarak içerisi vazalin ile izole edilir. 

(Resim 1.42) 

 

   
 

Resim 1.42: Negatif alçının kapatılması ve izole edilmesi 

 

 Aparat üzerine negatif alçı yerleĢtirilerek içerisi alçı ile doldurulur. (Resim 

1.43) 

 

     
 

Resim 1.43: Alçı ile doldurma 
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 Pozitif alçı modelin ölçüleri kontrol edilir. (Resim 1.44) 
 

 
 

Resim 1.44: Metrik ölçü kontrolü 
 

 Pozitif model iĢlenir. (Resim 1.45) 
 

       
 

Resim 1.45: Pozitif modelin iĢlenmesi 

 

 Boğaz kısmı yapılır. (Resim 1.46) 
 

 
 

Resim 1.46: Boğaz kısmın yapılması 
 

 Vakum aparatına tutturulur. (Resim 1.47) 
 

 
 

Resim 1.47: Vakum aparatı 
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 Pastasil hamur hazırlanır ve tutturulur. (Resim 1.48) 
 

       
 

Resim 1.48: Pastasilin hazırlanması 

 

 Pastasil model üzerine yayılır.(Resim 1.49) 
 

      
 

Resim 1.49: Pastasilin yayılması 

 

 Pastasil üzerine iki kat naylon tiriko çekilir ve üzerine folyo geçirilirek form 

verilir, pastasilin reaksiyonunu tamamlanması beklenir. (Resim 1.50) 
 

              
 

Resim 1.05: Pastasilin reaksiyon 

 

 Ayak burnu için uygun büyüklükteki bir protez ayağınının parmak kısmına 

vazalin sürülerek alçı longetler ile parmak kalıp ölçüsü yapılır. (Resim 1.51) 
 

            
 

Resim 1.51: Protez ayak parmağından kalıp çıkarma 
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 Çıkarılan alçı kalıp içerisine hazırlanan pastasil yayılarak parmaklar elde edilir. 

(Resim 1.52) 

 

              
 

Resim 1.52: Parmakları oluĢturma 

 

 Aparat üzerindeki plastik taban üzerine, pastasil soket tekrar yerleĢtirilir. Tekrar 

pastasil hazırlanır. Soket ile taban arasında kalan boĢluk, pastasil ile doldurulur 

ve tabandaki plastik ve ayak büyüklüğüne göre ayak formu verilir. Reaksiyonun 

tamamlanmasından sonra freze ile ayağın son Ģekli verilir. (Resim 1.53) 

 

         
 

Resim 1.53: Ayak formunun verilmesi 

 

 Hastaya, geçici pastasil ayak takılarak hastanın yürümesi istenir ve ihtiyaç 

halinde ayak üzerindeki gerekli düzenlemeler yapılır. (Resim 1.54) 

 

     
 

Resim 1.54: Geçici pastasil ayağın provası 
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 KiĢiye özel renk çalıĢması ve son düzenlemeler yapılır. (Resim 1.55) 

 

  
 

Resim 1.55: KiĢiye özel renk çalıĢması 

 

 Hasta memnuniyeti sağlanır ve teknisyenin onayıyla ayak tamamlanmak üzere 

kalıcı silikon ayak ilgili birimlerde yaptırılarak hastaya silikon ayak protezi 

teslim edilir. (Resim 1.56.) 

 

   
 

Resim 1.56: TamamlanmıĢ silikon ayak  
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Pastasil ayak yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Termoplastik taban hazırlayınız. 

 
 

 Ayak tabanı için 2 mm PE plastik 

kullanabilirsiniz. 

 Ayağın metrik ölçüleri alınız. 

 
 

 Mezura, kumpas ve ölçü formu 

kullanmalısınız. 

 Plastizot taban hazırlayınız. 

 
 

 

 Ayağı izole ediniz. 

 
 

 Vazalin gibi izolasyon kremleri 

kullanmanız önerilir. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alçı ölçüyü alınız. 

 
 

 Alçı ölçü alma kurallarına uymalısınız. 

 Alçı ölçüyü çıkarınız. 

 
 

 Ayağın arkasına referans çizgilerini 

çiziniz. 

 Arka kısımdan kesiniz. 

 Negatif alçı ölçünün formunu bozmadan 

çıkarınız. 

 Negatif alçıyı hazırlayınız. 

 
 

 Kesik yerleri kapatıp ölçü içini izole 

etmelisiniz.  

 Pozitif modeli oluĢturunuz. 

 
 

 Transfer aparatı kullanmalısınız.  

 Alçı hazırlama tekniğine uymalısınız.  

 Alçı içerisine demiri koymayı 

unutmamalısınız.  

 Ölçüleri kontrol ediniz. 

 
 

 Ölçü alınan yerleri referans alarak 

pozitif alçı model ölçülerini kontrol 

edebilirsiniz. 
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 Pozitif alçı modelajını yapınız. 

 
 

 Pozitif alçı modelaj tekniklerine 

uymalısınız. 

 Kemiksi ve hassas yapılara dikkat 

edebilirsiniz. 

 Pastasili hazırlayınız. 

 
 

 Pastasil komponentlerin karıĢım 

oranlarına dikkat etmelisiniz. 

 Model üzerine pastasili yayınız. 

 
 

 Dikkatli olunuz. 

 Pastasili vakum yapınız. 

 

 Pastasil üzerine triko geçirmelisiniz.  

 PVA folyoyı geçirip vakumu 

çalıĢtırmalısınız. Pastasilin triko üzerine 

geçmesini sağlayarak tüm yüzeye 

yaymaya dikkat etmelisiniz. 

 Reaksiyonun tamamlanmasını 

beklemelisiniz. 

 Reaksiyon tamamlanınca ayağı 

çıkararak kenarlarını 

düzenleyebilirsiniz. 

 Ayak burnunu yapınız. 

 
 

 Uygun büyüklükteki bir protez 

ayağından öğretildiği Ģekilde parmak 

kalıbı alabilir ve pastasil parmak 

yapabilirsiniz. 



 

 26 

 Ayağı tamamlayınız. 

 
 

 Transfer aparatına ayak ve parmakları 

ölçü taban plastiğine uygun bir Ģekilde 

yerleĢtirmelisiniz.  

 BoĢluĢ kısımları ayak formuna uygun 

bir Ģekilde doldurmalısınız. 

 Prova yapınız. 

 
 

 Prova tekniklerine uyarak pastasil 

ayağın provasını yapabilirsiniz.  

 

 Silikon ayağı yapınız. 

 
 

 

 Silikon ayağı teslim ediniz. 

 
 

 Son kez kontrol etmelisiniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Termoplastik taban hazırladınız mı?   

2. Ayağın metrik ölçüleri aldınız mı?   

3. Plastizot taban hazırladınız mı?   

4. Ayağı izole ettiniz mi?   

5. Alçı ölçüyü alıp çıkarttınız mı?   

6. Negatif alçıyı hazırladınız mı?   

7. Pozitif modeli oluĢturdunuz mu?   

8. Ölçüleri kontrol ettiniz mi?   

9. Pozitif alçı modelajını yapınız.   

10. Pastasili hazırladınız mı?   

11. Model üzerine pastasili yaydınız mı?   

12. Pastasili vakum yaptınız mı?   

13. Ayak burnunu yaptınız mı?   

14. Ayağı tamamladınız mı?   

15. Prova yaptınız mı?   

16. Silikon ayağı yaptınız mı?   

17. Silikon ayağı teslim ettiniz mi?   

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

cevaplarınız “Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme” ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki test sorularında, doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, silikon protez tutturma yöntemlerinden değildir? 

A) YapıĢtırma yöntemi. 

B) Titan Pim yöntemi. 

C) Aparatlar yardımıyla. 

D) Ġmplant yöntemi. 

E) Vakum yöntemi. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisi, en ideal güdük boyudur? 

A) 1/5 Proksimal güdük boyu . 

B) 1/4 Proksimal güdük boyu . 

C) 1/3 Proksimal güdük boyu . 

D) 1/3 Orta güdük boyu.  

E) 1/3 Distal güdük boyu . 

 

3. AĢağıdakilerden hangisinde, parsiyel silikon ayak protezi değildir? 

A) Sharp amputasyonu ve protezinde. 

B) Sharp Jäger amputasyonu ve protezinde. 

C) Lisfranc amputasyonu ve protezinde. 

D) Dequarven protezinde. 

E) Bona Jäger amputasyonu ve protezinde. 

 

4. AĢağıdakilerden hangisi suya dayanıklı değildir? 

A) Silikon iĢaret parmak protezi. 

B) Silikon iĢaret parmak protezi. 

C) Konvansiyonel deri eldiven. 

D) Silikon iĢaret parmak protezi. 

E) Silikon iĢaret parmak protezi. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, silikon protez yapımında kullanılmaz? 

A) Silikon liner. 

B) Kalıp. 

C) Mini el taĢlama makinesi . 

D) Shaker. 

E) Alginat. 

 

 

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 
 

 

 

 

Üst ekstremitenin kozmetik silikon kaplaması ve silikon parmak, parsiyel el ve el 

protezleri için ölçü alma, imalat becerisini kazanacaksınız. 

 

 

 

 

 Üst ekstremitenin kozmetik silikon kaplaması tekniklerini çevrenizdeki 

iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 Silikon parmak, parsiyel el ve el protezleri, ölçü alma ve imalat tekniklerini 

çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 

 

2. ÜST EKSTREMĠTE SĠLĠKON 

PROTEZLERĠ 
 

Üst ekstremitede silikon parmak, parsiyel el protezleri ve silikon protez 

kaplamalarında kullanılır. (Resim 2.1) 

 

  
 

Resim 2.1: Üst ekstremitede silikon protezleri 

 

Parmak ve el protezleri; ayak protezlerine göre gözle görülebilen organlar olduğundan 

estetik olarak daha uyumlu olması gerekir. Bu nedenle renk eĢlemesinin daha dikkatli 

yapılması gerekmektedir. 

 

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

ayarı, kullanıcının üzerinde yapılması gereklidir. Bunun yanında, spectromatch denilen 

elektronik renk tonu belirleyen aletten faydalanılır. (Resim 2.2) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Cilt renk eĢleme 

 

 Renk skalaları, silikon üreticilerinin renk tonlarını gösteren skalalar vardır 

bunlar ile tene en yakın olan renk tonu tespit edilir. (Resim 2.3) 

 

                   
 

Resim 2.3: Renk skalası 

 

 Protez kullanıcı üzerinde renk ve tırnak uygulaması yapılır. (Resim 2.4) 

 

      
 

Resim 2.4: Protez kullanıcı üzerinde renk ve tırnak uygulaması 

 

Parmak protezleri, tek ya da birden fazla parmağın kaybından sonra direk parmak 

güdüğü üzerine tutturulur. Yeterli güdük uzunluğu yok ise diğer parmak, el veya avuç içine 

uzanan bir soket ile tutturulur.(Resim 2.5) 

 

 
 

Resim 2.5: Silikon soketli parmak protezi 
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Silikon parmak protezi; iyi bir tutunma, parmak kullanımını tekrar kazanma, ucunda 

parmakla sonlanan bir güdük gibi fonksiyon ve avantaj sağlar. 

 

2.1. Üst Ekstremitede Silikon Protez Uygulamaları 
 

Üst ekstremite protezlerinde silikon protez uygulamaları genellikle aĢağıdaki Ģekilde 

yapılmaktadır. 

 

 Parmak protezleri. 

 Tekli parmak protezleri. 

 Çoklu parmak protezleri. 

 Parsiyel el protezleri. 

 Kozmetik silikon kaplamalar. 

 

2.1.1. Tekli Parmak Protezleri 
 

Adından da anlaĢılacağı gibi tek bir parmak ve protezi söz konusudur. 

 

 BaĢparmak protezi. (Resim 2.6) 
 

  
 

Resim 2.6: BaĢparmak protezi 

 

 ĠĢaret parmak protezi. (Resim 2.7) 
 

  
 

Resim 2.7: ĠĢaret parmak protezi 
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 Orta parmak protezi. (Resim 2.8) 
 

         
 

Resim 2.8: Orta parmak protezi 

 

 Serçe parmak protezi. (Resim 2.9) 
 

  
 

Resim 2.9: Serçe parmak protezi 

 

2.1.2. Çoklu Parmak Protezleri 
 

Çoklu parmak protez uygulamalarında birden fazla parmak eksikliği söz konusudur. 

 

 ĠĢaret, orta ve yüzük parmağın ayrı ayrı protezleri. (Resim 2.10) 
 

        
 

Resim 2.10: Üç parmaklı çoklu silikon protez 

 

 ĠĢaret, orta ve yüzük parmağın tek parça protezi. (Resim 2.11) 
 

  
Resim 2.11: Tek parça üç parmaklı silikon protez 
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 ĠĢaret ve orta parmağın tek parça protezi. (Resim 2.12) 
 

 
 

Resim 2.12: Tek parça ik parmaklı silikon protez 

 

2.1.3. Parsiyel El Protez Uygulamaları 
 

Parsiyel el protezlerinde, birden fazla parmaklarla birlikte elin bir kısmı da eksiktir. 

Parsiyel el protezlerinde, parmaklarla birlikte eksik kısım da tamamlanır. 

 

 Ġmpilant uygulanmıĢ baĢ parmak , iĢaret parmak ,orta parmak ve parsiyel el 

eksikliğinden parsiyel el protezi. (Resim 2.13) 

 

        
 

Resim 2.13: Üç parmaklı parsiyel el protezi 

 

 ĠĢaret parmağın , orta parmağın, yüzük parmağın ve serçe parmağın tek parça 

protez halinde yapılması. (Resim 2.14) 

 

  
 

Resim 2.14: Dört parmaklı parsiyel el protezi 
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2.1.4. Kozmetik Protez Silikon Kılıflar 
 

 Kozmetik parsiyel el protezinin kozmetik silikon kılıf ile kaplaması. (Resim 

2.15) 

 
 

Resim 2.15: Kozmetik parsiyel el protezinde kozmetik silikon kılıf 

 

 Kozmetik silikon dirsek üstü kaplaması. (Resim 2.16) 
 

   
 

Resim 2.16: Kozmetik silikon kılıf ile dirsek üstü protezinin kaplanması 

 

       
 

Resim 2.17: Kozmetik silikon kılıf ile dirsek üstü kaplaması 

 

2.2. Silikon Üst Ekstremite Protezlerinin Yapımı 
 

Silikon ayak portezlerinde olduğu gibi, üst ekstremite protezlerinin imalini 

yapabilmek için ya iĢletmenin özel silikon protez üretim birimleri ya da imalatçı firmalar ile 

iĢ birliği ile çalıĢılarak yapılmaktadır. 

 

Ġster parmak, ister parsiyel el olsun hemen hemen tüm el protezlerin ölçü alımı, 

imalatı ve teslimatı aynı Ģekillerde olmaktadır. 
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 Metrik ölçü alınır. (Resim 2.18) 
 

  
 

Resim 2.18: Metrik ölçü 

 

 Ölçüler, parmak ölçü formuna aktarılır.(Resim 2.19) 

 
 

Resim 2.19: Ölçü formu 
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 Alçı / Alginat ile ölçü alınır. (Resim 2.20) 

 

     
 

Resim 2.20: Alçı / Alginat ile ölçü  

 

 Renk skalaları/spectromatch ile tene en yakın olan renk tonu tespit edilir. 

(Resim 2.21) 

 
 

Resim 2.21: Renk ton tespiti 

 

 ĠĢletme imkanları var ise kendi imkanlarınca, yok ise üretici firma tarafından 

iĢlenmesi için üretici firmaya ulaĢtırılır. 

 ĠĢletmede, pozitif modeller oluĢturulur. (Resim 2.22 ve 2.23) 

 

         
 

Resim 2.22: Pozitif model elde etme 

 

             
 

Resim 2.23: Pozitif modeller 
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 ĠĢletmede, pozitif modeller oluĢturulur ve protez yapılır.(Resim 2.24) 
 

  
 

Resim 2.24: Silikon protezler 

 

 Kullanıcı üzerinde provası ve renk ton ayarlamaları yapılır. (Resim 2.25) 
 

 
 

Resim 2.25: Prova ve renk uygulaması 

 

 Tutturucu aksesuar kullanılması gerekiyor ise bunların ayarlamaları yapılarak 

hastaya teslim edilir. (Resim 2.26) 

 

 
 

Resim 2.26: Silikon protezin teslimi 

 

 Parsiyel el uygulama örneği.  
 

 Parsiyel el güdük görünümü. (Resim 2.27) 
 

     
 

Resim 2.27: Parsiyel el güdük görünümü 
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 Negatif ve pozitif modeller. (Resim 2.28) 
 

     
 

Resim 2.28: Negatif ve pozitif model 

 

 Protezin, hastaya uygulanıĢı. (Resim 2.29) 

 

    
 

Resim 2.29: Protezin hastaya uygulanıĢı 

 

Parmak ucuna, USB harici bellek, mıknatıs gibi özel istekler doğrultusunda değiĢik 

parmak protez tasarımları yapılabilir. (Resim 2.30) 

 

       
 

Resim 2.30: Özel istekler doğrultusunda değiĢik protez tasarımları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Parsiyel el protezi yapımı. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Metrik ölçüyü alınız. 

 
 

 Sağlam el ve ampute el ölçülerini 

kumpas, mezuro yardımıyla alabilirsiniz. 

 Ölçüleri, ölçü formuna aktarınız. 

 
 

 Ölçüleri, ölçü formuna aktarmalısınız.  

 Daha sonra faydalanabileceğinizi 

düĢünerek A4 kağıt üzerine eli koyarak 

üzerine çizebilirsiniz. 

 Renk tonu tespit ediniz. 

 
 

 Renk sıkalaları yardımıyla renk tonunu 

tesipt etmelisiniz. 

 Her firmanın renk sıkalasının renk 

tonunun farklı olacağını göz önünde 

bulundurmalısınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Alçı / Alginat ile ölçü alınız. 

 
 

 Alçı / Alginat gibi hangi malzeme ile 

ölçü alacaksanız o malzemenin teknik 

özelliklerine uymalısınız. 

 Alçı / Alginat negatif ölçüyü çıkarınız. 

 
 

 Negatif ölçüye zarar vermeden ve 

mümkünse kesmeden çıkarmalısınız. 

 ĠĢletme imkanları var ise kendi 

imkanlarınca, yok ise üretici firma 

tarafından iĢlenmesi için üretici firmaya 

ulaĢtırınız. 

 

 Pozitif modelli iĢleyiniz. 

 
 

 

 Pozitif modelli oluĢturunuz. 

 
 

 

 Protezi yapınız. 

 

 Protezi kullanınlan malzemenin 

kullanım tekniğine uyarak protezi imal 

edebilirsiniz. 
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 Renk ton ayarlamaları yapınız. 

 
 

 Hasta üzerinde renk ton uyarlamasını 

yapınız. 

 Tutturma tertibatını yapınız.  

 
 

 Tutturucu aksesuar kullanılması 

gerekiyor ise bunların ayarlamalarını 

yapınız.  

 

 Protezi hastaya teslim ediniz. 

 
 

 Hasta memnuniyeti ve onayını da 

aldıktan sonra hastaya teslim ediniz. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet 

ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Metrik ölçüyü aldınız mı?   

2. Ölçü formuna ölçüleri aktardınız mı?   

3. Renk tonu tespit ettiniz mi?   

4. Alçı / Alginat ile ölçü aldınız mı?   

5. Alçı / Alginat negatif ölçüyü çıkardınız mı?   

6. Pozitif modelli iĢleydiniz mi?   

7. Pozitif modelli oluĢturdunuz mu?   

8. Protezi yaptınız mı?   

9. Renk ton ayarlamaları yaptınız mı?   

10. Tutturma tertibatını yaptınız mı?   

11. Protezi hastaya teslim ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Yapılan değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden 

geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün 

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

AĢağıdaki sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdakilerden hangisi, silikon parmak protezi yapımında kullanılır? 

A) Alginat. 

B) Raspa. 

C) Alçı teli. 

D) Ġç çevre ölçme aleti. 

E) ġakül. 

 

2. AĢağıdakilerden hangisine, implant tutturma yapılabilir? 

A) BaĢ parmak protezine. 

B) ĠĢaret parmak protezine. 

C) Orta parmak protezine. 

D) Yüzük parmak protezine. 

E) Hepsine. 

 

3. AĢağıdakilerden hangi protez yapılabilir? 

A) BaĢ parmak protezi. 

B) ĠĢaret parmak protezi. 

C) Orta parmak protezi. 

D) Yüzük parmak protezi. 

E) Hepsi. 

 

4. Üst ekstremite silikon protez provasında, aĢağıdakilerden hangisine bakılmaz? 

A) Uzunluk dengesine. 

B) Güdük ağrısına. 

C) Protezin oturmasına. 

D) Ayak uzunluğuna. 

E) Renk uyumuna. 

  

5. AĢağıdakilerden hangisi, silikon parmak protez yapım aĢamalarından değildir? 

A) Ölçü. 

B) Modelaj. 

C) Laminasyon. 

D) Geçici protez. 

E) Renk çalıĢması. 

 

 

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 yerleri doğru ifadelerle tamamlayınız. 

 

1. Bir kısmı olmayan ayak güdüklerine, ……………… protezler denir. 

 

2. Ten renk tonunu ölçüsünü ölmede kullan özel alete, ………………….. denir. 

 

3. Bir kısmı olmayan el güdüklerine, ……….……………………. protezler denir. 

 

4. Protez, güdüğe takıldığında, silikon ile cilt arasında hafif bir …………….. oluĢur. 

 

AĢağıdaki soruları, Doğru-YanlıĢ (D-Y) durumuna göre iĢaretleyiniz. 

 

5. ( ) Günümüzde kiĢiye özel silikon protezler yapılabilmektedir. 

 

6. ( ) SYME protezi bir parsiyel ayak protezidir.  

 

7. ( ) Silikon ayak provasında önce pastasilden ayak yapılır. 

 

8. ( ) Silikon protezlerin renk eĢleĢtirilmesinin protez hasta üzerinde iken yapılması, 

protezin daha estetik olmasını sağlar. 

 

AĢağıdaki sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

9. AĢağıdakilerden hangisi, cerrahi yöntemlerle amaliyathane ortamında güdük üzerine 

yerleĢtirilmez? 

A) Diz altı protezi. 

B) Diz üstü protezi. 

C) Parmak protezi. 

D) Dizdezartikülasyon protezi. 

E) Hepsi. 

 

10. Üst ekstremite silikon protez uygulamaları hangisidir? 

A) Anterior lateral rectus femoris boĢluk yatağı tekli parmak protezleri. 

B) Çoklu parmak protezleri. 

C) Parsiyel el protezleri. 

D) Üst ekstremite kozmetik silikon kaplamaları. 

E) Hepsi. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

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

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

  

1 B 

2 D 

3 D 

4 C 

5 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 E 

3 E 

4 D 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 
 

1 PARSĠYEL AYAK 

2 SPECTROMATCH 

3 PARSĠYEL EL 

4 VAKUM 

5 D 

6 Y 

7 Y 

8 D 

9 E 

10 E 

 

CEVAP ANAHTARLARI 



 

 46 

Kaynakça 
 BERNBECK Rupprecht; PRAMSCHĠEFER Jurgen; STOLLE Herbert Daniel, 

Technische Kinderorthopädie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1982.  

 COTTA H. Orthopddie, Ein kurzgefaJ3tes Lehrbuch, 4. Auflage, Georg 

Thieme Verlag, Stuttgart, 1984.  

 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammearbeit (GTZ),Ortopedi 

Teknisyen Okulu Bahçelievler/_ĠSTANBUL, Mesleki Pratik AlıĢtırmalar, 

Ecshborn, 2.Mart.1995. 

 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbei, Diaserie 0. T. 102/1 

Untere-Extremitäten-Ganganalyse.  

 FALLER Adolf, Der Körper des Menschen, Einführung in Bau und Funktion, 

10. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1984.  

 FENEĠS Heinz, Resimli Anatomi Sözlüğü (Dilgi bilim Adlığı), Çev. Süreyya 

Ülker, Ġkinci Baskı, Ġnkılap ve Aka Kitabevleri, Ġstanbul, 1983.  

 Firma Brillinger‟in internet sitesi ve tanıtım broĢürleri. 

 Firma Orthotop‟un internet sitesi ve tanıtım broĢürleri. 

 Berlin Humboldt üniversitesinin internet sitesi ve yayınları. 

 GARDNER Ernst, GRAY Donald James; O‟RAHĠLLY Ronan, Anatomy, A 

Regional Study of Human Structure, Fifth Edition, Igaku-ShoiSaunders 

Ġnternational Edition, Japan, 1986.  

 HOHMANN Dietrich, UHLĠG Ralf, Orthopädische Technik, 7. Auflage, 

Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1982.  

 KAPANDJĠ, Ibrahim. A, Bücherei des 0rthopäden (Band 47), Funktionelle 

Anatomie der Gelenke, Band 2: Untere Extremitat, Ferdinand Enke Verlag, 

Stuttgart,1985.  

 KAPANDJĠ Ibrahim. A, Bücherei des Orthopäden (Band 40), Funktionelle 

Anatomie der Gelenke, Band 1: Obere Extremität, Ferdinand Enke Verlag, 

Stuttgart, 1984.  

 KAYHAN Önder, YumuĢak Doku Ağrıları ve Fonksiyon Kaybı, Nobel Tıp 

Yayınları, Istanbul, 1992.  

KAYNAKÇA 



 

 47 

 KOTTKE Friederich J., STĠLLEWELL G.Keith., LEHMANN Justus.F., 

Krusenin Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon El Kitabı, 3. Baskı, Nobel tıp 

kitabevi, Istanbul, 1988.  

 Otto Bock HealthCare GmbH · Protezlere ait çeĢitli doküman ve broĢürleri 

Duderstadt. 

 PLATZER Werner, Taschenatlas der Anatomie, Band 1, Bewegungsapparat, 

5. Auflage, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, 1986.  

 Tamer ÇELAKIL, Bilge GÖKÇEN-RÖHLĠG, Gülümser EVLĠOĞLU, 

Maksillofasiyal Defektlerde CAD/CAM Uygulamaları makalesi Ġstanbul 

Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fak. Çene Yüz Protezi Bilim Dalı, 2009. 

 T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü, Türk-Alman Teknik 

ĠĢbirliği, Ortopedi Teknisyen Okulu Ders Kitapları, Ġstanbul,1994. 

 Türk Dil Kurumu, Ġmla Kılavuzu, Gözden GeçirilmiĢ Yeni Baskı, Atatürk 

Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları No. 525, 

Türk Tarih Kurumu Basım Evi, Ankara, 1993.  

 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Cilt 1 ve 2, Yeni Baskı, Atatürk Kültür, Dil 

ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu, Milliyet Tesisleri, Ġstanbul, 1992.  

 ZĠNK Christoph, Pschyrem bel Klinisches Wörterbuch, 255. Auflage, Walter 

de Gruyter, Berlin, 1986.  

 Aykut MISIRLIOĞLU, Kaan GĠDEROĞLU, Mithat AKAN, Tayfun AKÖZ, 

Plastik Cerrahi Pratiğinde Alternatif Bir Materyal: Kalsiyum Aljinat, Lütfi 

Kırdar Kartal Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik 

Cerrahi Kliniği, Ġstanbul 

 http://www.ot-forum.de 

 http:// www.ottobock.com 

 http://www.hu-berlin.de/ 

 


