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I 

ÖNSÖZ 

Bandaj ve Atel tatbikinin II nci kısmı Alçı Bandajı ve Atel tatbikine ayrılmıştır. Bu 
kısımda basit olarak alçının nasıl ve nerelerde tatbik edileceği ve nasıl yapılacağı yazıl-
mıştır. Bilhassa yaralı Transportasyonunda mühim olan atel tatbiki de bu kısma ilâve 
edilmiştir. Bu küçük kitabın da bir boşluğu dolduracağına kaniim. Ayrıca iki kısımda 
yapılan Bandaj ve Atel tatbiki İlk Yardımın da mühim bir kısmını teşkil etmektedir. 
Tıbbî İlk Yardım Kitabı da yapıldıktan sonra ünite tamamlanmış olacakt'r. 

21. II .1967 
Prof. Dr. M. Naci A Y R A L 
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A L Ç I B A N D A J I 

Alçı tatbikatı kırık tesbit ve tedavisinde, oynakların yaralanmala-
rında ve hastalıklarında, geniş taraf yaralarında tarafın istirahatını te-
min için, omurganın iltihabı hastalıklarında ve kırıklarında omurgayı 
tesbit için, otoplastik ameliyatında plastik yeni yerinde tutana kadar, 
plastiğin alındığı yer ile yeni yeri arasındaki irtibatı muhafaza etmek 
için, uzuvları karşı karşıya tesbit vb. maksatlar için kullanılır. 

Alçı Bandajının Hazırlanması.— 

(a ) Alçı Bandajı yapmak için umumiyetle delikli gaz sargı veya 
tarlatan kullanılır. (Şekil — 48) de görüldüğü üzere istenilen genişlik-
te gaz veya tarlatan kesilir. Alçı bandajının genişliği kullanılacak yere 
göre 3-15 cm arasında değişir. Parmak alçısı için en dar olanı, Alçı 
yatağı ve Alçı Korsası için en geniş olanı kullanılır. Gaz sargı veya Tar-
latan bulunmadığı takdirde ince Amerikan bezi ve patiskadan da isti-
fade edilir. 

(b ) Kesilen sargılar (Şekil — 49) daki gibi yuvarlanarak gevşek-
çe sarılır. 

( c ) (Şekil — 50) deki gibi bir düz alçı masası üzerine alçı tozu 
yayılır. Bunun üzerine (Şekil — 49) daki sarılmış sargının bir ucu açı-
larak konur ve üzerine alçı tozu dökülür ve bir düz tahta parçası ile 
toz alçı sargı üzerine yayılır. Bu suretle bir taraftan masa üzerine ev-
velce konmuş olan alçı tozu sargının altından bir taraftan da tahta par-
çası ile yayılan toz alçı sargının üstünden sargının aralıklarına girer. 
Bundan sonra alçılı sargı bir taraftan sarılmağa başlanır. Bu şekilde 
hazırlanan alçı sargılarım, en iyisi, su geçirmez kağıtlara sarmaktır. Al-
çılı sargılar su almaması için rutubetsiz kuru yerlerde saklanır. Kağıt 
bulmağa imkân yoksa 10-15 tanesi bir kutu içinde vine kuru bir yer-
de saklanır. 
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( Ş E K İ L — 50 ) Üzerinde alçı tozu bulunan masada 
Alçı Sargısı hazırlanması 

(d ) Alçılı sargı daha çabuk olarak (Şekil — 51) de gösterildiği gibi 
de yapılır. Bunun için dibi ve kapağı olmayan 30x15 cm. lik eni, boyu 
ve 10 cm. lik derinliği olan bir kutu alınır. Bu kutunun dar olan kar-
şılıklı yanlarının taban kısmında 1 -1,5 cm. yükseklik ve 10-15 cm. ge-
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rıişlikte birer yarık açılır. Kutu düz bir masa üzerine konur, içine alçı 
doldurulur. Alçı sargısı yapılacak sargı kutunun kenarındaki bu yarık-
lardan birinden geçirilir, öbüründen çıkarılır. Alçı tozu kutu içinden 
geçen sargının aralıklarına dolar, sargı ucundan sarılarak, bütün sargı 
kutu içindeki alçı tozundan geçirilir. Böylece gayet çabuk alçı bandajı 
yapmak mümkün olur. 

' ( Ş E K İ L — 51) içinde Alçı tozu bulunan bir kutudan sargıların 
geçirilerek alçı sargısının hazırlanması 

Alçı bandajları bu şekilde yaplıdığı gibi, hazır olarak da kutular 
içinde satılmaktadır. Bu kutular içinde her genişlik ve uzunlukta alçı 
bandajları bulunur. Bilhassa kaza yardım istasyonlarında, ya da harp 
sahalarında çalışanlar bu şekilde hazırlanmış alçılardan bol miktarda 
bulundurmalıdırlar. 

Alçı Bandajı Yapılması.— 
(a ) Alçı ile sarılacak Kol, Bacak, Gövde vb. yer üzerine yumuşak 

pamuk veya vatka konur. Bu maksat için kullanılan pamuk sargılar 
vardır. Pamuk sargı yok ise doğrudan doğruya alçı yapılacak yer üze-
rine, pamuk konur ve bu pamuk tabaka bir kaç sıra ince gaz sargı ile 
sarılarak yerinde tutulur. (Şekil — 52, a). 
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(b ) Genişçe bir kap içine elin dayanacağı kadar sıcak su konur, 
hazır veya yapılmış alçı sargılarından bir tanesi bunun içine atılır. Al-
çı sargısı içine su girerken hava habbeleri suyun üstüne çıkar. Hava 
habbelerinin çıkması bittikten sonra, ikinci bir alçı sargısı atılır ve bi-
rincisi sudan çıkarılır ve iki kenarından birer el ile ortasına doğru faz-
la tazyik etmeden, içindeki fazla su çıkıncaya kadar, sıkılır (Şekil — 
52, b). Islak alçı sargısının avuçlar arasında iki kenarından basılarak 
sıkılması, bu kenarlardan alçının kaybolmasına mani olur (Şekil — 
52, b). 

( c ) Sıkılan alçı bandajı kullanılmağa hazırdır ve sargının serbest 
ucu bulunarak sol el ile tutulur, sağ el içinde de alçı sargısı yumağı 
tutulur, böylece alçı sarılacak yere, sargı sarar gibi, alçı bandı sarılır 
(Şekil — 52, c). 

(d ) Alçılı band sarılırken, sargı bükülmemeli ve her bir devir di-
ğerinin 1/3 ünü örtmelidir. Alçılı sargı sarılırken, sargıyı fazla sıkma-
malıdır. Her birkaç alçılı sargı devrinde bir kere el ile sargı sathı dü-
zeltilmelidir. Alçılı sargı tatbikatı, sarılacak yerin ehemmiyet ve hasta-
lığın nevine göre, bir çok kereler üst üste yapılır. Yeter kalınlıkta sar-
gı sarıldıktan sonra, üzerine alçı çamuru sürülür ve iki el ile sargılar 
üzerine bir tabaka halinde bu çamur sürülür. Bu suretle hem alçı da-
ha kuvvetli olur, hem de alçının mukavemeti artar (Şekil — 52, d). 

Alçı yapılırken dikkat edilecek noktalar.— 

1 — Alçıya başlamadan evvel yumuşak pamuk veya vatka ile alçı ya-
pılacak yer sarılırken çıkıntılı yerleri (dirsek, topuk, kalçı dikeni 
gibi) fazla beslemelidir. Bu suretle alçı vuruğu neticesi yaralar 
husulüne mani olunur. 

2 — Kırıklarda alçı yaparken, kırığın bir alt ve bir de üst tarafındaki 
oynakları da alçı içine almalıdır. 

3 — Kırık için alçı yapılacak ise kırık uçlarının karşı karşıya geldiğine 
muhakkak kanaat getirmelidir. 

4 — Kabil ise kırıkların uç uca geldiğini röntgen filimleri ile kontrol 
etmelidir. 

5 — Yara ve akıntı olan yerlere alçı yapmak vaziyeti hasıl olduğu za-
man yara veya akıntı yerinden bir pencere açmalıdır (Kaza ya-
raları, kemik ve oynak iltihaplan gibi). Bu suretle alçı ile deri 
arasına pis akıntıların sızması önlenmiş olur. 
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6 — Alçı yapılırken fazla tazyikten sakınmalıdır. Aksi takdirde alçı 
sıkması neticesi, beslenme bozuklukları ve taraf gangrenleri gö-
rülür. 

7 — iyi su çekmeyen veya su ile iyi karışmamış alçı ve alçı sargıları 
kullanılmamalıdır. 

8 — Yara kısım açık bırakılan alçı tatbikatında, alçıdaki pencere ile 
cilt arası, sıva yapar gibi çinko oksid merhemi ile doldurulmalı-
dır. Böylece yara ifrazının alçı ile cilt arasına girmesi ve koku 
yapması önlenmiş olur. 

Alçı yaptıktan sonra dikkat edilecek noktalar.— 

1 — Alçı kuruyuncaya kadar alçı yapılan vücut kısmı hareket ettiril-
mez. Aksi halde alçı kırılır ve istenilen netice elde edilemez. 

2 — Alçının çabuk kuruması için alçı içindeki suyun buhar haline ge-
lip uçması lâzımdır. Bunun için buhar haline gelmesine mani ola-
cak örtü örtmek yerine, alçılı kısım açık bırakılmalıdır. 

3 —• Alçı yapılan taraf alçı kuruduktan 10-12 saat sonra kontrol edil-
meli alçının sıkıp sıkmadığı araştırılmalıdır. Bazen alçı sıkmasın-
dan dolayı beslenme bozuklukları, gangrenler olur. 

4 — Alçı kırılmış ve işe yaramıyorsa sökülmeli, yenisi yapılmalıdır. 

5 — Şüpheli bir kırık ve yaradan dolayı, hastayı nakletmek için yapı-
lan alçı ilk fırsatta açılmalı ve yaralının yarası kontrol edilmelidir. 

6 — Yara ifrazı ile kirlenmiş, koku yapan alçılar açılmalı ve yenileri 
tatbik edilmelidir. 

7 — İyi bakılmayan, temizliğe önem vermeyen hastaların alçıları içi-
ne (Deri ile alçı arasına) böcekler girebilir. Yara ifrazı olan şa-
hıslarda alçılar kurtlanabilir. Bütün bu hususlar düşünülerek alçı-
lar daima kontrol edilmelidir. 

Alçı Çıkarmak.— 

Alçı çıkarmak için hususi alçı makasları vardır (Şekil — 53). Bu 
makasın künt olan bir ucu deri ile alçı arasına sokulur, keskin ucu al-
çı üstünde kalır. İki el ile makasın kolları sıkılarak alçı kesilir. Her 



( Ş E K t L — 53/a ) Aletin Şeması 
» 

( Ş E K l L — 53 ) Alçı makası 

kesmeden sonra künt uç tekrar deri ile alçı arasına itilerek sokulur 
ve kollar yine sıkıştırılarak kesme işine devam edilir. Değişik tipte al-
çı makasları vardır. Bunlardan bazıları teneke makasına benzerler (Şe-
kil — 54). 
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( Ş E K t L — 54) Tenekeci Makası tipinde diğer bir alçı makası 

Elektrik ile çalışan alçı kesicilerde vardır (Şekil — 55). Bu aletin 
esası; üzerinde kesici dişleri olan ve testere işi gören çarkın döndürül-
mesidir. Bu çark alçı üzerinde tazyik ile gezdirilerek alçı kesilir. Elek-
trikle çalışan diğer bir alçı makası tipi (Şekil — 56) da görülmektedir. 
Bu alet makas şeklinde çalışarak alçıyı keser. Alçı hususi kalın alçı bı-
çakları ile de kesilir (Şekil — 57). Bunun için alçının biraz yumuşatıl-
ması lâzımdır. Kuru alçıyı bıçak ile kesmek oldukça güçtür. 

Aletin Orijinal Şekli 

( Ş E K İ L — 55) Elektrikle çalışır Alçı kesme aleti 

7 



Aletin Orijinali 
Aletin kesici kısmının şeması 

Aletin Şeması 

( Ş E K İ L — 56 ) Elektrikle 
çalışan Alçı Makası 



Alçı yumuşatmak için, alçı üzerine az miktarda Hidrojen Peroksit, 
Klor asidi, Asetik asid veyahut Sirke dökülür. Bundan sonra alçı yu-
muşar ve bıçak ile kolaylıkla kesilir. 

Alçının tatbik edildiği yerler.— 

1 — Yaralı, kırık uzvu tespit edip nakletmek için alçı yapılır. Bilhas-
sa hastaların uzak yerlerden hastanelere gönderilmesi icap etti-
ği zaman veya kaza yerleri ve harp meydanlarından yaralıların 
tedavilerinin yapılacağı hastanelere nakli lüzumlu olduğu haller-
de kırık ve yaralı uzuv alçı ile tespit edilerek nakledilir. Kırık-
larda hastayı en çok rahatsız eden şey kırık uçlarının birbirine 
sürtünmesinden husule gelen ağrıdır. Bu ağrı kırığın şekil ve 
yerine bağlı olmak üzere bazen dayanılmayacak kadar şiddetli-
dir. Kırık uçlarının oynamasına alçı ile mani olunursa ağrı der-
hal durur. Çok şiddetli ağrılar şok husule getirebilirler. Bilhas-
sa ayak, bacak, uyluk kırıkları gibi alt taraf kırıkları ile Pelvis 
ve Columna Vertebralis kırıklarında ve yaralanmalarında alçı ya-
parak nakletmek en iyisidir. Bu suretle hem yaralı rahata ka-
vuşturulur, hem de bir çok komplikasyonların çıkması önlenir. 

2 — Kırık tedavisinde alçı tatbik etmek, üst ve alt taraf kırıklarında 
alçı ile tedavi bugün hâlâ kullanılmaktadır. Bunun için kırık uç-
ları karşı karşıya getirildikten sonra taraf alçı ile tesbit edilir. 
Kırık tedavisi için yapılan alçılarda kırığın bir üst ve bir altın-
daki oynağı alçı içine almağı ihmal etmemelidir. Aksi halde oynak-
ların hareketi kırık uçlarını da oynatır ve kırık tedavisi iyi ol-
maz. Kırık uçlarının birbirine kaynamadığı ve bir oynak gibi 
hareket ettiği hallerde «Yalancı oynak —Psevdoarthrose» denir. 
Kırığın yerine ve şekline göre alçıda kalma müddeti 20 - 60 gün 
arasında değişir. Meselâ ön kolda Radius ve Ulnanın çatlak şek-
lindeki kırıklarında 25 gün alçı içinde tesbit etmek yeter. Buna 
karşılık Femurun kırığında 60 gün kadar alçıda tesbit etmek 
lâzımdır. 

3 — Oynakların Akut veya Kronik iltihaplarında oynağı istirahat et-
tirmek için, oynak alçı ile tespit edilir. Eğer aynı zamanda oy-

ı ır 

( Ş E K I L — 57 ) Kalın Alçı Bıçağı 
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nak içindeki cerahat veya mayii boşaltmak veya oynak içine ilâç 
şırınga etmek icap ediyorsa oynak üzerinde, alçıya, bir pencere 
açılır, (Şekil — 58). Burada da oynağı tespit etmek için hasta 
oynağın bir üst ve bir de alt tarafındaki oynağı da tespit etmek 
lâzımdır. 

4 — Derideki varis yaraları, yanık gibi hallerde de yaranın daha ça-
buk iyi olması için alt taraf alçı ile tespit edilebilir. Aynı şey 
üst taraf yanık ve müzmin yaralarında da yapılır. 

5 —• Alçı kemik ve oynak iltihaplarından sonra tarafı tespit için de 
kullanılır. Bilhassa oynağı yapıştırmak için (Arthrodesis) yapı-
lan ameliyatlardan sonra oynağın tespiti icap eder. 

6 — Periferik sinirlerin yaralanmalarında yapılan sinir greflerinden 
sonra da taraf alçı ile tespit edilir. 

7 — Alçı taraf ve parmaklardaki şekil bozukluklarını (Deformasyon) 
düzeltmek için de kullanılır. 

8 — Alçı, yürümek için alt tarafa tatbik edilen özengi şeklindeki de-
miri yerinde tutmak için de kullanılır (Şekil — 59). 

•9 — Columna Vertebralis tüberkülozunda (Pott Hastalığı), Omurga 
üzerinde yapılan oynakları yapıştırma (Arthrodesis) ameliyatın-
dan sonra bu vertebraların birbirine yapışmasını sağlamak için 
alçı korsesi yapılır (Şekil — 60). Alçı Korsesi Omurganın kırık-
larını tedavi için de kullanılır. 

10 — Alçı, Korsa, Ayak ve Bacaklar için yapılacak cihazların hazırlan-
masına yardım etmek üzere kalıp almak için de kullanılır. 

( Ş E K İ L — 58 ) Oynak iltihaplarında oynağı tesbit için 
yapılan pencereli alçı. 
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( Ş E K İ L — 60 ) Omurgaya tatbik 
edilen Alçı Korsası 

( Ş E K İ L — 59 ) Yürüme Cihazını 
yerinde tutmak için kullanılan alçı 

bandajı. 

Tarif ve Genel Bilgi.— 

Yara üzerine doğrudan doğruya konan herhangi bir maddeye Pan-
suman denir. Pansuman için en çok gaz bezi kullanılır. Mamafih hususi 
maksatlar için gaz içine yerleştirilmiş pamuk da pansuman maddesi 
olarak kullanılır. Gaz ve pamuğun bulunmadığı zaman ve yerlerde ste-
ril amerikan ve patiska da kullanılabilir. Mecbur olmadıkça yara üze-
rine doğrudan doğruya pamuk koymamalıdır. Çünkü pamuk yaraya ya-
pışır ve çıkarılması güç ve ağrılır olur. Gaz çok absörbe edici (emici) 
olması ve çok miktarda havanın girip çıkmasına müsait bulunması do-
layısı ile en çok tercih edilen pansuman maddesidir. 
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Pansumanın kullanıldığı yerler 

1 — Kanayan yaralarda, kanamayı dindirmek ve yaraya dışardan mik-

rop girmesine mani olmak için, 

2 — Herhangi bir ilâcı yarada tutmak için, 

3 — Yarada cerahat ve sulanma varsa bunları emmek için, 

4 — Yaralı veya zedelenmiş bir yere sıcak, soğuk koymak, alkol pan-
sumanı yapmak için, 

5 — Herhangi bir steril bir yaraya mikropların girmesini önlemek için 
(Ameliyat yaralarında olduğu gibi), 

6 — Yanıklarda, ilâçları yerinde tutmak, mayi kaybına mani olmak, dı-

şardan mikropların girmesini önlemek için. 

Pansumanda göz önünde bulundurulacak hususlar.— 

1 — Yara temiz veya kirli olsun, dışardan herhangi bir mikrobun gel-mesini önlemek lâzımdır. 

2 — Yukarki şartın yerine gelmesi için yaranın etrafı temiz olmalı ve 
mikrop bulunmamalıdır. 

3 — Pansuman yapılırken eller yaraya temas etmemeli ve ayrıca da 
ellerin temiz olmasına dikkat etmelidir. 

4 — Pansuman daima steril aletler kullanılarak yapılmalıdır. 

5 — Kullanılacak pansuman maddesi steril olmalı ve uzun zamandan-
beri duran pansuman maddeleri tekrar steril bir hale getirilme-
den kullanılmamalıdır. 

6 — Yaralara konan pansuman maddeleri yaranın üzerinden kayma-
malı, konurken .de kirli deri üzerinden kaydırılarak yara üzerine 
getirilmemelidir. Pansuman maddesi bir kere de yara üzerine kon-
malı ve tespit edilmelidir. 

Pansuman Maddelerinin Hazırlanması ve Bunların Çeşitleri.— 

1 — Kitle halinde yaralanmaların olduğu muharebelerde, zelzele kaza-
larında, tren veya uçak kazalarında derhal veya çabuk pansuman 
yapmak için Pansuman maddesi paket içinde hazır bulunur. Bir 
paket, bir yaralı için kullanılır. Bu paketlere «Harp Paketi» veya 
«Hazır Pansuman Paketi» isimi verilir (Şekil — 61). Bu paketler 
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hususi surette hazırlanır ve steril bir hale getirilerek saklanır. 
Harp paketlerinin esası, orta kısmında yara üzerine gelen pansu-
man maddesi ile bunun iki tarafında, pansuman maddesine tuttu-
rulmuş birer sargıdan ibarettir. Pansuman maddesi gaz bezi içi-
ne konmuş biraz tazyikli pamuktan ibarettir. Bu paketler sulh za-
manı hazırlanır ve harp zamanı her askere bir tane verilir ve ay-
rıca da kendi kendine bunu nasıl kullanacağı öğretilir. Harp pa-
ketleri çok miktarda da Tabur sargı yerlerinde ve diğer sıhhi te-
sislerde bulundurulur. Kaza olması muhtemel fabrika, maden oca-
ğı ve çok yolcu taşıyan taşıtlarda da bu paketlerden bulundurul-
ması çok yerinde olur. Trafik kazalarında kullanılmak üzere kaza 
istasyonlarında ve trafik polis arabalarında da bulundurulur. Ha-
zır pansuman paketleri hususi surette yapıldıktan sonra kâğıt ve-
ya empermeabl bir maddeye sarılarak steril yapılır ve böyle sak-
lanır. 

2 — Muhtelif büyüklükte gaz bezleri kesilerek ya hususi kutularda ve-
ya kâğıt paketlere sarılmış olarak sterilize edilir. 

3 — Gaz bezleri, kesilmeden, uzun olarak da steril yapılarak, kullanıl-
mak üzere, saklanabilir. Fakat uzun gazların kullanılması pek faz-
la pratik değildir; çünkü çıkarırken, keserken kolayca kirlenebilir. 

Hemen kullanılmak için pansuman yerini tutan maddeler.— 

1 — Her zaman istenildiği yerde, steril pansuman maddesi bulunmaz. 
Böyle acele hallerde yeni yıkanmış mendil, havlu, çarşaf veya bu-
na benzer maddeler kullanılabilir. Bunun için mendil veya havlu 
ya da buna benzer şeyler dış tarafından tutularak açılır ve el değ-
memiş olan iç tarafı yara üzerine konur. 

2 — Böyle yeni yıkanmış havlu, mendil veya çarşaf gibi bir şey bulun-
mazsa çok temiz bir kumaş parçası veya herhangi bir bez alınır 
ve sıcak ütü ile ütülenir, ya da bir alev üzerinden geçirilir, öyle 
ki bez biraz kızarmalı ve yanmalıdır. Bu suretle kumaş üzerinde 
biraz karbon toplanır ki bunun yaraya bir zararı olmaz, bu mua-
mele ile de mikroplar öldürülmüş olur. 

3 — Bir kutu içine su doldurulur ve içine de bir kumaş parçası atıla-
rak 3 - 4 dakika kaynatılır. 

4 — Herhangi bir kumaş parçası, bir gömlek, alkol veya zefiran so-
lüsyonuna daldırılır, 3 - 5 dakika durduktan sonra çıkarılır. 

5 — Kumaş veya bez parçası Iyod tentürü içine daldırılır, çıkarılır, 
biraz bekledikten sonra yaraya tatbik edilir. 
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( Ş E K Î L — 63)/ Pansuman Paketi yara üzerine konduktan 
sonra uçların sarılması. 

Eğer hasta kısa zamanda hekim kontroluna giremiyecek, ya da 
pansuman yapmak için zaman varsa ve aynı zamanda bir çok kolaylık-
lar da mevcut ise aşağıda söyleneceği gibi hareket edilir: 

1 — Pansuman yapacak kimse ellerini usulüne göre fırça ve sabunlu 
su ile yıkar, bundan sonra mümkün ise 1/2000 süblimeli su veya 
% 2 zefiran solüsyonuna ellerini daldırır, sonra da % 70 lik al-
kol ile ellerini yıkar. Eller sabunlu su ile yıkandıktan sonra 
% 5 iyod tentürü ile de yıkanabilir. Yıkanmak için imkân veya 
vakit yok ise bir kap içine % 5 iyod tentürü konur ve steril bir 
gaz ile eller bileklere kadar iyod tentürü ile iyice silinir. 

2 — Yarada kanama varsa ve bunu bir pensle tutarak durdurmak is-
tersek pens evvelâ % 70 alkol içine konarak sterilize edilir. 

3 — Yaranın içindeki cam, kıymık, taş, toprak, elbise parçalan gibi 

pislikleri nçıkarılması için kullanılacak aletler sterilize edilir. 

4 — Yaranın etrafı steril sabunlu su ile temizlenir. 

5 — Yaranın içine sulfanilamid tozu ekilmemelidir. 
6 — Eğer yara etrafını temizlemek için steril su yok ise adi su ile 

bu iş yapılmamalıdır. Eğer adi su kullanılırsa yara kirliliklerden 
temizleneceğine, daha çok kirlilik yara içine sokulmuş olur. 

7 — Asid fenik ve sublime gibi kuvvetli antiseptik maddeler yara üze-
rine konmamalıdır. Çünkü bunlar vücut hücrelerini öldürür ve 
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Yarasına pansuman yapılacak hasta hemen kısa bir zamanda he-
kim kontrolü altma girebilecek ise burada yapılacak ilk yardımın esa-
sı: Yarada kanamayı durdurmak ve steril bir pansuman maddesi ile 
yarayı örtmek, hasta şoklu ise şokunu tedavi etmektir. Eğer hasta kısa 
zamanda hekim kontrolü altma giremiyecek ise, şok tedavi edilir, kana-
ma kontrol altına alınır ve yaraya pansuman biraz daha itina ile konur. 

«Harp Paketi» veya «Hazır Pasuman Paketi» nin kullanılması.— 

Bundan evvel de söylendiği gibi eğer vaka çok acele tedaviyi icap 
ettiriyor veya kısa bir zamanda hekimin görmesi mümkün ise kısa yol-
dan pansuman yapılır. Eğer yaralının yanında bu işi yapacak kimse 
yok ise yaralı kendi kendine bu pansumanı yapar. Bunun için şöyle ha-
reket edilir: 

1 — Yara etrafında ve içindeki taş, toprak, kumaş parçaları varsa kal-
dırılır, 

2 — Hazır pansuman paketi açılır, 
3 — Hazır pansuman paketi yanında iyod tentürü ampulü varsa kırı-

larak yaraya dökülür, 
4 — Pansuman paketinin içinde pamuk bulunan gazlı kısmı yara üze-

rine konur, 
5 — Sargı kısımları yaralı kısmın etrafından geçirilerek sarılır ve uç-

ları birbirine bağlanır (Şekil — 62, 63). 
6 — Pansuman ile kanama durmayacak gibi ise yaralı kısmın üstünden 

bir turnike konarak kanama durdurulur. 
7 — Soğuk var ise yaralı üzerine bir battaniye örtülür, varsa sıcak su 

şişeleri veya torbaları konur. 
8 — Hasta şoklu ise kan veya diğer bir mayi damarına takılır ve en 

( Ş E K İ L — 61 ) Hazır Pansuman ( Ş E K İ L — 62 ) Hazır Pansuman 
paketi. Paketinin yara üzerine konması. 
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cerahat yapan bakterileri öldüreceğine, bunların daha kolay yer-
leşmesine yol açar. 

8 — Oksijenli su bütün bakterileri öldürecek kadar kuvvetli değildir. 
Ayrıca da geniş ve derin yaralarda kullanıldığı zaman burada 
mevcut bakterilerin, enfekte olmayan yerlere sürüklenmesine yol 
açar ve bu kısımların enfekte olmasına sebebiyet verir. 

9 — Çok kirli, parçalı, karışık yaraları, en iyisi, bir doktor temizle-
melidir. 

10 — Bu şekil yaraları temizleyecek hekim yok ise, bu işlerle meşgul 
ve eli yatkın hemşire, pansumancı da yara temizlemesi yapabilir. 
Yara etrafı steril su ve sabun ile yıkanır. Yağlı kısımlar benzin, 
eter emdirilmiş pamuk parçaları ile silinerek yaradan uzaklaştı-
rılır. 

11 — Yara etrafı temizlendikten sonra yara üzerine pansuman, madde-
si konur ve sarılır. 

Müsait şartlarda, iyi bir hastanede yara pansumanı yapmak.— 

Teşkilâtı yerinde bir hastanede pansuman yapmak zor değildir, an-
cak yara pansumanı esaslarını bilmek lâzımdır. Yara pansumanında 
esas tabiatın yara iyileştirici kudretine yardım etmek fakat hiç bir za-
man bu kuvveti bozmamak lâzımdır. Bu bakımdan yara içindeki hüc-
relerin vitalitelerini bozan ilâçlar* ve kuvvetli antiseptikler kullanıl-
mamalıdır. Miropları öldüreyim derken, canlı hücreyi öldürmekten 
sakınmalıdır. Lüzumsuz yere sık sık pansuman değiştirmek de yara şi-
fasını bozar. Yaradaki ifraz çok ve cerahatli ise o zaman pansuman ica-
bına göre sık yapılabilir. Yaratedavisinde diğer esslar şunlardır : Ya-
ra içinde dışardan mikroplar sokulmamalı ve yaralı uzuv istirahat et-
tirilmelidir. 

Yara tedavisinde kullanılan malzeme şunlardır : 

1 — Steril pens, penset 
2 — Steril makas, bistüri 
3 — Emaye küvetler 
4 — Değişik uzunluk ve kalınlıkta drenler 
5 — Şırınga ve iğneler 
6 — Emniyet iğneleri 
7 — Steril gaz, pamuk 
8 — Muhtelif sargılar 
9 — Flaster 
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Yara tedavisinde kullanılan ilâçlar : 

1 — Alkol 
2 — îyod tentürü 
3 — %o Rivanol Solüsyonu 
4 — Zenk oksid pomadı 
5 — Steril vazelin 
6 — Eter 
7 — Benzin 
8 — Fizyolojik serum (%o 9Nacl) Solüsyonu) 
9 — Antigangren ve tetanus serumu 

10 — Morfin veya benzeri ağrı gidericiler 

Pansuman şöyle yapılır : 

1 — Yaralı rahat bir yere, en iyisi karyolaya yatırılır, 
2 — Üzerindeki elbiseler çıkarılır, rahat bir pijama giydirilir, 
3 — Kanayan, acil, bir yara ise evvelâ kanama durdurulur , 
4 — Yaralı uzuv üzerindeki çamaşır çıkarılır 
5 — Yara içindeki kumaş, taş, toprak gibi kaba kirlilikler steril 

pens ve pensetlerle çıkarılır. 
6 — Yara etrafı steril sabunlu su ile yıkanır, bu esnada yara içi-

ne su gitmesine mani olmalıdır. 
7 — Yara içinde pensle pensetle çıkarılması mümkün olmayan 

kirlilikler toz, toprak, serum fizyolojik dmldurulmuş şı-
rıngalar ile yarayı yıkayarak çıkarılır. 

8 — Yara etrafına iyod tentürü sürülür, 
9 — Penselerle tutularak yaranın üstü steril gazla örtülür 

10 — Daha sonra üstüne pamuk konur ve sargı ile sarılır. 
11 — Geniş yaralarda kol veya bacak bir atel ile tespit edilir. 
12 — Yaralılarda daima antigangren ve tetanos serumu yapılır. 
13 — Varsa tetanos aşısı yapılır. 

14 — Ağızdan, enfeksiyona mani olmak için, koruyucu olarak sül-
famid veya antibiyotiklerden biri verilebilir. 

15 — Akıntılı, crahatli yaralarda yara etrafındaki cildi korumak 
için buraya zenk oksid pomadı sürülür. 

16 — Yine bu tip yaralarda yara üzerine %o 1 Rivanol solüsyo-
nu ile ıslatılmış gazlar konur. 

17 — Yara içine süfamid tozu koymanın faydası olmadığı gibi 
bunun zararları da vardır. 

18 — Kanayan yaralarda kanama tazyikli pansuman ile durdu-
rulmaya çalışılır. Kanama bu şekilde durdurulamazsa bir 
şirürjiyene gösterilir. Böyle hallerde kanayan damar yara 
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içinde pensle tutularak bağlanır. Büyük damar yaralanma-
larında damarlar uç uca dikilir veya damar kayıpları da-
mar grefleri ile tamir edilir. 

19 — Yaralı şoklu ise süratle şoku tedavi edilir. 
20 — Ağrılı yaralıya Morfin enjeksiyonu yapılır. 

Kırık (Fraktür) larda Atel Konması.— 

Kaza veya harp hallerinde kırıklar çok mühim bir yer tutar. Kafa, 
Boyun omuru gibi kırıklarda ani ve geç ölümler olabilir. Kırıklar alt 
tarafda olduğu zaman şahıs yürüyemez. Kırıklar başlangıçtan itibaren 
iyi bakılır ve tedavi edilirse, kırık tamir edilebilir ve şahıs tamamen 
iyileşir, ilk tedavi kırıklı şahıs haraket etmeden evvel onun kınklı uz-
vunu tespit ile başlar. Kırık uçları tespit edilmezse, bu uçların oynama-
sı en basit olarak şiddetli ağrıları mucip olur, daha fenası kırık uçları-
nın, sinir, damar ve kasları yırtmasıdır. Kırık uçları bazan «Medulla 
Spinalis»i yaralayarak şahsın ani olarak ölümüne, ya da felç olmasına 
sebeb olabilir. Kırıkları tespit etmek için muhtelif ateller kullanılır. 
Atel, kırık basit ise bunu komplike ve açık kırık olmasına mani olur. 
Kırık açık ise yaranın daha büyük hale gelmesine ve enfeksiyonun iler-
lemesine mani olur. 

Kırık uçlarının dışarı ile teması yok ise buna basit kırık denir. 
Kırık uçları cildi delerek dışarı çıkmış veya cilddeki bir yaradan do-
layı kırık uçları dışarı ile iştirak etmiş ise buna açık kırık ismi verilir. 
Açık kırıklar kapalı kırıklara göre daha tehlikeli komplikasyonlar hu-
sule getirir. Kırık kısma atel koymakla, kırık uçlarının birbirine değ-
mesinden meydana gelen ağrıya da mani olunur. Ağrı yaralı bir şahısta 
şok husule getiren sebeplerden biridir. Şu halde ağrıya manî olmak-
la şokada mani olunmuş olur. Uzun kemikler ile Omurganın kırıkla-
rında, yaralı nerede yatıyorsa atel orada tatbik edilir. Bir kelime ile 
yaralıya en ufak müdahale yapılmadan, kırıklı kısım tespit edilir. Bun-
dan sonra yaralı sedye veya diğer bir vasıtaya konarak asıl tedavinin 
yapılacağı yere nakledilir. Kırıklı uzuvları tespit etmek için muhtelif 
tip ateller vardır. Bunları tatbik etmek bilgi ister ve atel tatbik ede-
ceklerin pratiği olması lâzımdır. Kırık için hazırlanmış hususi ateller 
bulunmadığı zaman, bunları taklit ederek diğer vasıtalar kullanılır. 
Biz burada evvela hususi atellerden bahsedecek ve bunların bulunma-
dığı hallerde neler yapılacağını söyleyeceğiz. Alt taraf kırıklarında sed-
yenin hazırlanışından kırıklı kısmın atel ile tesbıtine kadar olan safha-
ları sıra ile anlatacağız. 
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Menteşeli yarım halkalı bacak ateli konması.— 

Bu atele Thomas ateli de denir. Kaza ve harp cerrahisinde fevkalâ-
de kıymetlidir. Bu atel tatbik edildiği zaman hasta sedye ile uzak yer-
lere gayet rahatlıkla, kırık uçları oynamadan, nakledilebilir. Atel husu-
si şekilde sedyeye de tutturulduğundan, sedyeden kayması söz konusu 
olmaz. Atel tatbik edildikten sonra hasta sedye ye konur veya daha iyi-
si sedye üzerine hasta yatırılır ve atel burada tatbik edilir. 

Sedyenin Hazırlanması.— 

1 — Kapalı bulunan sedye evvelâ açılır (Şeikl — 64), 

2 — Battaniye (Şekil — 64) deki gibi bir kenarı ile sedyenin üzerine 
serilir, 

3 — Battaniye katlanarak, birinci battaniye katı üzerine, ikinci bir kat 
gelmek üzere karşı tarafa geçirilir (Şekil — 66). Bu durumda 
sedye üzerinde iki kat battaniye bulunmuş olur. 

4 — ikinci bir battaniye alınarak, birinci battaniyenin konuş şeklinin 
aksi bir şekilde, esdeyeye, birinci battaniyenin üzerine, konur 
(Şekil — 67). 

5 — İkinci battaniye gerisi geriye katlanarak diğer bir kat yapılır ve 
bu ikinci battaniyenin 1/3 kısmı sedyeden dışarı, birinci batta-
niyedekinin karşı tarafından sarkar (Şekil — 68). Bu suretle sed-
ye üzerine konacak hastanın altında iki battaniyeden yapılmış 4 
kat hasıl olur. Bu katlar (Şeikl — 69) da karşıdan görülmekte-
dir. 



( Ş E K İ L — 65 ) Sedye üzerine battaniyenin bir kenarı örtülüyor. 



( Ş E K İ L — 67) ikinci Battaniyenin birincisinin aksi yönde sedye üzerine konmadı 
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( Ş E K t L — 69) Hastanın üzerine konacağı sedye üzerindeki 2 battaniyeden 

Sedyeyi iyice taşıyabilmek için sedyenin kollarına takılmış taşıma 
bağları vardır (Şekil — 70) . 

Çekme (Traksiyon) bağlarının ayağa konması ve çekmeye başla 

Bu iş için umumiyetle üç kişi lâzımdır. Bulunmadığı zaman iki 
hattâ bir kişi ile dahi bağlar ayağa takılır ve çekme yapılır. 

Lâzım olan malzeme : 

1 — İlk yardım paketi 

2 — Çekme bağı (Şekil — 71) 

3 — Menteşeli yarım halkalı bacak ateli (Şekil — 72). 

Atelin bacağa yerleştirilmesi: 

Daha evvelce yaralının yarasına pansuman yapılmamış ise, yara üze-
rine ilk Yardım Paketi konarak sarılır, bundan sonra atel tatbik edi-
lir, keza hastanın kanaması durdurulmamış ve ağrısı için morfin zerk 
edilmemiş ise bunlar için icap edenler yapılır. Bacak atele konmadan 
evvel ayağa çekme bağları tatbik edilir (Şekil — 73). 

yapılan 4 kat görülüyor. 

( Ş E K t L — 70) Sedyenin Taşıma Bağları. 

mak.— 
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( Ş E K t L — 73 ) Çekme Bağlarının ayağa takılması : 
a — Ayağın dıştan, b — Ayağın içten görünüşü. 

Menteşeli yarım halkalı bacak ateli (Şekil — 72) nin iki kolu vardır, 
bunlardan birisi, diğerinden daha kısadır, burası bacağa tatbik edilir-
ken iç tarafta kalır. Diğer kolu uzundur, burası tatbik edilirken dışta 
bulunur. Bacak atelinin bir alt bir de üst ucu vardır. Alt ucunda ate-
lin iki kolu birbirine yaklaşır ve iki kol burada V şeklinde bir bü-
küntü ile birbirine birleşir. Atelin üst ucunda kollar birbirinden uzak-
tır. Burada iki kolun arasında, altta içi pamuk dolu meşinden yapıl-
mış bir halka vardır. Bu halkanın atelin kolları ile birleştiği yerler-
de birer menteşe vardır ve bu menteşeler sayesinde halka istenildiği 
gibi hareket ettirilir. Atel bacağa tatbik edildiği zaman burası kaba 
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ete dayanır. Üst uçda yine, kollardan içtekine bağlı geniş bir bağ var-
dır. Bu bağın serbest ucu dış kolun üst ucunda bulunan bir tokaya 
bağlanabilir. Meşin halkaya istenilen şekil verilebilir, bu suretle atel 
sağ veya sola tatbik edilir. 

Resimde sağ alt tarafı yaralı bir şahsa atel tatbiki gösterilmekte-
dir (Şekil — 74). Resimde 1 no'lu şahıs ateli bacağın alt tarafına ko-
bağlanabilir. Meşin halkaya istenilen şekil verilebilir, bu suretle atel 
cek ve halkada alt tarafta bulunacaktır. 

2 No'lu adam bir eli ile atelin kolları altından, çekme bağları konmuş 
olan, ayağın topuğunu diğer eli ile de ayak sırtını tutarak aşağı doğru 
çeker. 

3 No'lu adam 1 ve 2 nolu adamların işlerini kolaylaştırmak için iki 
eli ile bacağı ayrı iki yerinden tutarak yukarı kaldırır. Bundan sonra 
atelin bacağa tespit edilmesi ve bacağın çekilmesi işi gelir. Bunun için 
1 No'lu adam ateli kalçaya iyice yerleştirir, bu esnada kollarda men-
teşeli olan meşin halka dik açı haline getirilerek «OS Ischion» a da-
yanacak şekilde kaba ete yerleştirilir. 

Bu halka yerine iyice yerleştirildikten sonra bir ucu serbest olan 
şerit tarafındaki tokadan geçirilerek çok sıkmadan buraya bağlanır 
(Şekil — 75). 1 No'lu adam bu işi yaparken 2 ve 3 No'lu adamlar (Şe 
kil — 74) deki gibi bacağı tutmağa devam ederler. Bundan sonra 
1 No'lu adam, ayağa daha evvelce tatbik edilmiş olan, çekme şeridinin 
serbest ucunu atelin alt ucunda bulunan V şeklindeki oluktan geçirir, 
sonra, bu ucu aşağı ve alttan dolaştırarak, ayak tabanında bulunan 
tokadaki halkalardan birinden geçirir ve (Şekil — 76) da görüldüğü gi-
bi, bacağı iyice gerdirerek düğümler (Şekil — 76, a, b, c). 

( Ş E K İ L — 74 ) Aletin Bacağa yerleştirilmesi. 
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( Ş E K İ L — 75) Atelin Bacağa Tatbiki ve Üst ucun bağlanması. 

( Ş E K İ L — 76) Bacağın atele, gerilerek tesbiti için ayağa takılan çekme 
bağının gerilerek atelin alt ucuna bağlanması. 

Atele Destek Konması.— Bir numaralı adam, (Şekil — 77) de 
görüldüğü gibi, topuğun bulunduğu tarafa, yani arkaya, atelin desteğini 
koyar. Bu iş yapılırken 2 ve 3 No lu şahıslar ayağı çekmeğe devam 
ederler ve ayni zamanda bacağı tutarlar. 



Bacağı Destekleme.— Ayaktan çekilerek gerilen bacağın atel üze-
rinde rahat durabilmesi için bacağın dayanacağı bir desteğe ihtiyaç 
vardır. Bunun için üçgen bandaj kullanılır, ve (Şekil — 78, a,b,c) de 
görüldüğü gibi, üçgen bandajlar atelin kollarına takılır. Bacağa des-
tek yapmak için 5 veya 6 tane üçgen sargı yeter. Bu sargıların atele 
konmasından sonraki durum, (Şekil — 79) da görülmektedir. Bacak 
üçgen sargılardan yapılan destek üzerine konduktan sonra, bacağı 
tutan ve ayağı çeken 2 ve 3 No lu adamlar, bacağı ve ayağı serbest bı-
rakırlar. 

( Ş E K t L — 78) Bacağa destek olması için atelin kollan arasına 
konan üçgen bandajın yapılış şekli. 

( Ş E K t L — 7 9 ) Atel içine konan bacağa destek olması için, atelin 
kolları arasına tatbik edilen üçgen sargıların yapılış tarzı. 

Ayağın Yerine Konması ve Bağlanması. — Bundan evvelki işler 
yapıldıktan sonra ayak atelin kolları arasına konan bir desteğe bağla-
nır. Bunun için üçgen bandajı hravat şeklinde katlanarak kullanılır, 
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ve tıpkı bacağın, beşiğe konduğu gibi, yapıldığı, ateldeki durumuna 
benzer şekilde bandaj düğümlenir (Şekil — 80). 

Hastanın,, Battaniye konmuş, sedye üzerine yerleştirilmesi. — Has-
tanın bacağı atele yerleştirildikten sonra, yaralı sedyeye, üç adam yar-
dımı ile yerleştirilir. Bu iş üç safhada yapılır. Birinci safha (Şekil — 81) 
de gösterilmiştir. Bunun için 2 ve 3 No lu adamlar yaralının atele alı-
nan bacağının bulunduğu tarafta, sedyenin kenarında dizlerini büke-
rek vaziyet alırlar. 1 No lu adam ayni vaziyette bu adamların karşısın-
da çömelir. Her üç adam da, yaralının ayak tarafına mümkün olduğu 
kadar yakın bulunur. 1 No lu adam ellerini hastanın sırt ve oylukları 
altına koyarken 2 No lu adam ellerini kırık bacağın altına koyar. Üç 
No lu adam da hastanın omuz ve sırtına destek olur (Şekil — 81). 

( Ş E K İ L — 81 ) Bacağı atele konmuş yaralının sedyeye yerleştirilmesi 
(1 nci safha) 
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2 inci safhada 1 ve 3 no lu adamlar hastayı uylukları üzerinde tutarlar, 
bu esnada 1 no lu adam sedyeyi hastanın altma doğru iter ve münasip 
vaziyette yerleştirir. Bundan sonra 1 no lu adamında yardımı ile hasta 
yavaşça sedye üzerine konur (Şekil — 82). 

(2 nci safha) 

Üçüncü safhada yaralı sedyeye konmuştur. Hastanın sedyeye konulu-
şunda şu noktaya dikkat etmek lâzımdır : Atele konan destek sedye-
nin bezli kenarında 15-20 sm kadar uzakta sedyenin üzerine konmalı-
dır (Şekil — 83). 

(3 üncü safha) 
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Atelin Sedyeye Tesbit Edilmesi.— Bu iş sedyenin ayak tarafına 
takılan oluklu bir demir çubuk ile yapılır (Şekil — 84). Bu oluk içine 
daha evvelce ayağa takılan atel desteği yerleştirilir ve münasip vaziyet-
te, mevcut anahtar çevrilerek kilitlenir. 

( Ş E K İ L — 84) Atel desteğinin sedyeye takılan oluklu çubuğa tesbiti. 

Hastanın Örtülmesi.— 2 ve 3 No lu adamlar daha evvelce sedye 
üzerine konmuş olan üçüncü battaniyeyi, uzunlamasına, bir kere daha 
katlayarak, bir kenarı hastanın çenesinin altına gelmek üzere, hastanın 
üstüne örterler. Bundan sonra ilk iki battaniyenin serbest kenarlarını 
kaldırarak, üçüncü battaniye üzerine katlarlar ve uçların kaymaması 
için çengelli iğne ile birbirine tuttururlar (Şekil — 85). 



Kravat Bandajı ile Ayak Bileğinden Çekme.— 
Bacak atele konurken ayağın çekme şeridi takılarak çekilmesinden 

ve gerilmesinden evevlce bahsetmiştik. Eğer çekme şeridi bulunmazsa 
ayak, bilekten takılan kravat bandajı ile çekilir. Kravat bandajı üçgen 

„ bandajı katlanarak hazırlanır ve (Şekil — 86) da görüldüğü gibi ayağa 
tatbik edilir : 
a) Kravat bandaj bir elde tutulur. 
b ) Diğer elin yardımı ile bir halka yapılır, 
c ) Bandajın uzun ucu halkadan geçirilerek yan yana üç halka elde 

edilir, 
d) Halkalar yapıldıktan sonra, ayağa şu şekilde tatbik edilir : Bi-

rinci halka ayak sırtına, ikinci halka ayak tabanına, üçüncü halka 
da topuk altına konur. 

e ) Bu resimde ayağa tatbik edilen halkaların yerleştirilmiş şekli gö-
rülüyor. 

f ) Bu işler bittikten sonra Bandajın iki ucu çekme için kullanılır 
(Şekil — 86 a,b,c,d,e,f). 

( Ş E K İ L — 86 ) Kravat Bandajı ile, ayak bileğinden 
ayağın çekilmesi için tatbik edilen bandajın muhtelif 

safhalarda konması. 
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İki Kravat Bandajı ile Ayak Bileğinden Çekme. — îki kravat ban-
dajı kullanıldığı zaman ayak bileği daha iyi kavranmış olur. Bundan 
dolayı burkulmuş ayak bileği vakaları ile oyluk ve bacak kırıklarında 
çekme işini daha emniyetle yapmak için kullanılır. Yapılış şekli şöyle-
dir : (Şekil — 87) 

a) Kravat Bandajının ortası ayak çukuruna konur, 

b ) Bandajın uçları ayağın arkasından geçirilerek, ayak bileği arka-
sında birbirleriyle çapraz yapılır, 

c ) Bandaj uçları ayak bileğinin ön tarafında çapraz yapılarak, ayak 
bileğinin yan taraflarındki bandajın altından gevşekçe geçirilir. 

d) Bundan sonra bandajın uçları öne getirilir, 

e ) Uçlar ön tarafta birbirleriyle iyice bağlanır, 

f ) İkinci bir kravat bandajı alınarak, ayak tabanından evvelce geçi-
rilen bandajın altından geçirilir, 

g ) İkinci kravat bandajının uçları, atelin alt ucunda bulunan V şek-
lindeki oluktan geçirilerek, iyice düğümlenir. Bandajın iki kolu 
arasına çıkrık vazifesini görecek bir tahta parçası konur. 

h, i ) Bandağın kolları arasına konan tahta parçası çevrilerek bacak-
çekilir. Çekme işi bitince bu tahta parçası atele tesbit edilir (Şe-
kil — 87, a,b,c,d,e,f,g,h,i). 
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Yuvarlak Bandajla Atelin Sedyeye Tesbiti. — Bazen, değişik bir 
metod olan, yuvarlak sargı ile atel sedyeye tesbit edilir. Bu suretle atel 
içinde bulunan bacağın sedyeden düşmesi önlenmiş olur (Şekil — 88, 
a,b,c). 
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Atel Sedyeye Şöyle Tesbit Edilir. — 
a) Yuvarlak sargının ucu sedyenin, atelin bulunduğu taraftaki, aya-

ğına bağlanır. Sargı bir kaç kere, yine ayni taraftaki sedye koluna 
sarılır. Bu sarma işini sedyenin Branda bezine yakın bir yerinde 
yapmalıdır. Bundan sonra sargı yukarı doğru alınır ve atel ile ate-
lin destek ayağının birleştiği yerde bir kaç kere sarılarak geriye 
doğru dönülür ve aynı taraf sedye kolu etrafında bir kaç tur sarı-
lır. Bütün bu sarma işi yapılırken sargı gergin tutulur. 

b) Sargı bundan sonra aynı taraf sedye kolu altından geçirilerek karşı 
şı taraf sedye kolu altından geçirilir ve kol üzerinde bir iki tur ya-
pılır ve sargı yukarı doğru alınır. Yine atel ayağı ile atelin bir-
leştiği yer etrafında birkaç tur yapılır ve tekrar geri aşağı doğru 
alınır. 

c) Sargı ikinci sedye kolu etrafında birkaç tur yaptıktan sonra, ikin-
ci sedye ayağına düğümlenir. 
Tel Atel (Kramel Ateli). — Tel ateller hem alt taraf, hemde üst 

taraf için kullanılır. Bu istenilen boy ve biçim verilir. Bu ateller bacak 



a — Kullanılmağa hazır tel atel, istenilen uzunlukta keislebilir ve is-
tenilen şekilde bükülebilir. 

b — Atel bacağı içine alacak ve ayağa dik açı verilecek şekilde bükül-
müştür. 

c — Atel içine iyice pamuk döşenir. Bilhassa topuk kısmının geleceği 
yere çok pamuk koymalıdır. Uzun müddet atelde kalan bacaklar-
da, eğer bol pamuk konmamış ise bilhassa topukda dekülütas 
yarası husule gelebilir. 

d — Bacağı daha iyi tespit etmek için, diğer bir atel U şeklinde kıvrı-
lır ve bacak ile ayağa şekilde görüldüğü gibi yerleştirilir. Bu ikin-
ci atel ile bacak ve ayak arasına bol pamuk konur. 

e — Ateller yukarıda söylendiği gibi yerleştirildikten sonra, yuvarlak 
sargı ile veya kravat sargıları ile etraflarından, bacak ve ayaktan 
sarılarak yerinde tespit edilir. 

Ateller taklit edilerek bacağın tespiti. — 

Harp sahalarında veya kaza olan yerlerde her zaman, iyi bir atel 
bulmak mümkün olmayabilir. Bu gibi müsait olmayan hallerde bacağı 
aşağıda sıralayacağımız usullerle tespit etmek kısmen mümkün olur : 

a — Sert mukavva veya kartondan atel yapılır ve içerisi pamuk ile dö-
şenerek, bacak bu atelin içine konur ve üzeri gaz, ya da amerikan 
sargısı ile sarılır (Şekil — 90). 

içine konması. 

Sert mukavva veya kartondan atel şöyle yapılır (Şekil — 91 A ) : 
ayak tabanı da dahil uyluğun üst kısmına kadar gelecek uzunlukta bir 
mukavva kesilir. Bu mukavvanın bir ucu haç şeklinde yanlara daha 
fazla uzatılır. Bu kısım katlandığı zaman ayak tabanına gelecektir. Mu-
kavvanın enine kol ile birleştiği yer diğer uçtan daha dardır. Burası 
ayak bileğine rastlayacaktır. Diğer uç daha geniş olmalıdır, burası uy-
luğa rastlayacaktır. 
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( Ş E K t L — 91 A ) Baçak için mu-
kavva atel hazırlanması 

Bu mukavvanın uzunlamasına kenarlarından 4 - 5 sm. mesafede ol-
mak üzere, mukavva uzunlamasına çizilir. Bu çizginin, istikameti ( b ) 
ile noktalı olarak gösterilmiştir. Çizmeden maksat mukavvanın bu çiz-
gi istikametinde kıvrılmasını temin etmektir. İkinci bir çizme işi enli-
lemesine kenardan 15 sm. kadar uzakta enlilemesine olarak yapılır. 

» 

( Ş E K t L — 91 B) Bacak için mu- ( Ş E K t L — 91 C ) Alt tarafı tes-
kavva atel hazırlanması pit etmek için hazırlanan mukavvadan 

yapılına atel. 
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Bunun uzunlamasına çizilmiş yeri kestiği yerlerde mukavva tam ola-
rak kesilir. Bu çizilme hattı şekilde (a ) ile gösterilmiştir. Bundan son-
ra (b ) ile gösterilen noktalı çizgiler istikâmetinde mukavva bükülür ve 
bir oluk haline getirilir (Şekil — 91 B). Tabana gelecek kısım şekilde 
gösterildiği gibi oklar istikametinde bükülür böylece mukavva bir ta-
rafı açık tam bir oluk haline gelir (Şekil — 91 C). 

Hazırlanan mukavvadan atel içerisine alt taraf yerleştirilerek sar-
gı ile sarılır ve tespit edilir (Şekil — 90). 

b — Alt tarafın tahta veya bir odun parçası ile tespiti: 

Atel bulunmadığı hallerde herhangi bir tahta veya odun parçası, 
hattâ muharebe zamanlarında yaralının tüfeği, tespit edilmesi arzu edi-
len alt tarafın bacak ve uyluğu boyunca yerleştirilerek sargılarla tara-
fa sarılır. Bu suretle bacak ve uyluğun hareket etmesi nisbeten önlen-
miş olur. Yaralı böylece ilk yardım istasyonuna nakledilir (Şekil — 92). 

c — Sağlam Bacaktan istifade edilerek kırıklı alt tarafın tespiti: 
Alt tarafı tespit etmek için herhangi bir atel veya atel yerini tutan bir 
araç bulunmadığı zaman alt tarafın sağlam olan kısmı ile tespit edil-

( Ş E K r L — 92 ) Alt tarafın 
tahta, odun parçası veya bir tüfekle 

tespiti. 

( Ş E K t L — 93 ) Kırık olan 
alt tarafın sağlam taraftan istifade 

edilerek tespiti. 
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mesi arzu edilen taraf yanyana getirilerek ikisi bir arada sargı ile sarı-
lır. Bu suretle sağlam taraf kırıklı tarafa atel vazifesi görmüş olur 
(Şekil —93). 

d — Tespit için, eğer mevcutsa, alçı da kullanılabilir, yalnız alçı 
tatbik edildiği zaman bu işin tespit için yapıldığı kaydedilmeli ve ilk 
fırsatta alçı çıkarılarak lüzumlu müdahale yapılmalıdır. 

KOLUN ATELE KONMASI 

Kırık vakalarında ilk yardımın en ehemmiyetli tarafı kas kontrak-
siyonlarına mani olmaktır. Kırık husule geldikten sonra adale kontrak-
siyonu derhal başlar ve 12-24 saat sonra kontraksiyona uğrayan adale 
dolayısı ile kırık uçlarının karşı karşıya gelmesi çok güç olur, ya da 
tamamen mümkün olmaz. Bundan dolayıdır ki kırık olur olmaz kol 
derhal atele konur ve atel içinde çekme (Ekstansiyon) yapılır. Bu mak-
sat için kol (Humerus) kırıklarında «Thomas» m menteşeli ateli kul-
lanılır. Thomas ateli Humerus kırıklarından başka dirsek mafsalını da 
içine almış kırık vakalarında kullanılır. «Thomas» ın menteşeli ateli 
(Şekil — 94) de gösterilmiştir. Bu atelin iki kolu, ve bu iki kolun men-
teşeli olarak bağlandığı bir halkası vardır. Bu halka koltuk altına ve 
kısmen de göğüs üzerine, bir kısmı da omuza oturur. 

( Ş E K İ L — 94 ) «Thomas» ın men-
teşeli Kol Ateli. 

Thomas Atelinin Kola konması aşağıdaki gibi yapılır : 

1 — Arkası üstü yatmış veya oturur vaziyette bulunan hastanın kolu-
nu, ön koldan, biri çeker. Diğer bir kişi kolda mevcut yaraya pan-
suman yapar (Şekil — 95). Daha sonra atelin halkasını bilekten 
geçirir. 
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2 — 

( Ş E K I L — 95 ) Thomas Atelinin 
Kola Konması : 1 No.lu adam kolu çeker-
ken, 2 No.lu adam kırık koldaki yaraya 

pansuman yapar. 

1 No. lu şahıs kolu çekmeğe devam eder. 2 No. lu adam kolun iç 
ve dış tarafına 5 sm. kadar genişlikte birer flaster yapıştırır. Flas-
terler parmak uçlarından aşağı 15 - 20 sm. kadar uzanmalıdır 

( Ş E K t L — 96 ) Kolu çekmek için 
kolun her iki tarafına flâsterlerin yapış-

tırılması. 

(Şekil — 96). Bundan sonra yine 2 No.lu adam, ön kolun orta-
sından başlamak ve kolun üst kısmına kadar gitmek üzere, bir 
sargı sararak bu flâsterlerin tespit edilmesini sağlar. Bilek etra-
fına sargı sarmamalıdır. 
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3 — Thomas atelinin halka kısmı koltuk çukuruna gelmek üzere, 
atel kola yerleştirilir (Şekil — 97). Bu işler yapılırken kolun 
çekme işine devam edilir. 

( Ş E K İ L — 97 ) Thomas atelinin 
Kola yerleştirilmesi. 

4 — Kolun yan taraflarına yapıştırılan flâsterlerin alt uçları 10 cm. 
kadar kendi üzerlerine katlanır ve bu suretle uçların daha sağlam 
olması temin edilir (Şekil — 98). Bu uçlarda 1-1,5 cm. çapında 
birer delik açılır. Yine bu işler yapılırken kolun çekilmesine de-
vam edilir. 

flâsterlerin alt uçlarının kendi üzerlerine 
katlanarak yapıştırılması ve bu uçlar 

üzerinde delik açılması. 

5 — Eğer flâster uçları arasına, bu uçları birbirinden ayırmak için 
tahta konmayacak ise, deliklerden çekmek için bir bandaj geçi-
rilir (Şekil — 99). 
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( Ş E K î L — 99 ) Flâsterlerin alt 
ucundaki deliklerden Bandajın geçirilmesi. 

6 — Eğer flâsterlerin alt uçları birbirinden ayrılarak tespit edilmek 
ve bu suretle kolun çekmesi arzu edilirse, flâsterlerin uçları ara-
sına bir tahta parçası ya da yuvarlak sargı konur ve (Şekil — 100, 
101, 102) de görüldüğü gibi bir sargı deliklerden geçirilerek, flâs-
ter uçları birbirinden ayrılır, tahta parçası ya da sargı uçlar 
arasında tespit edilir. 

( Ş E K I L — 100 ) Bir sargı parçası deliklerden ( Ş E K İ L, — 101 ) 
birinden, tahta parçasının arkasından ve diğer delik- Flâster uçları arasında 
ten geçirilir, sonra bandajı yukarı alınır, yine delik- bir tahta parçasınm tes-
lerden geçirilerek tahta parçası flâsterler arasına tes- plti için diğer bir metod. 

pit edilir. 
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( Ş E K İ L — 102) Çekici Flâster uçları 
arasında bir tahta parçasının tespiti içH 

diğer bir metod. 

Kol, bundan sonra atelin kollarından geçirilen sargılarla, atele 
tutturulur (Şekil — 103). Bu esnada 1 No.lu adam hâlâ kolu 
çekmeğe devam etmektedir. Resimde flâsterin uçları Şekil — 
102 deki gibi görülüyor. Flâsterin uçları (Şekil — 104) deki gibi 
de bağlanabilir. 

( Ş E K İ L — 103 ) Kolun atele tespit edilmesi henüz traksi-
yon için flâsterin uçları atele tespit edilmemiştir. 



8 — Flâstere takılan band, Thomas atelinin ucuna bağlanır. Bir il-
mik yapılarak içinden tahta parçası geçirilir ve bir çıkrık gibi 
çevrilerek traksiyon yapılır. Bu esnada el ile yapılan traksiyona 
son verilir (Şekil — 105). 

( Ş E K İ L — 105 ) Kola tatbik edilen Thomas Atelinin trak-
siyonu tamamlandıktan ve kola iyice yerleştirdikten sonraki 

durumu. 

Humerus Kırıklarının (Kol) Tespiti İçin Tahta Atel Kullanmak.— 

Thomas Ateli bulunmadığı veya lüzum olmadığı zamanlarda, uçla-
rın kaymasının nisbeten az olduğu Humerus ortası kırıklarında, kol 
tahta atellerle tespit edilir. Tahta ateller muhtelif genişlik ve uzunlukta 
olabilir. Kola uygun iki atel alınır. Bu ateller kolun acımaması için pa-
mukla örtülür ve pamuk üzerine de yuvarlak sargı sarılır. Adale yapı-
sı kuvvetli olan şahıslarda iki tahta atel üst üste konarak kullanılır 
(Şekil — 106 a). Tahta atel kola aşağıdaki gibi konur: 

1 — Kırık olan tarafın koltuk altına pamukdan bir yastık konur. Bu 
suretle damarların ve sinirlerin üzerine gelebilecek, tazyikin za-
rarları önlenmiş olur. Bundan sonra üzeri pamukla örtülmüş tah-
ta atel kol ile göğüs arasına konur (Şekil — 106 b). 

2 — Kolun diğer tarafına ikinci bir pamuklu tahta atel konur (Şe-
kil — 106 c). 
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3 — Bu iki tahta ateli tespit için üçgen bandajdan kravat sargısı yapı-
lır ve tahtalar sarılır (Şekil — 107). Sarmak için yuvarlak sargı 
kullanılabildiği gibi flâster de kullanılır. Kravat sargı, kol göğüse 
yaklaştırılarak göğüsten ve koldan geçmek üzere de sarılır (Şe-
kil — 108). 

4 — Tahta ateller kola tespit edildikten sonra ön kol üçgen bir sargı 
ile boyna sarılır (Şekil — 108). 

( Ş E K î L — 107 ) Kola Tah-
ta Atellerl tutturmak için kravat 

sargı sarılması. 

( Ş E K î L — 108 ) Tahta 
ateller kola tespit edildikten son-
ra, kolun üçgen sargı ile boyna 

asılması. 
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Humerus Kırıklarının Tespitinde Göğüs Duvarının Atel gibi Kul-
lanılması.— 

Thomas Ateli veya tahta atel bulunmadığı zaman kol göğüs kafe-
sine tespit edilir. Kol göğüse aşağıda söyleneceği gibi tespit edilir: 
tesss&â 
1 — Kolun göğüse gelen alt kısmına pamuk konur. Kravat bandajı ha-

linde katlanmış üçgen sargı, yuvarlak sargı, ya da flâsterle kol 
göğse tespit edilir (Şekil — 109). 

( Ş E K t L — 110 ) Kol Gö-
ğüse tespit edildikten sonra, ön 
kolun bilekten boyna asılması. 

( Ş E K İ 1 - 109 ) Göğüsün 
Atel gibi kullanılarak kolun gö-

ğüse tespiti. 

2 — Kol göğüse tespit edildikten sonra ön kol bilekten boyna üçgen bir 
sargı ile asılır (Şekil — 110). 

Kol Kırıklarında Abdüksiyon Ateli Konması.— 

Humerus'un üst ucu kırıklarında iki kırık ucunun karşı karşıya 
bulunması için kolun Abdüksiyon halinde bulunması lâzımdır. Abdük-
siyon halinde tespit edilen kolda kırık uçları karşı karşıya gelir. Ab-
düksiyon ateli tahtadan veya Kramer tel atellerinden hazırlanır. Atelin 
hazırlanması ve tatbiki şöyle yapılır: 

1 — Kramer Atelinden bir parça üçgen şeklinde bükülür. Bu kısım 
koltuk altına yerleştirilecektir (Şekil — 111). Üçgenin bir yüzeyi 
koltuk altından başlar ve göğse dayanır (a), diğer yüzeyine kol 
konur (b) , bir yüzeyi de serbesttir (c ) . 
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b 

( Ş E K İ L — 111 ) Abdttksiyin Atellnin Hazırlanı-
şı, koltuk altına gelecek atelin hazırlanması. 

Kolun üzerine yatacağı üçgenin yüzeyinin uzak ucuna dik açı ha-
linde, diğer bir kramer ateli bağlanır. Buraya ön kol yatacaktır 
(Şekil — 112 a). Bu kol ile üçgenin serbest yüzeyi arasına diğer 
bir atel konarak ön kolun ağırlığına mukavemet temin edilir (Şe-
kil — 112 b). Üçgenin göğüse dayanan yüzeyinin alt kenarına kon-
kavlığı göğüsü saracak olan, diğer bir kramer ateli bükülerek tes-
pit edilir (Şekil — 112 c). Böylece Abdüksiyon Atelinin iskeleti 
tamamlanmış olur. 

( Ş E K İ L — 112 ) Abdüksiyon Atelinin diğer kısımlarının hazır-
lanarak, Atelin tamamlanması. 

Bundan sonra Abdüksiyon Atelinin a, b, c, kolları ve kısımları pa-
muk ile iyice sarılır (Şekil — 113). 



4 — Hazırlanan atel üzerine kol, ön kol yerleştirilir. Gerek alçı ve ge-
rekse yuvarlak sargılarla atel, göğüse tespit edilir (Şekil — 114). 

( Ş E K İ L . — 114 ) Abdüksiyon Atelinin koltuk 
altına konması, kol ve ön kolun yerleştirilmesi, sargı 

veya alçı sargıları ile göğüse tespiti. 
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Kolun Telden Yapılmış Oluklu Atel İçinde Tespiti 

Bu tip ateller, büyüklü küçüklü olarak hazır bulunur. Yaralıya 
uyan alınır, içine pamuk döşenir. Kol ve ön kol oluk şeklindeki 
bu atel içine yerleştirilerek sarılır (Şekil — 115). 

( Ş E K İ L — 115 ) Kol Tespiti 
için kullanılan telden yapılmış oluk- " 

lu atel. 

Ön Kol, Bilek veya El Kırıklarında Tahta Atel Kullanılması.— 
1 — Bunun için umumiyetle ıhlamur ağacından yapılmış hafif tahta 

ateller kullanılır. Tahtalar pamuk ile sarılır. Ön kolun bir ön, bir 
arka tarafına bunlardan konur ve kravat bandajı haline getirilmiş 
üçgen sargı veya yuvarlak sargı ile sarılır (Şekil — 116). Bundan 



Ön kol, bilek ve el tespiti için tahta yerine Kramer tel ateli de 
kullanılır. Kramer ateli pamuk ile sarıldıktan sonra yukarıda söy-
lendiği gibi ön kola tatbik edilir. 

Mukavva ile ön kol, bilek ve elin tespiti; Sert mukavva atel şek-
linde kesilir, pamuk ile sarılarak ön kola sargı ile tespit edilir. 

Ön kol ve el bileği tespiti için bir tahta parçası da kullanılır. Yal-
nız bunun yeter genişlikte olması lâzımdır. Bu da yine pamuklar 
ile sarılarak ön kola tatbik edilir (Şekil — 117). Bilekten, ön kol, 
üçgen bir sargı ile boyna asılır. 

Ön kol ve bileği tespit etmek için hususi olarak telden veya tene-
keden yapılmış oluklu ateller de vardır. Bu atellerin muhtelif bü-
yüklükte olanları mevcuttur, şahsa uyanı kullanılır. Oluk içine pa-
muk döşenir, kol, ön kol, dirseğe dik açı verilmiş vaziyette bu atel 
içine yerleştirilir. Atel, kol ve ön kola sargı ile tutturulur (Şe-

atel içinde tespiti. 

49 



Kol asmak için ceketin bir kanadının kullanılması.— 

Çok acele hallerde atel de bulunmazsa ceketten istifade edilerek 
kol tespit edilir (Şekil — 119). Bunun için, en üstteki düğme bırakıl-
mak üzere, ceketin bütün düğmeleri çözülür. Ceketin ön kanadı yaralı 
kolun üzerinden kıvrılarak, göğüsün üst tarafında ceketin önüne bir em-
niyet iğnesi ile tutturulur. 

Kol asmak için gömlek parçasının kullanılması.— 

Bunun için gömleğin alt 3-4 düğmesi açılır. Gömleğin ön kanadı 
öne doğru getirilir, yaralı kolun üzerinden geçirilerek yukarı alınır. Bu-
rada kenarlar katlanarak birkaç emniyet iğnesi ile gömleğin üst kısmı-
na tutturulur (Şekil — 120). 

Boyun Vertebralan Kırıklarında Transportasyon için Başının İm-
mobilize edilmesi.— 

Boyun vertebralarının kırıkları, Medulla Spinalis'in kırık parçalar 
tarafından tazyike uğraması, bakımından, çok mühimdir. Eğer kırık 1, 
2 inci boyun vertebralarmda olursa, bu ehemmiyet daha da çok artar. 
Çünkü «Medulla Oblangata» nm tazyik ve tahrişe uğraması teneffüs ve 
kalbin durmasına ve netice olarak da ölüme sebep olur. Bundan dola-
yıdır ki boyun vertebralarmda kırık şüphesi olduğu zaman derhal bo-

( Ş E K t L - 119 ) Yaralı 
kolun, ceketin ön kanadı ile 

tespit edilmesi 

( Ş E K t L — 120 ) Yaralı 
kolun gömlek kanadı ile tespit 

edilmesi. 
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yun tespit edilir ve yaralı böyle nakledilir. Boyun tespiti için asker toz-
luklarından istifade edilir. Tozluklar ile boynun tespit edilmesi aşağı-
daki gibi yapılır: 

1 — Asker tozluğu bağlanır ve uzun ucu dışarda bırakılır (Şekil — 
121). 

2 — Bu suretle bağları takılmış iki tane tozluk alınır ve bunların bağ-
ları takılmış tarafları yukarıda olmak üzere birer el ile tutulur 
(Şekil — 122). 

( Ş E K İ L, — 121 ) Bağlan ( Ş E K t L — 122 ) Bir çift bağ-
takılmış asker tozluğu. ları takılmış tozluk, bağlı tarafı 

yukarı gelmek üzere birer el ile 
tutular. 

3 — İki tozluğun bağları olan tarafları karşı karşıya gelmek üzere, 
tozluklar üst üste konur (Şekil — 123). Bağlar serbest olarak 
sarkar. Bir tarafta da tozluğun pabuçlar altından geçen kolları 
vardır. 

4 — Boynu korumak için boyna pamuk konur veya yaralının gömleği-
nin yakası yukarı kaldırılır. Tozlukların ayak bileğine gelen oluk 
kısmı çene altına gelmek üzere, boyna tatbik edilir (Şekil — 124) 
ve tozluğun iki ucu boynun arkasına doğru götürülür. 
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( Ş E K î L — 123 ) 
Karşı karşıya getirilen 
iki tozluk ile bunların 
üst ve alt uçları görül-

mektedir. 

5 — Tozlukların bağları, ayak altı şeritlerinden geçirilir (Şekil — 125) 
ve bu bağlar öne alınır. 

( Ş E K İ L — 125 ) Tozlukların 
boyna tatbik edilmesinden sonra 

bağların şeritlerden geçirilmesi. 

( Ş E K t L — 124 ) Karşı karşıya getirilen tozluk-
ların boyna tatbik edilmesL 
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6 — Şeritlerden geçirilerek öne alman bağlar, ön tarafda tozlukların 
üzerinde birbirine bağlanır (Şekil — 126). 

7 — Bu suretle boyuna tatbik edilen tozlukların üzerine sıkıca yuvar-
lak sargı sarılır ve tespit tamamlanmış olur (Şekil — 127). 

( Ş E K İ L — 126 ) Boyuna 
tatbik edilen tozlukların bağ-
larının boyunun ön tarafında 

bağlanması. 

( Ş E K 1 L — 127 ) Tozlukların 
boyuna bağlanmasından sonra, üze-
rine sıkıca yuvarlak sargı sarılması. 

Bu şekilde tozlukların bulunmadığı hallerde gömlek, ceket, havlu, 
gazete parçaları bu maksat için kullanılabilir. 

1 

Columna Vertebralis'i Kırık Hastaların Transportasyonu.— 

Columna Vertebralis kırıklarının naklinde çok dikkatli olmak lâ-
zımdır. Sırt ve belinde travmadan dolayı ağrısı olan şahıslarda daima 
kırık ihtimalini düşünmelidir. Bu tip yaralılar arka üstü yatırılır ve 
normal olarak bulunan Bel Lordos'u ve Boyun Lordosu arttırılarak 
nakledilir. Hastamn sedyeye konması şöyle yapılır: 

1 — Sedyecilerden biri yaralının ellerini birbirine bağlar (Şekil — 128) 
Bu esnada diğer bir sedyeci, sedye üzerine battaniyeleri katlaya-
rak koyar. Bundan sonra hastanın bel çukuruna gelecek şekilde 
battaniyeden bir yastık yaparak sedyenin ortasına yerleştirir. 
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( Ş E K İ L — 128 ) Yaralının ellerinin bağlanması ve 
sedyenin hazırlanması. 

2 — Bir kişi hastanın omuzlarını ve başını tutar, ikinci şahıs bel ve ka-
ba etlerinden tutar, üçüncü şahıs bacak ve topuklarından tutar. 
Her üç sedyeci bir dizi üstüne çöker ve hastaya iyice yaklaşarak 
hastayı 25 - 30 cm. kadar yukarı kaldırır ve yavaşça sedye üzerine 
koyarlar (Şekil — 129). Fazla bir şahıs var ise sedyeyi hastamn 
altına sürmek sureti ile bu işi daha kolay yapmak mümkün olur. 

( Ş E K t L — 129 ) Omurga kırıklarında hastanın nakledil-
mesi için sedye üzerine yerleştirilmesi. 

Sedyeye Konan Yaarlının Sedyeye Bağlanması.— 

Sedyeye konan yaralı sedyeye iyice bağlanmalıdır. Bu suretle ya-
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raimin nakli esnasında oynaması ve kayması önlenmiş olur. (Şekil — 
130, 131) de sedyedeki şeritlerin bağlanma şekilleri görülmektedir. 

( Ş E K 1 L — 130 ) ( Ş E K t L — 131 ) 
Sedye şeritlerinin bağlanma usulleri. 

Şeritler kâfi derecede sıkı olmalıdır. Fakat sıkma dolaşıma mani 
olacak ve ağrı husule getirecek kadar fazla olmamalıdır. Sedyedeki şe-
ritlerin hasta üzerinde bağlanması için değişik metodlar vardır. Fakat 
bütün mesele hastanın sedyeye oynamamasını temin etmektir. 

( Ş E K İ L — 132 ) Yaralının sedyeye bağlanışı. 
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(Şekil — 132) de 4 şerit ile hastanın sedyeye bağlanması gösteril-
miştir. Şeritlerden biri göğüsten, diğeri belden, üçüncüsü uyluklardan, 
dördüncüsü de dizin altından geçmektedir. 

(Şekil — 133) de yaralının başka bir şekilde sedyeye bağlanışı gö-
rülmektedir. 

«I 

( Ş E K t L — 133 ) Yara-
lının sedyeye bir başka şekil-

de bağlanışı. 
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