Handleiding exact maatnemen voor Juzo® compressiekousen/-panty’s

Let op:
– De benen moeten oedeemvrij zijn.
– Het beste is ’s morgens te meten, daar op dit tijdstip de benen niet of het minst oedemateus zijn.
– Gebruik bij het meten een Juzo® maatband.
– De patiënt met behulp van een maatplank opmeten (bij flebologische verzorgingen en bij littekenbehandeling).
– De omvangsmaten dienen “aangesloten” genomen te worden (maatband dient goed om de huid te sluiten).
– Bij iedere omvangsmaat ook de lengtemaat nemen, om zowel pasvorm als compressieverloop te waarborgen.
– Lengtematen aan de binnenzijde van het been resp. de voet nemen.
– Pantybroekjes dienen tot boven de bekkenkam resp. het midden van de taille te zitten, om niet af te zakken.
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Standaard combinaties – iedere andere combinatie mogelijk
Een uitvoerige handleiding voor het maatnemen vindt u in de Juzo® folder “Exact maatnemen voor compressiekousen en -panty’s”.

Opmerkingen bij lymfologische bandages:
Voor de bandages die ingezet worden in de lymfologie heeft Juzo® speciale meetlinten ontwikkeld.
Deze meetlinten hebben een lengte van 2 meter. Speciaal voor de lymfologische patiënten met grote omvangen.
– Meet de lengte-maten l D, l F of l G ( l G bij panty's = tot in het kruis meten / l G bij kousen = tot in de bilplooi meten).
Deze maten moeten in staande positie gemeten worden.
– Meet alle andere beenmaten aan bij de liggende patiënt.
– Meet niet in huidplooien.
– Wanneer u de omvangmaten onder spanning bepaalt, dan dient u de spanning geleidelijk op te voeren. Het mag in ieder geval
niet als pijnlijk ervaren worden door de patiënt.
– Om een optimaal drukverloop en een anatomische pasvorm te garanderen kan men een schuine afwerking bestellen.
– Bij anatomische afwijkende maten en vormen, graag foto's mee sturen.
Indien men een combinatie bandage besteld, graag 2 aparte maatbladen nemen en invullen.

Voor uw keuze voor en specifeke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.

