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ALAN

Ortopedik Protez ve Ortez

DAL/MESLEK

Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği

MODÜLÜN ADI

Üst Ekstremite Alçısı

MODÜLÜN TANIMI

Üst ekstremite tespiti ve gerekli tanımların kazandırıldığı bir
öğrenme materyalidir.

SÜRE

40/32

ÖNKOŞUL

Alt ekstremite alçısı modülünü almış olmak

YETERLİK

Üst ekstremite alçısı yapacaksınız.

MODÜLÜN AMACI

Genel Amaç
Kırıklar, kırık ya tespitinde kullanılan alçı teknikleri ve alçı
tespiti yaparken kullanılan malzemeleri tanıyacak, hekim
eşliğinde üst ekstremite alçısı yapabileceksiniz.
Amaçlar
1. Ön kol alçı uygulaması yapabileceksiniz.
2. Üst kol alçı uygulaması yapabileceksiniz.

EĞİTİM ÖĞRETİM
ORTAMLARI VE
DONANIMLARI

ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME

Ortam: Alçı uygulama odası
Donanım: Bilgisayar, röntgen okuma aparatı, hasta kayıt ve
takip formu

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.)
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.
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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
Çeşitli nedenlerden dolayı özellikle ekstremite kemiklerinde kırıklar meydana
gelmektedir. Bu kırıkların iyileşmesi sürecinde kırık yerlerinin hareket etmemesi
gerekmektedir. Bu nedenle kırığın hareketinin engellenmesi gerekir, bu da kırık bölgesi
alçıya alınarak sağlanır.
Son yıllarda sentetik malzemesinin alçı tekniğine girmesiyle alçı tespitlerinde
gelişmeler olmuştur. Gelişen teknoloji estetik görünüm ve konforun artmasını sağlamış,
maliyetlerin de artmasına sebep olmuştur.
Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile üst ekstremite alçısını yapma
tekniklerini öğreneceksiniz.
Bu modülde üst ekstremite alçısını alma ve üst ekstremite alçısını uzaklaştırma
tekniklerini öğreneceksiniz.
Üst ekstremite alçıları, gerekli düzeltme ve destekleri yapmaktadır. Bu alçılar,
hastanın anatomik ve kozmetik yapısına uygun şekillendirilmelidir. Uygun
şekillendirilmeyen alçılardan istenilen verim alınmaz.
Tespit amaçlı alçı alma işlemi de ortopedik protez ve ortez teknisyeninin bir görevi
olduğundan bu alanda da bilgi ve beceri kazanmanız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
Üst ekstremite, ön kol kırıkları ve kırıkların tedavi ilkeleri hakkında genel bilgi ve üst
ekstremite, ön kol alçı tespit yapma, imalat becerisini kazanacaksınız.

ARAŞTIRMA
 Üst ekstremite, ön kol kırık çeşitlerini çevrenizdeki hastanelerde araştırarak konuyu
arkadaşlarınızla tartışınız.
 Üst ekstremite, ön kol alçı tespit etme tekniklerini çevrenizdeki hastanelerde araştırarak
konuyu arkadaşlarınızla tartışınız.

1. KISA KOL ALÇI UYGULAMASI
Kısa (Ön) kol alçı uygulamaları dirseği içine almayan dirseğe kadar uzanan alçı
tespitleridir.

1.1. Üst Ekstremite Kırıkları
Üst ekstremitede görülen bazı kırık çeşitleri aşağıdaki gibidir.

Resim 1.1: El bileğinde kırık çeşitleri
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1.1.1. Klavikula Kırıkları
Köprücük kemiği (klavikula) çocuklarda en sık kırılan kemiklerden biridir. Bunda
klavikulanın kol ve gövde arasında bağlantı oluşturması ve kola yansıyan kuvvetlerin burayı
da etkilemesi büyük rol oynar. En sık spor travmaları sonrasında genellikle indirekt travma
ile oluşur. Kırığın bulunduğu bölgede ağrı, ağrıya bağlı olarak o taraftaki kolu kaldırmada
problem vardır. Klavikula kırıkların;
 % 80’i 1/3 orta kısımda,
 % 15’i 1/3 distal kısımda
 % 5’i ise 1/3 proksimal kısımda lokalizedir.

Zorlu doğum sırasında kırılmış olan köprücük
kemiği

Köprücük kemiği cisim ortası kırığı

Köprücük kemiği medial uç kırığı

Köprücük kemiği lateral uç kırığı

Resim 1.2: Klavikula kırıkları

 Klavikula segmenter kırığı film örneği

Resim 1.3: Omuz ön arka grafisi
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Klavikula omuzu toraksa tespit eden en önemli yapıdır. Tedavide 8-bandajı veya
velpou bandajı kullanılır. Gerekirse cerrahi (segmentler) uygulanır.
Ancak;
 8-bandajı orta ve proksimal bölge kırıklarında,
 Distal bölge kırıklarında Velpou bandajı daha etkilidir.

Resim 1.4: Klavikula “8” bandajı

1.1.2. Proksimal Humerus Kırıkları
Humerusun proksimal kısmında humerus başı, büyük ve küçük tuberositiler bisipital
oluk ve humerus kısmı yer alır. Anatomik boyun, baş ile tuberositi arasında yer alırken
cerrahi boyun ise büyük ve küçük tüberositiler arasında yer alır. Anatomik boyun kırıkları,
başın beslenmesinin bozulması nedeniyle kötü prognoza sahiptir. Cerrahi boyun kırıkları ise
anatomik boyun kırıklarına göre daha sık görülmesinin yanında prognozu da daha iyidir.
Humerus proksimalinde boyun cisim arasındaki açı ortalama 145° olup, 30° retroversiyon
vardır.
Proksimal humerus kırıkları tuberkulüm avulsiyon kırıkları, impakte cerrahi veya
anatomik boyun kırıkları, deplase kırıklar, humerus başında artiküler yüzey defektleri
şeklinde sınıflandırılabilir.


Tüberkulüm avulsiyon kırıkları: En sık olarak omuz çıkığına sekonder veya
epileptik nöbetlere bağlı olarak gelişir. Ayrılma 1 cm’nin altında ise konservatif
tedavi, 1 cm’nin üzerinde ise cerrahi tedavi uygulanır.



Impakte kırıklar: Yaşlılarda meydana gelir. Sling ve erken hareket ile tedavi
edilir.



Deplase kırıklar: Bu kırıklarda Neer sınıflaması kullanılır.


CODMAN sınıflaması: Codman, humerus üst uç kırıklarını dört ana
parçanın kırık hatlarına göre sınıflamıştır.
Bu parçalar;
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o
o
o
o


Tüberkulum majus,
Tüberkulum minus,
Humerus başı,
Humerus diyafizdir.

NEER sınıflaması: Pratikte en çok kullanılan sınıflama Neer’in kırık
parça sayısına dayalı sınıflamasıdır. Neer sınıflaması da, Codman gibi
dört ana parçaya dayanmaktadır ancak burada kırık çizgileri değil kırık
parçaları arasındaki ayrışma (deplasman) ön plana geçmiştir. Neer’e göre
bir fragmanın ayrı bir parça sayılması için diğer parçalara göre 1 cm veya
daha fazla deplase olması veya 45ºden fazla açılanma oluşturması
gerekir. Kırıklar kabaca non-deplase (ayrışmamış), iki parçalı, üç parçalı
ve dört parçalı olarak ayrılmıştır. Parça sayısı arttıkça tedavi
karmaşıklaşır ve komplikasyon ihtimali artar.

CODMAN sınıflaması
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Neer sınıflaması
Resim 1.5: Omuz CODMAN ve NEER sınıflaması
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 Humerus başinda artiküler yüzey defektleri: Bunlar genellikle
humerus başının glenoid kenarını ezmesi sonucu oluşur.

Deltoid ve p.major proksimal

Deltoid ve p.major arası

Deltoid ve p.major distali

Resim 1.6: Humerus kırığı

1.1.3. Humerus Cisim Kırıkları
Otomobil kazası, ateşli silah yaralanması, düşme ve crush injuri gibi sebeplerle oluşur.
Outstreched hand dediğimiz dirsek ekstansiyonda, açık el üzerine düşmede önemli bir kırık
sebebidir. Kısalık, deformite, ağrı, şişlik ve krepitasyon en önemli bulgulardır.
 Kırığın bulunduğu yere göre;

1/3 proksimal,

1/3 orta,

1/3 distal olarak sınıflandırıldığı gibi
 Kırığın;



Açık,
Kapalı olmasına göre de sınıflandırılır.

Humerus diafiz kırıklarının tedavisi günümüzde çoğunlukla konservatif yöntemlerle
yapılmaktadır.


Konservatif tedavi yöntemleri

Askılı alçı ( Hanging Arm Cast )

U Ateli ( Coapttation Split )

Abduksiyon splinti

İskelet traksiyonu

Fonksiyonel brace

Velpou bandajı
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Resim.1.7: Humerus kırığı

Komplikasyon olarak kırığa bağlı düşük el tablosu ve dirsek altı bölgede radial sinir
dermotom ve myotomunda motor ve duyu kaybı söz konusu olabilir.

1.1.4. Suprakondiler Humerus Kırıkları
Çocuklarda en sık karşılaşılan kırık çeşididir. Çocuklarda görülen kırıkların yaklaşık
% 40’ı dirsek çevresinde görülür. Bunların da en büyük kısmını suprakondiler humerus
kırıkları oluşturur. Direkt veya indirekt mekanizma ile oluşur. Ağrı, aşırı şişlik ve deformite
vardır.
Suprakondiler humerus kırıkları şunlardır:
 Ekstansiyon tipi kırık,: distal kırık fragmanı posteriorda, proksimal kırık fragmanı
anteriordadır. Vakaların % 90-95’ini oluşturur.
 Fleksiyon tipi kırık, distal kırık fragmanı anteriorda, proksimal kırık fragmanı ise
posteriordadır. Vakaların % 5-10’unu oluşturur.
 Konservatif tedavi yöntemleri

Kapalı redüksiyon ve atel uygulaması

Cilt traksiyonu

İskelet traksiyonu
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Suprakondiler humerus kırık filmi

Ekstansiyon tipi (sol) suprakondiler humerus
kırığı

Fleksiyon tipi (sağ) suprakondiler humerus
kırığı

Resim.1.8: Suprakondiler humerus kırığı

Ekstansiyon tipi
hiperekstansiyon kırığı

suprakondiler

humerus

kırığının

Resim 1.9: Dirsekteki hiperekstansiyon
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oluşmasında

dirsekteki

Humerus suprakondiler bölge kırığı film örneği

Dirsek ön arka grafisi

Dirsek yan grafisi

Resim 1.10: Humerus suprakondiler bölge kırığı

1.1.5. Distal Humerus Kırıkları
 İnterkondiler T veya Y kırıkları: Erişkinlerde daha sık olarak karşımıza çıkar. Oluş
mekanizması troklear olukta bulunan ulnanın humerus distaline uyguladığı
zorlanmadır.
 Kondil kırıkları: Hem medial hem de lateral kondilde görülmekle birlikte sıklıkla
lateral kondil kırığı görülür.
 Epikondil kırıkları: Lateral epikondil kırıkları nadirdir. Sıklıkla medial epikondilde
kırık görülür.

1.1.6. Olekranon Kırıkları
Genellikle direkt travama sonucu yani dirsek üzerine düşme sonucu oluşur. Ya da
indirekt mekanizma ile dirsek kısmi olarak fleksiyonda iken trisepsin kontrakte olması ile
avulsiyon kırığı şeklinde görülür. Kırığın yeri, şekli, hastanın yaşı ve parçalanmanın
derecesine göre tedavi uygulanır. Deplase olmayan ve ayrılmamış ve eklem yüzünde
basamaklaşma oluşturmamış kırıklar konservatif olarak alçı ile tedavi edilebilir.

Resim 1.11: Olekranon kırığı
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Resim 1.12: Dirsek ön arka grafisi

Resim 1.13: Dirsek yan grafisi

1.1.7. Radius Baş ve Boyun Kırıkları
Genellikle longitudinal yüklenme sonucu meydana gelir (outstreched hand
pozisyonunda). Bir diğer sebebi ise dirsek dislokasyonudur. Kırığın lokalizasyonuna,
artiküler yüzeyin tutulum yüzdesine ve deplasmanın miktarına göre tedavi uygulanır.
Deplase olmayan kırıklarda konservatif tedavi uygulanır.
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El bileği ön arka grafisi

El bileği yan grafisi

Resim 1.14: Radius - ulna distal uç torus kırığı film örneği

1.1.8. Monteggıa Kırıkları
Ulna 1/3 proksimal cisim kırığı ile birlikte radius başının dislokasyonudur. Ön kolun
ulna tarafına direkt olarak bir cismin çarpması sonucu oluşur.

Resim 1.15: Monteggıa kırığı
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Dirsek+ön kol ön arka grafisi

Dirsek+ ön kol yan grafisi

Resim 1.16: Monteggia kırığı film örneği

1.1.9. Ön Kol Çift Kemik (Radius+Ulna) Cisim Kırıkları
Ön kolda , iki uzun kemik, radius ve ulna vardır. Her ikisi de kırıldığında kolda
genellikle deforme görülür. Sadece biri kırıldığında ise diğer kemik bir splint işlevi
gördüğünden kol nisbeten doğal bir görünümdedir. Kırıklar genellikle ağrı, hassasiyet, şişlik
oluşturur ve hareket kaybına yol açar.
Motorlu araçlarla olan kazalar ve yüksekten düşme gibi yüksek enerjili travamalar
sonucu oluşur. Genellikle oluşan kuvvetin etkisiyle kırık deplase olur. Çocuklarda
konservatif tedavi düşünülebilir. Konservatif tedavide uygulanacak alçı özellik arz eder.
Ön koldaki pronotor ve supinator adale kuvvetlerinin etkisi dikkate alınarak 1/3
proksimal kırıklarda ön kol supinasyonda, 1/3 orta kırıklarda ön kol nötralde, 1/3 distal
kırıklarda ise ön kol pronasyonda alçı yapılmalıdır. Ön kol çift kemik kırıklarında sinostoz
ve rotasyon kısıtlılıkları en sık rastlanılan komplikasyonlardır.

Resim 1.17: Ön kol ön arka grafisi
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Resim 1.18: Önkol 2 yönlü grafisi

Önkol yan grafisi

Önkol yan grafisi

Resim 1.19: Radius - Ulna yaş ağaç kırığı

1.1.10. Distal Radius ve Ulna Cisim Kırıkları
Her yaş gurubunda sık karşılaşılan kırıklardandır ancak en sık görüldüğü yaş gurubu
40 yaşının üzerindeki bayanlardır. Sık sebebi açık gergin el (outstretched hand)
pozisyonunda düşme sonucu oluşur.

Resim 1.20: Açık gergin el (outstretched hand)
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Kırık genellikle radius distal metafizinde olur ve distaldeki kırık fragmanı dorsale
deplase ve açıklığı dorsale bakan angulasyon ve kısalık olur. Bunun sonucu olarak el bilek
bölgesinde çatal sırtı deformitesi meydana gelir. Buna Colles kırığı denir. Bazen kırıkta
distal kırık fragamanının volare yer değiştirdiği ve açıklığı volare bakan angulasyon olduğu
görülür ki buna ters Colles veya Smith kırığı denir.

Resim 1.21: Çatal (colles) kırığı

Parmaklar serbest Dorsal Colles kırık tespiti.

Resim 1.22: Dorsal Colles kırık alçısı

Ön kol distal ucundaki metafiz kırıkları çoğunlukla her iki kemikte birden görülür.
Radiusta her zaman bir tam kırık mevcutken ulnadaki kırık tam kırık, yeşil ağaç kırığı, ulna
stiloid kopma kırığı, distal büyüme plağını ilgilendiren kırık veya plastik deformasyon

şeklinde olabilir.

Resim 1.23: Colles (Metafiz) kırığı
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Komplikasyon olarak distal radio-ulnar eklem problemleri, spontan kapalı tendon
rüptürleri ( özellikle m.ekstansör pollicis longus ), karpal Tunnel sendromu görülür.

El bileği yan grafisi

El bileği ön arka grafisi

Resim 1.24: Kolles kırığı film örneği

Resim 1.25: Radius başı + Humerus iç epikondil kırığı film örneği

1.1.11. Galeazzi Kırıklı Çıkığı
Genellikle el üzerine düşme sonucu radiusun cisim kısmında genelllikle 1/3 orta-distal
bileşke bölgesinde kırık oluşur. Ulna başı mediale, anteriora veya posteriora doğru gider.
Çocuklarda konservatif tedavi genellikle yeterli olur. Kırık ve çıkık redükte edildikten sonra
alçı uygulanır. Oysa erişkinlerde cerrahi tedaviye gerek duyulur.

Resim 1.26: Ön kol çift distal fraktür grafisi (Galeazzi kırığı film örneği)
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1.1.12. Skafoid Kemik Kırıkları
Skafoid kırıkları el bileği karpal kemik yaralanmalarının % 60’ını oluşturur 20-40 yaş
erkeklerde en sık, çocuklarda ve çok yaşlılarda daha az sıklıkla görülür El bileğinin üzerine
düşme sonrasında sık görülür Yere çarpma esnasında el bileğinin açısı kırığın hangi bölgede
oluşacağını belirler Eğer el bileği çarpma esnasında 90 derece ve üzerinde bükülecek olursa
skafoid kemik 90 derecenin altında bükülecek olursa ön kol kemikleri el bileği seviyesinden
kırılır Bu olay en sık spor yaralanmaları veya motor kazaları sonrasında görülür
Skafoid kemik, hiçbir şikayet oluşturmadan da kırılabilir Birçok kişi skafoid kemiği
kırıldığı zaman el bileğinde çok az şişlik dışında bir bulgu olmadığı için bunu basit bir el
bileği yaralanması zannedebilir.
 Belirti ve bulguları ise

El bileğinin başparmak tarafında ağrı ve gerginlik

Hareket ile aşırı ağrı oluşumu

El bileği etrafında şişlik

Ağrı zaman içerisinde azalıp tekrar ve daha derinden gelen ataklar ile
seyredebilir

Başparmağı hareketlendiren iki tendonun arasında mevcut olan üçgen
tarzındaki anatomik bölgede ağrı olması çok karekteristik bir bulgudur

Resim 1.27: Skafoid kırığı
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1.1.13. Metakarp Kırıkları
 Metakarp basis kırığı
Metakarp basis kırığı, genellikle boks esnasında longitudinal vurma ile oluşur ya
metakarpta, karpometakarpal eklemin ortasından başlayan ve eklemi ilgilendiren oblik kırık
oluşur (Bennet’s kırıklı çıkığı ) ya da metakarpın basis kısmında transvers veya kısa oblik
kırık oluşur. İlki yani Bennet’s kırıklı çıkığı daha sık olarak görülür.
 Diğer metakarp kırıkları
Diğer metakarp kırıkları, her yaş grubunda görülür. El üzerine düşme ve boks
esnasında oluşur. Genel olarak 3 tip kırık görülür:




Metakarp basis kırıkları
Metakarp cisim kısmında oblik kırık
Metakarp boyun kısmında transvers kırık

Deplase olmayan kırıklarda el dorsalinden atel uygulaması yapılır.

Resim 1.28: Boksör kırığı

Resim 1.29: El oblik grafisi
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El bileği yan grafisi

El bileği ön arka grafisi

Resim 1.30: Dorsal Barton kırığı film örneği

El bileği yan grafisi

El bileği ön arka grafisi

Resim 1.31: Volar Barton kırığı film örneği

1.1.14. Falanks Kırıkları
Değişik kırık şekilleri karşımıza çıkan falanks kırıklarda uygulanacak tedavi metakarp
kırıklarında uygulanan tedavi gibidir. Burada unutulmaması gereken durum falanksların
uzun süreli immobilizasyonu kabul etmeyeceğidir. Tedavi yönteminin konservatif olduğu
durumlarda 3 haftadan daha uzun süreli immobilizasyon uygulanmamalıdır.

1.1.15. Mallet Finger
Ani fleksiyon zorlanması sonucu ekstansör tendonun distal falankstaki insertio
bölgesinden ayrılmasıdır. Bazen tendon kopabileceği gibi bazen distal falankstan kemik
parçası kopar. Böyle durumlarda yani tendonun kemik parçasıyla birlikte insertiodan
koptuğu durumlarda kırık tedavisi uygulanmalıdır.
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Resim 1.32: Başparmak yan grafisi

Tedavi: Proksimal interfalangeal eklem fleksiyonda, distal interfalangeal eklem ise
hiperekstansiyonda alçı veya splintleme yapılır.

Resim 1.33: Mallet finger pozisyonu ve ateli

1.2. Üst Ekstremite Alçı Tespitleri
Alçı uygulamaları, geçici atel alçı ya da uzun süreli kalıcı olarak yapılır.
 Ön kol alçı tespiti: Ön kol, el bilek ve el ayasını içine alan tespit alçılarıdır (Resim
1.34).
 Silindir dirsek alçı tespiti: Omuz ve el bilek eklemi serbest olup sadece dirsek
eklemini tespit etmektedir (Resim 1.35).
 Uzun kol alçı tespiti:Dirsek ve el bilek eklemi tespit edilmiştir (Resim 1.36).
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Resim 1.34: Ön kol alçı
tespiti

Alçı uygulama
kolaylaştıracaktır.

Resim 1.35: Silindir uzun kol
alçı tespiti

yapmadan önce

gerekli

Resim 1.36: Uzun kol alçı
tespiti

malzemelerin hazırlanması

işimizi

Resim 1.37: Alçı uygulama malzemeleri

1.3. Alçı Atel Çeşitleri
Alçı atel çeşitleri alt ve üst ekstremite ateli olmak üzere ikiye ayrılır:
 Üst ekstremite atelleri

Volar atel

Ulnar atel

Başparmak ateli

Uzun kol ateli

Şeker maşası ateli
 Alt ekstremite atelleri

Posterior bacak ateli

Üzengili posterior bacak ateli
Üst ekstremite ateli uygulandıktan sonra atelleme sonrası 24 saat ekstremite kalp
hizasından yukarıda durmalıdır. Artan ağrı, şişme,s oğukluk,e kstremite distalinde morarma,
renk değişikliği olur ise hasta hemen hastaneye gitmelidir. Kırık çeşit ve yerine göre değişik
alçı atellemeler yapılır.
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1.3.1. Parmak Atelleri
 Burkulmalar dinamik atelleme (buddy taping) (A)
 Dorsal/Volar parmak atel-falanks fraktür, proksimal fraktür’de gutter atel daha
uygun (B)

A

B
Resim 1.38: Parmak atelleri

 Orta parmak tespiti

Resim 1.39: Orta parmak tespiti

1.3.2. Thumb Spica (Başparmak Ateli)
 Endikasyonlar

Başparmak kırıkları

1. metakarp kırıkları

Skafoid kırık

Lunat kırık

De Quervain tenosinoviti
Sargı materyalinin başparmak etrafında kat yapmasını önleyin. Şarap kadehi tutar
pozisyonda olmalıdır.
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Resim 1.40: Başparmak ateli (Thumb Spica)

1.3.3. Başparmak Tespiti


Başparmak tespitini gerektiren durumlar:












Başparmak kırıkları
Başparmak çıkığı
Kapsül, bağ yaralanmaları
Tendon yaralanmaları
Ritz osteoartrit
Tendinopath
Yumuşak doku yaralanmaları
Atel olarak
Fizik tedavi amaçlı

Başparmak tespit aşamaları:







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır.
Sentetik alçı kesilir.
Sentetik alçı şekillendirilir.
Bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B
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C

D

E

F

Resim 1.41: Başparmak tespiti

1.3.4. Parmak ve El Tespiti Tespiti


Radial iki parmak ve el endikasyonları












ve 3. parmak kırıkları,
metakarp kırığı,
ve 3. parmak dislokasyonu,
Tendinopathy,
Kapsül, bağ yaralanmaları,
Tendon yaralanmaları,
Yumuşak doku yaralanmaları,
Atel olarak,
Fizik tedavi amaçlı.

Parmak ve el tespit aşamaları







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır.
Sentetik alçı kesilir.
Sentetik alçı şekillendirilir.
Bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B
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C

D

E

F

Resim 1.42: Radial iki parmak ve el tespiti tespiti

1.3.5. Parmak, El ve Unlar Tespiti


Parmak, el ve unlar endikasyonları










ve 5. parmak ve metakarpal kırıklar
ve 5. parmakları dislokasyonları
Tendinopathy
Tendon yaralanmaları
Doku yaralanmaları
Splint olarak
Fizik tedavi amaçlı

Parmak, el ve unlar tespit aşamaları







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır.
Sentetik alçı kesilir.
Sentetik alçı şekillendirilir.
Bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B
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C

D

E

F

Resim 1.43: parmak, el ve unlar tespiti

1.3.6. Volar Ön Kol Atel “Cockup”
 Endikasyonlar

Yumuşak doku el/el bileği zorlanmaları

Karpal tunel

Lunat dislokasyonda

2-5. metakarp başı kırıkları

Distal radius veya ulna fraktür’de kullanma (Supinasyon ve pronasyona
izin verir.)
 Alçı longet metakarp uçlarından radius başına kadar uzanmalıdır.
 Dirsek fleksiyonuna izin vermelidir.
 Avuç içi yukarı bakmalıdır.
 Ön kol nötral pozisyonda el bileği 20º ekstansiyonda olmalıdır. Stabiliteyi artırmak için
çoğunlukla dorsalden de atel konur. “sandwich splint” “B”

Resim 1.44: Volar ön kol atel “cockup”
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1.3.7. Radius ve Ön Kol Tespiti


Radius ve ön kol endikasyonları











El bilek veya yakın kırıklar
Karpal alanda kırıkları
Bilek burkulma
Tendinopathy
Ligament ve tendon yaralanmaları
Doku yaralanmaları
Splint olarak
Fizik tedavi amaçlı

Radius ve ön kol tespit aşamaları;







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır, kesilecek yer çizilir.
Sentetik alçı kesilir.
Sentetik alçı şekillendirilir.
Bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B

C

D

E

F

Resim 1.45: Radius ve ön kol tespiti
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1.3.8. Parmaklı, Volar Ön Kol Tespiti


Parmaklı, volar ön kol endikasyonları










Karpal ve bilek kırıkları
Burkulma
Tendinopathy
Tendon ve bağ yaralanmaları
Doku yaralanmaları
Splint olarak
Fizik tedavi amaçlı

Parmaklı, volar ön kol tespit aşamaları







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır.
Sentetik alçı kesilir.
Sentetik alçı şekillendirilir.
Bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B

C

D

E

F

Resim 1.46: Parmaklı, volar ön kol tespiti

1.4. Kısa Kol Kırıklarında Alçı Uygulama
Alçı uygulamaya geçmeden önce, kırıkta yer değiştirme var ise kırık tespit edilmeden
önce yerine getirme (redüksiyon) işlemi yapılır.
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Resim 1.47: Redüksiyon

1.4.1. Kısa Kol Alçı Uygulaması
 Alçı yapılacak bölgeden daha uzun olacak şekilde triko çorap kesilir ve
başparmağın geçeceği yer açılır.

Resim 1.48: Triko çorap

 Triko çorap yuvarlanarak kola geçirilir ve başparmak yuvasından çıkarılır.

Resim 1.49: Başparmağın yerleştirilmesi
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 Alçı pamuğu sarılır.

Resim 1.50: Alçı pamuğu

 Triko çorap pamuk üzerine devrilir.

Resim 1.51: Pamuk uçlarının döndürülmesi

 Alçı bandajın suya daldırılması

Resim 1.52: Alçı bandajın ıslatılması

 Alçı bandaj başparmağın durumuna göre bilek sarılır.

Resim 1.53: Bileğin alçı bandaj ile sarılması
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 Bilekten dirseğe doğru alçı sarmaya devam edilir.

Resim 1.54: Kolun alçı ile sarımı

 Yüzey masajlanarak yüzey pürüzleri giderilir, alçıya form verilir, reaksiyonun
tamamlanması beklenirken alçı için dikkat edilmesi gereken noktalar ve tekrar
kontrolunün önemi anlatılarak eve ya da röntgen çektirilmeye gönderilir.

Resim 1.55: Masaj ile pürüzlerin giderilmesi

1.4.2. Kısa Kol Alçısının Keserek Çıkarılması
Tedavi süresi tamamlanan ön kol alçısı çıkarılacak hastaya önce alçı motorunun
çıkaracağı ses ve alçı motorunun çalışma prensibi hakkında bilgi verilir ve aşağıdaki yollar
izlenir.
 Alçı motorunun eli kesmeyeceği hakkında bilgi verilir.

Resim 1.56: Alçı motoru
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 Ön kol atelini kesmeye distal ve lateral dış kısmından başlanır. Motor bıçağı
batırılıp çıkarılarak ve dirseğe doğru ilerleyerek alçı kesme işlemine devam edilir.

Resim 1.57: Alçı motoru ile alçı kesimi

 Alçı ayrıcı pense yardımıyla distalden proksimale doğru kesilen alçı ayrılır.

Resim 1.58: Alçı ayracı

 Tirko ucu küt alçı makası ile kesilir, alçı ayrılarak çıkarılır ve cildin temizlenmesi
sağlanır.

Resim 1.59: Alçının çıkarılması
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1.4.3. Kısa Kol (Sentetik Alçı ) Cast Uygulanışı
Alçı çorabı, el parmak ucundan başlayarak dirsek önüne kadar yuvarlanarak giydirilir
ve çorap boyu alçı ucunu geçecek şekilde biraz daha fazla uzun bırakılır.

Resim 1.60: Alçı çorabı

Sentetik çorap poşetinin ağzı kesilerek kullanım kIlavuzuna uygun bir şekilde
(yaklaşık 20ºC suda 3 dk.) bekletilir, birkaç kez salınarak fazla suyun sırkması sağlanır.

Resim 1.61: Malzemenin hazırlanması

Sentetik çorap rulosunda başparmağın geçeceği yere bir delik açılır.

Resim 1.62: Başparmağın geçeceği yerin delinmesi
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Triko çorap yuvarlanarak kola geçirilir ve başparmak yuvasından çıkarılır.

Resim 1.63: Başparmağın yerleştirilmesi

Sentetik çorap rulosu parmak ucundan geçirilerek önce başparmağıaçılan delikten
geçirildikten sonra proksimal üst seviye dirsek önüne kadar yuvarlanır.

Resim 1.64: Sentetik çorap rulosunun uygulanması

Distal ve proksimal uç kısımda, alttaki alçı çorabı alçı üzerine döndürülerek
sonlandırılır.

Resim 1.65: Proksimal ucun sonlandırılması

Ekstremiteye pozisyon verilerek reaksiyonun tamamlanması (Yaklaşık 5 dk. beklenir.)

Resim 1.66: Pozisyon verme

Ön kolda olduğu gibi uzun kol alçı uygulamalarında da aynı işlem basamakları
uygulanır.
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Resim 1.67: Ön kol ve uzun kol sentetik çorap alçısı

Alçı sarımı bittikten sonra ve alçı uygulamanın tamamlanması halinde röntgen
kontrolü yapılır.

Resim 1.68: Röntgen kontrolü

Görevini tamamlayan alçı sargı kesilerek uzaklaştırılır.

Resim 1.69: Sentetik alçının kesilip çıkarılması

Bu tür sentetik malzemeler suya dayanıklı olduklarından duş alırken ve havuzda
kullanılabilir.

Resim 1.70: Suya dayanıklılık

Alçı sarımı bittikten sonra ve alçı uygulamanın tamamlanması halinde röntgen
kontrolü yapılır.
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Resim 1.71: Röntgen kontrolü

1.4.4. Kısa Kol Sugar Tong (Şeker Maşa Ateli)
 Endikasyonlar

Distal önkol

El bileği kırıkları

Distal radius ve ulna fraktür

Bilek ve ön kolu immobilize eder.

Ön kol supinasyonunu kısıtlar.

Pronasyon/supinasyonu engeller ve dirsek immobilize olur.
 El sırtında metakarpofalangial eklemden kolun arkasından geçer, dirseği dolanıp
volar yüzde MİD palmar alana kadar uzanır.
 Dirsek 90º de
 Ön kol ve bilek nötrol pozisyondadır.

Resim 1.74: Ön kol sugar tong

1.4.5. Ulnar Gutter Endikasyonları (Ulnar Kenar Ateli)
5. Parmak DİP ekleminden başlayıp ön kol proksimaline kadar uzanmalıdır. Ön kol
nötral pozisyonda, el bileği 20º ekstansiyonda, metakapafalangiyal eklemler 50 ºfleksiyonda,
parmaklar düz pozisyonlandırılmalıdır. Kırıklar falanks ve metakarpal, ve 4-5. parmak
yaralanmaları (A) Kırık falanks ve metakarpal, ve 1-3. parmak yaralanmaları (B)
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A

B
Resim 1.75: Ulnar gutter endikasyonlar

1.4.6. Elevasyon
Elevasyon, üst ekstremiteye elevasyon vermek için uygulanır.

Resim 1.76: Elevasyon
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1.5. Kısa Kol, Longet Alçi/ Hazir Atel (One-Step Splint) Uygulaması
Üst ekstremitede longet alçı/hazır ateller hızlı temiz ve kolay uygulanma ve kolay
şekil alma özelliğine sahiptir.

Resim 1.77: Üst ekstremitede longet alçı/ hazır atel



Hazır atel (one-step splint) uygulamasının uygulayıcı teknisyene sağladığı
faydalar







Hazır atel (one-step splint) uygulamasının hastaya sağladığı rahatlık








Eldivensiz uygulama
Mükemmel uyum ve şekil verme kolaylığı
3-4 dakikada sertleşme
20 dakika sonra ağırlık taşıyabilir hale gelme

Önceden pedlenmiştir.
Hafif fakat güçlü ve sağlamdır.
Deriyi tahriş etmez.
Deriyi tüm yüzeyi ile sarar.
Hızlı uygulanır.

Hazır atel (one-step splint) uygulaması


Kullanılacak malzemeler hazırlanır.

Resim 1.78: Kullanılacak malzemeler
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Hazır atel (one-step splint) uygulamasında normal şartlarda eldiven
kullanmak gerekmeyebilir ama yine de kullanılacak malzemenin
kullanım kılavuzunda belirtilmiş ise eldiven giyilir.

Resim 1.79: Eldiven



Hazır atel (one-step splint) malzemesi kullanım kılavuzunda belirtildiği
şekilde malzeme (suda ıslatılarak) kullanıma hazır hale getirilir. Su eşlem
süresi yaklaşık olarak 30 saniyedir ve paketten çıkartılan malzeme soğuk
suya batırılarak 3-4 defa sıkılır. Bu 3-4 dakika uygulama zamanı tanır.

Resim 1.80: Malzemenin hazırlanması



Malzeme havluya sarılarak fazla su havluya emdirilir, bu arada geçen
süre yaklaşık olarak 60 saniye gibidir.

Resim 1.81: Malzemenin kurulanması
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Alçı çorabı kullanılacak ise çorap giydirilir. Malzeme alt ekstremitenin
uygulanacak kısmına (örneğimiz ayakta olduğu gibi) yerleştirilir. Form
alması sağlanır. Şekil alan malzeme, olduğu yerde bırakılarak üzerinde
çalışmaya devam edilebileceği gibi bu parça çıkarılıp şekillendirilerek de
adeta bir ortez formuna getirilir.

Resim 1.82: Malzemenin uygulanması ve şekillendirilmesi



Kendi kendine yapışan elastik bandaj veya benzeri ile sarılarak şeklin
korunması sağlanır.

Resim 1.83: Elastic bandajın (hazırlanan ortez parça) üzerine sarılması

1.6. Kısa Kol Alçı Atel Uygulaması
Asla alçı direkt olarak vücuda uygulanmayacağından önce triko çorap giydirilmelidir.
Triko çorap, yapılacak atelin her iki ucundan uzun olmalıdır. Kırışık ve kat olmamalıdır.

Resim 1.84: Triko çorap

Alçı sarılacak bölge, gevşek olarak ve 2-3 tabaka olacak şekilde alçı pamuğu ile
sarılır. Kemikli bölgeler ve gerekirse parmak araları pamukla tamponlanır. Pamuğun
katlanmamasına dikkat edilir.
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Resim 1.85: Alçı pamuğu

 Alçı longet
Longet alçı kollar için 10 kat, bacaklar için 15 kat olarak hazırlanır ve yanma riskine
karşılık sıcak su kullanılmaz..İki şekilde longet hazırlanabilir.



Uygun genişlikteki alçı bandaj, yeterli uzunlukta üst üste katlanır. Suya
daldırılarak kullanıma hazır hale getirilir.
Direkt suya daldırılarak kullanıma hazır hale gelen alçı bandaj kol
üzerinde hazırlanabileceği gibi bir tahta parçası üzerinde yeterli
uzunlukta longet hazırlanabilir.

Resim 1.86: Alçıyı ıslatma

Hangi yolla hazırlanırsa hazırlansın longet alçı ön kol volar kısmına yerleştirilir.
Pozisyon verilerek alçının reaksiyonu tamamlaması beklenir.

Resim 1.87: Longetin yerleştirilmesi

Hazırlanan alçı atel üzerine gazlı bez sarılır.
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Resim 1.88: Gazlı bez sarılması

Alçı atel uygulanması tamamlanan hasta, alçı için dikkat edilmesi gereken hususlar
konusunda hasta bilgilendirilerek tekrar kontrol edilmek üzere gönderilir.

Resim 1.89: Alçı atelin tamamlanması

1.7. Sentetik Alçının Avantajları
Hareketlilik hayattır! Son derece hafif olduğundan serbestçe hareket edilebilir.

Resim 1.90: Serbest hareketlilik

30 dakika gibi bir sürede reaksiyon tamamlanarak dayanıklı ve kırılmaz bir hale gelir
ve kısa bir sürede günlük hayata dönülür.
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Resim 1.91: Kısa sürede günlük hayatı dönüş

Özel bir sebep olmadığı müddetçe hasta istediği elbise, ayakkabı ve sandaleti
giyebilir.

Resim 1.92: Elbise serbestliği

Suya dayanıklıdır. Sadece sentetik alçı altındaki alçı pamuğu gibi malzemenin ıslak
olması ve bu malzemenin ıslaklığından dolayı deride hasara neden olabilir. Bu nedenle
hastaya su ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir.

Resim 1.93: Suya dayanıklılık

Malzeme gözenekli ve hava geçirgen olduğundan cilt sentetik alçı altında hava
alabildiğinden aşırı terleme önlenir.
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Resim 1.94: Hava geçirgenlik

Kullanım kılavuzundaki uyarılara dikkat etmek suretiyle 40ºC gibi sıcaklıklarda
temizliği yapılabilir, düşük ısı dereceli hava ile kurutulabilir.

Resim 1.95: Yıkama temizleme

Röntgen çekilebilir, görüntüyü etkilemez.

Resim 1.96: Röntgen çekilmesi

1.8. Alçı/Sentetik Alçı Uygulamalarının Kıyaslanması


Parmak alçı ve sentetik sargıların kıyaslanması


Parmak alçı sargıların kıyaslanması

Resim 1.97: Parmak alçı sargı
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Parmak sentetik sargıların kıyaslanması

Resim 1.98: Parmak sentetik sargı



Parmak ve bilek, alçı ve sentetik sargıların kıyaslanması


Parmak ve bilek alçı sargıların kıyaslanması

Resim 1.99: Parmak ve bilek alçı sargı



Parmak ve bilek sentetik sargıların kıyaslanması

Resim 1.100: Parmak ve bilek sentetik sargı
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Parmak alçı ve sentetik sargıların kıyaslanması


Parmak alçı sargıların kıyaslanması

Resim 1.101: Parmak alçı sargı



Parmak sentetik sargıların kıyaslanması

Resim 1.102: Parmak sentetik sargı



Başparmak alçı ve sentetik sargıların kıyaslanması


Başparmak alçı sargıların kıyaslanması

Resim 1.103: Başparmak alçı sargı
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Başparmak sentetik sargıların kıyaslanması

Resim 1.104: Başparmak sentetik sargı

1.9. Sentetik Alçıların Süslenmesi
Özellikle çocuk ve değişiklik isteyen hastalarda sentetik alçı üzerine değişik
desenlerde süslemeler yapılabilir.
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Resim 1.105: Alçı süslemesi



Sentetik alçıların süslenmesinin yapılışı


Sentetik alçı üzerine yapıştırılacak desen çıkartması seçilerek çıkartma
altındaki kâğıt çıkarılır.

Resim 1.106: Çıkartma deseni



Çıkartma yaptırılacak yerin temiz ve kuru olması sağlandıktan sonra
sentetik alçı üzerine yapıştırılır.

Resim 1.107: Çıkartmaya yer tespiti



Çıkartmalar herhangi bir işleme tabi olmadan direkt alçı üzerine
yapıştırılabileceği gibi sıcak hava tabancası ile ısıtılarak şekil alması ve
yapıştırılması sağlanır.

Resim 1.108: Çıkartmanın yapıştırılması



Altında hava boşluğu kalmayacak ve katlanmayacak şekilde masaj
yapılarak çıkartma, alçı üzerine tespit edilir.
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Resim 1.109: Çıkartmanın tespit edilmesi
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1.10. Ortopedik Ortezler ile Ön Kol Tespiti
Parmak, el bilek ve ön kol spor yaralanma ve kırıklarında alçı yerine ortez olarak
kullanılabilir.

Tendinit, kapal tünel sendromu

Karpal ve bilek kırıkları

Skafoid ve bilek kırıkları

Resim 1.110: Ortopedik ortezler ile ön kol tespiti

1.11. Alçı Koruyucu Poşetler
Sentetik alçılar suya dayanıklı olduklarından duş alırken ve havuzda kullanılabilir.

Resim 1.111: Suya dayanıklılık

Suya dayanıklı olmayan alçı uygulamaları ya da uygulamanın suyla teması istenmeyen
durumlarda ise uygulamayı sudan korumak için koruyucu poşetler kullanılır. Değişik şekil,
boy ve özelliklerde bulunan alçı koruyucu poşetler ile alçının sudan zarar görmesi engellenir.

Resim 1.112: Poşet ve uygulama örnekleri
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Poşet uygulanmış alçılar ile sudan zarar görmeden duş alıp havuza girilebileceğinden
günlük aktivitelere devam edilebilir.

Resim 1.113: Poşetlenmiş alçı ile banyo

1.12. Üst Ekstremite Egzersizleri




Parmaklar gergin olarak uzatılır, sonra yumruk yapılır. Parmaklar gergin olarak
birbirinden ayrılır, sonra kapatılır.
Başparmak küçük parmağa dokundurulur. Daha sonra başparmak, küçük
parmağın alt ucuna doğru kaydırılır.
Kol askıdan çıkartılarak dirsek ve omuz egzersizleri yapılır, eller başın
arkasında birleştirilir, daha sonra belin arkasında üst üste getirilir. Alçı
kuruduğunda kol, doktor önerilerine göre olabildiğince normal bir şekilde
kullanılır.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Ön kol alçı ateli yapımı

İşlem Basamakları


Öneriler

Triko çorap giydiriniz.



Triko çorap giydiriniz.
Triko, atelin her iki ucundan
uzun olmalıdır.

Kırışık ve kat izi olmamalıdır.




Alçı pamuğu sarınız.



Longet alçı hazırlanır.

Gevşek, % 25-50 üst üste
gelecek ve 2-3 tabaka olacak şekilde
sarınız.

Çok şişme olacağı
düşünülüyor ise ekstra pamuk katmanı
ilave edilebilir.

Kemikli bölgeler ve gerekirse
parmak araları pamukla tamponlanır.

Pamuğun katlanmamasına
dikkat edilir.



Kollar için 10 kat, bacaklar
için 15 kat olacak şekilde longet
hazırlanır.

Suda ıslatılır.



Longet alçı ön kola
yerleştirilir.
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Pozisyon verilir.



Gazlı bez sarılır.




Hasta bilgilendirilir.



Dolaşımı bozmayacak şekilde
iki türlü sargı sarılır.

En son katman üzerine
bir sıra alçı pamuğu sarılarak üzeri
elastik bandaj ile sarılır.

Gazlı bez ile sarılır,
plasterle yapıştırılır.

Dikkat edilmesi gereken
hususlar konusunda hasta bilgilendirilir.

Tekrar kontrolün önemi
anlatılır.

Tekrar kontrol edilmek üzere
eve ya da kontrol x-ray çekimine
gönderilir.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Alçı pamuğu sardınız mı?

2.

Longet alçı hazırladınız mı?

3.

Longet alçıyı ön kola yerleştirdiniz mi?

4.

Gazlı bez sardınız mı?

5.

Kontrol için X-ray çektirdiniz mi?

6.

Hastayı dikkat etmesi gereken konularla ilgili bilgilendirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi üst ekstremite alçı atel çeşitlerinden değildir?
A) Posterior bacak ateli
B) Volar atel
C) Ulnar atel
D) Başparmak ateli
E) Uzun kol ateli

2. Aşağıdakilerden hangisi proksimal humerus kırıklarından değildir?
A) Tuberkulüm avulsiyon kırıkları
B) Anatomik boyun kırıkları
C) Deplase kırıklar
D) Humerus başında artiküler yüzey defektleri
E) Tüber majörü
3. Aşağıdakilerden hangisi üst ekstremite alçı atel çeşitlerindendir?
A) Volar atel
B) Ulnar atel
C) Başparmak ateli
D) Uzun kol ateliŞeker maşası ateli
E) Hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi olunca acile gidilmesine gerek yoktur?
A) Artan ağrı
B) Şişme
C) Soğukluk
D) Kaşıntı
E) Ekstremite distalinde morarma
5. Aşağıdakilerden hangisi hazır atel uygulamasının uygulayıcı teknisyene sağladığı
faydalardan değildir?
A) Eldivensiz uygulama
B) Mükemmel uyum ve şekil verme kolaylığı
C) Renk
D) 3-4 dakikada sertleşme
E) 20 dakika sonar ağırlık taşıyabilir hale gelme

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Bu modülde uzun kol kırıkları hakkında genel bilgi ve uzun kol tespitini yapma
becerisini kazanacaksınız.

ARAŞTIRMA
 Uzun kol kırık çeşitlerini çevrenizdeki hastanelerde araştırarak arkadaşlarınızla
tartışınız.
 Uzun kol tespiti yapma tekniklerini çevrenizdeki hastanelerde araştırarak
arkadaşlarınızla tartışınız.

2. UZUN KOL ALÇI UYGULAMASI
Üst kol alçı uygulamalarına uzun kol alçısı da denildiği gibi dirseği de içine alan ve
omuza kadar uzanan alçı tespitleridir.

2.1. Uzun Kol Alçı Tespitleri
Öğrenme Faaliyeti 1‘in 1.2. Üst Ekstremite Alçı Tespitlerinde de gösterildiği gibi üst
(uzun) kol alçı tesiptleri
 Silindir dirsek alçı tespiti, omuz ve el bilek eklemi serbest olup sadece dirsek eklemini
tespit etmektedir (Resim 1.35).
 Uzun kol alçı tespiti, dirsek ve el bilek eklemi tespit edilmiştir (Resim 1.36).

Resim 1.35: Silindir uzun kol alçı tespiti

Resim 1.36: Uzun kol alçı tespiti
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Bazı üst ekstremite tespitleri de aşağıdaki gibidir.

2.1.1. Humerus Tespiti


Humerus endikasyonları, humerus diafiz kırığı ve atel olmak üzere aşağıdaki
gibi yapılır.







Triko çorap geçirilir.
Sentetik alçı sarılır.
Sentetik alçıya form verilir.
Kesilecek yerler çizilir.
Sentetik alçı kesilir.
Bandaj işlemleri yapılır.

A

B

C

D

E

F

Resim 2.1: Humerus tespiti
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2.1.2. Uzun Kol Posterior Atel
 Endikasyonlar

Dirsek ve ön kol yaralanmaları

Distal humerus fraktür

Ön kol çift fraktür

Unstable proksimal radius veya ulna fraktür (sugar-long daha iyi)
 Unstabile distal ön kol fraktür varsa double sugar tong kullanılır.
 Dirseğin fleksiyon ve ekstansiyonunu engeller.
 Ön kolun supinasyonunu kısıtlar.
 Kolun arkasındadır.
 Bilekten humerus proksimaline kadar uzanır.
 Bilek ve ön kol nötral pozisyondayken dirsek 90º fleksiyondadır.

Resim 1.72: Uzun kol posterior atel

2.1.3. Double Sugar Tong Ateli (Çift Taraflı Şeker Maşa)
 Endikasyonlar

Dirsek ve ön kol proksimal/mid/distal ulna ve radius kırığı

Fleksiyon/ekstansiyon, pronasyon/supinasyon engellendiğinde çoğu distal
ön kol ve dirsek fraktür’de daha iyi

Resim 1.73: Double sugar tong
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2.1.4. Dirsek ve Dirsek Üstü Tespiti


Dirsek ve dirsek üstü endikasyonları









Dirsek kırıkları
Dirsek çıkıkları
Önkol kırığı
Tendinopathy
Ligament ve tendon yaralanmaları
Yumuşak doku yaralanmaları

Dirsek ve dirsek üstü atel aşağıdaki gibi yapılır.






Triko çorap geçirilir, dirsek desteklenir.
Sentetik alçı sarılır.
Kesilecek yerler çizilir.
Sentetik alçı şekillendirilir ve bandaj işlemleri yapılır.
Elastik bandaj ile sarılır.

A

B

D

C

E
Resim 2.2: Dirsek ve dirsek üstü tespiti
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2.1.5. Uzun Kol Tespiti (Alçı)
Alçı sargıya geçmeden önce alçı verilecek pozisyon tespit edilir.

Resim 2.3: Verilecek pozisyon tespiti

Asla alçı direkt olarak vücuda uygulanmayacağından önce triko çorap giydirilmelidir.
Triko çorap yapılacak atelin her iki ucundan uzun olmalıdır. Kırışık ve kat olmamalıdır.

Resim 2.4: Triko çorap

Triko çorap geçirilmeden de ten üzerine direkt alçı pamuğu uygulaması yapılabilir. Bu
durumda alçı pamuğu direk olarak bilek çevresinden başlayarak başparmak çevresini
dolaştıktan sonra tekrar bilek üzerine sarılır. Bu şekilde gevşek olarak ve 2-3 tabaka olacak
şekilde dirseğe doğru sarmaya devam edilir. Pamuğun katlanmamasına dikkat edilir.

Resim 2.5: Bilekte alçı pamuğu sarımı
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Kemikli bölgeler ve gerekirse parmak araları pamukla tamponlanır. Pamuğun
katlanmamasına dikkat ederek çaprazlama olara dirsek sarılır.

Resim 2.6: Dirsekte alçı pamuğu sarımı

Dirsek üzerinde sarılacak en üst noktasına pamuk sarıldıktan sonra yine gevşek olarak
ve 2-3 tabaka olacak şekilde geriye doğru başparmak ve avuç içine kadar tekrar sarılır.

Resim 2.7: Alçı pamuğu sarımının tamamlanması

Alçı bandajın suya daldırılması

Resim 2.8: Alçı bandajın ıslatılması
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Ön kol alçı uygulamasında olduğu gibi bilek, avuç içi ve başparmaktan alçı sarmaya
başlanır.

Resim 2.9: Bileğin alçı bandaj ile sarılması

Bilekten dirsek ve dirsek üstü tepe noktasına doğru alçı sarmaya devam edilir.

Resim 2.10: Kolun alçı bandaj ile sarımı

Kolun tamamı sarıldıktan sonrası yüzey masajlanarak düzeltilir ve pozisyon verilerek
reaksiyonun tamamlanması beklenir.

Resim 2.11: Pozisyonlandırma
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2.1.6. Uzun Kol Tespiti (Sentetik Alçı)
Kol üzerine, uygun genişlikte ve başparmağın geçeceği yer açılmış, stakinet triko
giydirilir. Pot ve kat yapmayacak şekilde düzeltilir.

Resim 2.12: Kola triko giydirme

El bileğinden başlanarak proksimal sınıra kadar pot ve kat yapmayacak şekilde alçı
pamuğu sarılır.

Resim 2.13: Kolun alçı pamuğu ile sarılması

Kullanıma hazır hale getirilen alçı/sentetik alçı ile tekniğine uygun bir şekilde el
bileğinden dirseğe doğru sarmaya başlanır. Başparmak çevresinin oluşturulması için
malzeme yan çevrilip katlanarak başparmak ve parmaklar arasından geçirilerek sarılır.

Resim 2.14: Başparmak çevresinin oluşturulması
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Triko ucu ters katlanıp tekrar üzerinden geçirilerek uç kısmının gerek estetik gerekse
cilde zarar vermeyecek şekilde yuvarlanması ve makasla kesilerek yüzeye tam oturması
sağlanır.

Resim 2.15: Uç kısımının yuvarlanması

Uç yuvarlaması tamamlandıktan sonra dirseğe doğru sarılmaya devam edilir.

Resim 2.16: Dirseğe doğru sarma

Dirseğe geldikten sonra tekrar geri dönülüp arzu edilen kalınlık elde edildikten sonra
yüzey üzerine masaj yapılarak formun alması sağlanır.

Resim 2.17: Yüzeyin düzeltilmesi

Başparmak etrafı kesilerek başparmağın hareket etmesine müsaade edecek şekilde yer
açılır.

Resim 2.18: Başparmak için yer açma
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Dirsekten proksimal sınıra doğru sarmaya devam edilir.

Resim 2.19: Dirsekten proksimal sınıra doğru sarma

İstenilen kalınlığa ulaşılıncaya kadar sarılır gerekirse çok fazla gereksiz bir kalınlık
oluşmaması için fazlalık kesilerek uzaklaştırılır.

Resim 2.20: İstenilen kalınlık fazlasını kesme

Kolun tamamı sarıldıktan sonrası yüzey masajlanarak düzeltilir.

Resim 2.21: Yüzeyin masajlanarak düzeltilmesi

2.1.7 Askılı Alçı ( Hanging Arm Cast )
1933 yılında Caldwell tarafından tanımlanmıştır. Bu alçının özelliği alçının ağırlığı ile
traksiyon yapılıp kırığın redüksiyonunun sağlanmasıdır. Bu alçının etkili olması için hastanın
devamlı dik veya yarı oturur pozisyonda olması gerekir.
Dirsek 90° fleksiyonda uzun kol alçısı yapılır. Ön kol bölgesine yapılan loop ile
angulasyonlar düzeltilir. Loop boyuna sling ile asılır.
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Askılı alçı tedavisinin en başarılı olduğu kırıklar humerusun diafizinin orta
bölgesindeki deplase, oblik ve spiral kırıklardır. Transvers kırıklarda distraksiyona bağlı
kaynama problemi yaşanabileceğinden dolayı pek tavsiye edilmemektedir. Eğer distraksiyon
fazla olursa kaynama gecikmesi ve psödoartroz gelişebilir.

Resim 2.22: Askılı alçı ( Hanging Arm Cast )

2.1.8. Uzun Kol Alçısının Kesilerek Çıkarılması
Tedavi süresi tamamlanan uzun kol alçısı çıkarılacak hastaya önce alçı motorunun
çıkaracağı ses ve alçı motorunun çalışma prensibi hakkında bilgi verilir ve aşağıdaki yollar
izlenir.
 Alçı motorunun eli kesmeyeceği hakkında bilgi verilir.

Resim 2.23: Alçı motoru

 Uzun kol alçı kesme işlemi de daha önce anlatıldığı şekilde yapılır.

Resim 2.24: Alçı motoru ile alçı kesimi
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 Alçı kesiminden sonra, alçı pamuğu küt uçlu alçı makası yardımıyla kesilir.

Resim 2.25: Alçı pamuğunun kesimi

 Alçı, ayrıcı pense yardımıyla ya da el ile kesilen alçı ayrılarak uzaklaştırılır.

Resim 2.26: Alçının çıkarılması

 Cildin temizlenmesi sağlanır.

Resim 2.27: Cildin temizlenmesi

 Kolun askıda kalması gerektiği durumlarda kol üzerine yumuşak bir destek malzemesi
sarılır.

Resim 2.28: Kolun yumuşak malzeme ile desteklenmesi
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 Kol askıya alınır.

Resim 2.29: Kolun askıya alınması

2.2. Üst Ekstremite Alçı Komplikasyonları
Alçı gereğinden fazla sıkıldığında ya da alçı içinde kanama ve su toplama devam
ederse bu durum, dolaşım bozukluğuna neden olur. Kan toplanmaya başlar ve his
bozukluğu, şişme ve en sonunda da kangren oluşur. Çok ağır sakatlıklara sebep verebilir. 24
saat içinde geri dönülemez duruma gelebildiğinden alçı uygulamasından sonraki ilk 24 saat
hasta kontrol edilmelidir. Ağrı ve uyuşukluk, dolaşımda basınç olduğunun göstergesidir.
Kan pompalanması ile ilgili sorunlarda emboli gelişmesi riski vardır.

Resim 2.30: Üst ekstremite alçı komplikasyonları

Kırık, omurgada gerçekleşmişse gövde alçılaması nedeni ile mide ve bağırsaklara
baskı neticesinde kusmalar olabilir. Ayrıca bağırsak tıkanmaları da görülebilir ancak
bunların büyük çoğunluğu geçicidir.
Çok sıkı uygulanmış alçılar sinirlere baskı yaparsa uyuşma ve his kayıpları oluşabilir.
Bir ekstremitenin alçı ya da atelle sabitlenmesi, sabitlenen ekstremiteye bağlı eklemlerin
işlevlerini gerçekleştirememesine neden olabilir. Hareket edemeyen ya da hareketleri
sınırlanan kişilerin yaşam biçimi değişiklikleri ve sosyal hayatının sekteye uğraması,
depresyon tarzı sinir bozukluklarına sebep verebilir.
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2.3. Ortopedik Ortezler ile Tespit
Alçı uygulama yerine bazı ortezler ile kırık tespitleri yapılır, bunlardan bazıları
şunlardır:


Omuz tespiti

Omuz abduksiyonda tutmaya yarayan air plan ortez

Resim 2.31: Gövde ile omuz tespiti



Yastıklı kol askısı

Resim 2.32: Yastıklı kol askısı



Omuz bandajı

Resim 2.33: Omuz bandajı
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Humerus sarmiento

Resim 2.34: Humerus sarmiento



Kol askısı

Resim 2.35: Kol askısı



Velpau bandajı

Resim 2.36: Velpau bandajı



Klavikula bandajı, Klavikula kırıklarında klavikula bandajı (8 bandaj) kullanılır.

Resim 2.37: Klavikula bandajı (8 bandaj)
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Uzun kol tespiti

El bilek, ön ve uzun kol spor yaralanma ve kırık tespitinde ortez kullanılabilir.

Ön kol kırık veya
çatlakları, Humeral
diyafiz ve
Suprakondüler kırık

Skafoid kırığı, Humeral
diyafiz ve
Suprakondüler kırık

Suprakondüler kırık

Resim 2.38: Ortopedik ortezler ile uzun kol tespiti



Colles kırık ortezi

Resim 2.39: Colles kırık ortezi



Havalı ateller ile geçici kırık tespiti

Resim 2.40: Havalı ateller
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Humerus kırıkları



Alüminyum parmak atelleri

Resim 2.41: Alüminyum parmak atelleri



Kurbağa ateli

Resim 2.42: Kurbağa ateli



Alüminyum düz parmak ateli

Resim 2.43: Alüminyum düz parmak ateli



Beyzbol parmak ateli

Resim 2.44: Beyzbol parmak ateli
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Mallet finger ateli

Resim 2.45: Mallet finger pozisyonu ve ateli
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Uzun Kol Alçı Yapımı.

İşlem Basamakları


Öneriler

Kola triko giydiriniz.


Uygun genişlikte triko
kullanınız.

Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.



Kola alçı pamuğu sarınız.


Uygun genişlikte alçı pamuğu
kullanınız.

Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.



Alçı/sentetik alçıyı sarınız.


Alçı/sentetik alçı sarmaya el
bileğinden başlayınız.

Uç kısmında fazlaca triko
bırakınız.

Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.



Uç kısmını yuvarlayınız.


Uç kısımda bırakılan trikoyu
geri çeviriniz.

Çevrilen triko katı üzerine
tekrar alçı sargı geçirerek yuvarlak bir
uç elde ediniz.
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Dirseğe doğru sarmaya devam
ediniz.


Dirsek ve üzerine doğru
alçı/sentetik alçı sarmaya devam ediniz.

Pot ve kat yapmamasına dikkat
ediniz.



Yüzeyi masajlayınız.







Yüzeyi masajlayarak pürüzsüz
hale getiriniz.



Açılan yerde başparmağın
rahatça hareket etmesini sağlayınız.



İstenilen kalınlığa ulaşılıncaya
kadar sarınız. Pürüzsüz yüzey elde
edinceye kadar masaj yapınız.



Yüzeye masaj yaparak yüzeyi
pürüzsüz hale getiriniz.

Başparmağa yer açınız

Dirsek üzerine alçı sarmaya
devam ediniz.



Tüm kol yüzeyine masaj
yapınız.
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KONTROL LİSTESİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi
değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri
1.

Kola triko giydirdiniz mi?

2.

Kola alçı pamuğu sardınız mı?

3.

Alçı/sentetik alçı sarmaya el bileğinden başladınız mı?

4.

Alçı/sentetik alçı kısmını yuvarladınız mı?

5.

Dirseğe doğru alçı/sentetik alçı sarmaya devam ettiniz mi?

6.

Alçı uç seviyelerini belirlediniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi klavikula kırığında kullanılan bir ortezdir?
A) 8-bandajı
B) AFO
C) KAFO
D) HKAFO
E) GRAFO

2.

Aşağıdakilerden hangisi humerus cisim kırığında görülür?
A) 1/3 proksimal
B) 1/3 orta
C) 1/3 distal
D) Açık
E) Hepsi

3.

Aşağıdakilerden hangi humerus cisim kırığında kullanılır?
A) Askılı alçı ( Hanging Arm Cast )
B) U Ateli ( Coapttation Split )
C) Abduksiyon Splinti
D) Velpou bandajı
E) Hepsi

4.

Aşağıdakilerden hangisi parmak tespitinde kullanılır?
A) Korse
B) Pavlink bandajı
C) Humerus sarmiento
D) Kurbağa ateli
E) 8 bandaj

5. Aşağıdakilerden hangisi üst ekstremite kırıklarından değildir?
A) Klavikula
B) Humerus
C) Femur
D) Olekranon
E) Mallet finger

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise” Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Mallet finger ateli,…………………………… kırığında kullanılır.

2.

Metakarp kırıkları bir ………………………….kol kırığıdır.

3.

Humerus kırığı bir ………………………. kol kırığıdır.

4.

Gövde kırık tespitinde kullanılan ortezlere ………………………… denir.

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
5.

( ) Sentetik alçının son derece hafif olması, serbest hareket kabiliyeti verir.

6.

(

) Sentetik alçılı bir hasta, özel ölçüye göre elbise ve ayakkabı giymesi gerekir.

7.

(

) Olekranon kırığı humerusun en önemli kırığıdır.

8.

(

) Boksör kırığı bir metakarp kırığıdır.

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
9.

Aşağıdakilerden hangisi ön kol alçı alet çeşitlerinden değildir?
A) Klavikula ateli
B) Parmak alçı ateli
C) Uzun kol posterior atel
D) Elevasyon ateli
E) Ulnar kenar ateli

10.

Aşağıdakilerden hangisi uzun kol alçı alet çeşitlerindendir?
A) Parmak alçı ateli
B) Uzun kol posterior atel
C) Elevasyon ateli
D) Ulnar kenar ateli
E) Klavikula ateli

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALİYETİ -1’İN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
E
D
C

ÖĞRENME FAALİYETİ- 2’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

A
E
E
D
C

MODÜL DEĞERLENDİRME’NİN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MALLET FİNGER
ÖN KOL
UZUN KOL
KORSE
Doğru
Yanlış
Yanlış
Doğru
A
E
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