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Bruksanvisning för exakt måttagning för Juzo® kompressionshandskar

Vänligen observera:
– Handen bör vara ödemfri resp dränerad.
– Använd ett Juzo® måttband, Tyvek® fingermåttband, fingerlinjal och en hudmarkeringspenna (t ex kajalpenna).
– Markeraförst alla mätpunkter i handflatan med hudmarkeringspennan.
– Särskilt vid fingrarnas små omfångsmått är noggrann mätning förutsättning för god passform. Ange måtten exakt i millimeter.
– Vid starkt ödemiserad underarm rekommenderas en förlängd handske (A-E) med sned avslutning.
Längdmått (skriv in de direkt på pillinjerna)

Omfångsmått

l AB = Längdmått från lillfingrets grundled till mellanhanden,

cA = Omfång sammanlagt lillfinger - pekfinger,
mätt rakt vid lillfingrets grundled

uppmätt på handfatan

l AC = Längdmått från lillfingrets grundled till handleden
l CC1 = Längdmått från handleden till underarmen –

cB = Mätt rakt omkring mellanhanden i höjd
med tumvecket

hos vuxna 6 cm, hos barn motsvarande mindre mått

cC = Handledens omfång

l CD = Om längre avslutining än “C1” önskas
l CE = Vid behov, t ex vid starkt ödemiserad underarm,

cC1 = Underarmen, 6 cm proximalt från handleden
cD = Proximalt underarmsomfång, om nödvändigt

slutar ca 2 cm under armbågsvecket
– Vi rekommenderar att inte låta fingeransatserna sluta i ett fingerveck.

cE = Ca 2 cm under armbågsvecket, om nödvändigt

– Fingeransatserna bör var minst 2 cm långa för att inte glida tillbaka.

cX = Respektive fingeromfång, uppmätt vid fingervecket

– Mät fingerlängden fr o m “cX“ till fingerspetsen eller till önskad
avslutning i fingrarnas mellanrum med fingerlinjalen och skriv direkt
in måtten på motsvarande pillinje.

cZ = Fingeromfång, uppmätt vid fingeransatsens
önskade ände; vid slutna fingrar vid nagelroten

– Ringfingrets längd ska mätas mellan lång- och ringfingret.

Om ett handryggsödem uppstår trots att kompressionshandsken sitter optimalt,
rekommenderar vi att en tryckpelott läggs in.
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Närmare information framgår av informationsbladet
"Tips för måttagning för kompressionsärmar och kompressionshandskar“.
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För val av lämplig försörjning, se även katalog Juzo Expert
Specialutförande.
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