Handleiding exact maatnemen voor Juzo® thorax-bandages

Omvangmaten

Lengtematen (oodrecht meten)

cT = Tailleomvang

Volgens de pijlen in te vullen in het maatschema.

cN = Borstomvang onder de oksels

l TS = Van het midden van de schouder tot aan de taille
l KT = Van de taille tot aan de heup
l KK1 = Van de hoogte van de heup vooraan door het kruis

cH = Armomvang, van de schouder verticaal onder
de oksel door gemeten
cK = Omvang heup, bij verlengde thorax-bandage
minstens tot onder het heupbeen

tot aan de hoogte van de heup naar achteren

l QU = Breedte van de halsuitsparing (decolleté) voor
l RS = Diepte van de halsuitsparing (decolleté) voor

Door middel van klittenband kan de thoraxbandage worden verbonden met een compressiekous.
Stuur daarvoor de maatschema’s “thorax-bandages” en “compressiekousen/-panty’s vlakbrei” samen op en voeg er een
verwijzing bij.
Bij de uitvoering met de naden naar buiten worden alle naden aan de buitenkant gelegd, waardoor een nog vlakkere naad aan de
binnenkant wordt verkregen.
Indien u niet wenst dat het ruggedeelte tot aan de nek gesloten is, dan dient u de diepte van de ruguitsparing aan te geven.
De breedte van de ruguitsparing is afhankelijk van de breedte van de halsuitsparing.
De niet-elastische rugzone is een ca. 3 cm breed gedeelte in de rug, dat met een niet-elastische draad wordt geweven.
Dit voorkomt een compensatiehouding bij kinderen.
Om de borstomvang te meten, meet u de omvang over de borst heen (ter hoogte van de tepel).
Om de borstomvang onder de borst te meten, meet u direct onder de borst.
Om een optimale druk in de borstzone te bereiken, zijn armaanzetten (tshirt-vorm) of compressiearmbandges aan te bevelen.
De armaanzetten tot minstens “F“ meten. De bijbehorende lengte en omvangsmaten aangeven.
Wanneer er borstuitsparingen of geïntegreerde cups nodig zijn, dan dient u de cupmaat aan te geven.
Voor de compressie van de borst is geen bijkomende niet-elastische BH nodig.
De geïntegreerde cups worden met een nagenoeg niet-elastische draad geweven en hebben daardoor een licht comprimerende werking.
Bij verschillende cupmaten, de maten voor links en rechts aangeven.
Bij anatomische afwijkende maten en vormen, graag foto's mee sturen.

Handleiding exact maatnemen voor bijbehorend Juzo® armbandges en/of armaanzetstukken

Omvangmaten

Lengtenmaten

cC = Pols

Alle lengtematen worden vanaf “C“ of bij armaanzetten
vanaf de respectievelijke eindmaat gemeten.
l GH moet van de hoogte “cG“ tot aan de schouder
worden gemeten.

cC1 = Bij volwassenen 6 cm boven “cC“
bij kinderen individueel
cD = Midden onderarm
cE = Midden elleboog
cF

= Midden bovenarm

cG = Hoogte okselholte
Voor uw keuze voor en specifeke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.
Ook verwijzen wij u naar de uitgebreide Juzo® handleiding voor het aanmeten van thoraxbandages.

