Handleiding exact maatnemen voor Juzo® hals- en kinbandages · Juzo® gezichtsmasker

Let op:
(Deze afmetingen zijn nodig voor alle uitvoeringen.)
Omvang “cB” begint direct onder de kin.
Omvang “cA” moet parallel met omvang “cB” worden gekozen, daarbij mag de afstand
niet te klein zijn, om te vermijden dat de stof oprolt.
Omvang “cC” begint aan de punt van de kin.
Omvang “cD” moet indien mogelijk direct onder de onderlip gemeten worden.
De omvangmaten “cB”, “cC” en “cD” lopen op het achterhoofd over de eerste halswervel.

Belangrijk:
Bij bandages voor kinderen en jongeren die nog in de groei zijn, moet
regelmatig de ontwikkeling van de
kaak worden gecontroleerd door een
kaakchirurg.
Door compressie kan in de kaak een
standafwijkingen ontstaan.

Omvang “cE” moet direct boven de wenkbrauwen worden gemeten.

Deze afmetingen zijn bijkomend nodig voor de uitvoeringen hoofdbandage
gezichtsveld vrij en gezichtsmasker.
Omvang “cE1” moet parallel met omvang “cE” worden gekozen,
daarbij moet de afstand de breedte van de voorhoofdsband hebben.

l EE1 = Breedte voorhoofdsband
l DE = Positionering voorhoofdsband

Voor gezichtsmasker
Aanwijzingen bij de maten die aangegeven zijn op de tekening

Breedtematen (horizontal gemeten)
K

= Breedte uitsparing voor de mond

M

= Breedte uitsparing voor de neus

M1 = Met passend ingebreide neus
(gemeten van neusvleugel tot neusvleugel over het punt van de neus)
N

= Breedte uitsparingen voor de ogen

P

= Breedte neusrug tussen te ogen

Lengtematen (vertikaal gemeten)
M 2 = Neuswortel tot punt van de neus
S

= Van bovenlip tot neus

T

= Van kinbanden tot oog

U

= Hoogte uitsparingen voor de ogen

Let op:
Houd er rekening mee dat de uitsparingen zo klein mogelijk moeten worden gehouden, om de compressie en
het succes van de behandeling niet
te verminderen.
Bij lymfologische aandoeningen kunnen bij uitsparingen vensteroedemen
ontstaan.
Bij de uitvoeringen met een gesloten
voorhoofdsgedeelte is ook het volledige achterhoofd gesloten.
Bij de variant met een open voorhoofdsgedeelte is ook het achterhoofd tot aan de hoogte van het
voorhoofdsgedeelte open.

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

