Handleiding voor het exact maatnemen voor Juzo® compressiearmbandages

Let op:
– Arm en hand moeten oedeemvrij zijn.
– U kunt het beste de maten direkt na de behandeling meten.
– Gebruik een Juzo® maatband en een kohlpotlood.
– Teken eerst de meetpunten af met het kohlpotlood. Daarbij dient de arm loshangend te worden gemeten, niet gestrekt.
– De lengtematen neemt u aan de binnenzijde van de arm. Zet deze op de met puntjes aangegeven lijnen op het maatblad.
– De omvangsmaten worden aangemeten op een oedeemvrij arm/hand. Men dient “aangesloten” te meten, niet te strak.
– “cC” meet u bij het polsgewricht (handwortel), teneinde het terugglijden van de armbandage te voorkomen.
– Bij uitvoeringen “met schouderkap ter bevestiging aan het BH-bandje” is het noodzakelijk om de breedte van het BH-bandje aan te geven.
– Bij uitvoeringen “schuine afwerking” is de lengte hiervan naar boven 3 tot 5 cm, afhankelijk van de omvang “cG”.
– Wij adviseren u om de compressiearmbandages en de compressiehandschoen als lossen delen te laten maken.
Voordeel: gemakkelijker aantrekken en praktisch voor de patiënt in het algemeen dagelijks leven.
Ook worden hierdoor verhoogde drukwaarden in de ruimtes tussen de vingers (web spaces) voorkomen.
(De delen die elkaar overlappen zullen geen extra druk geven. Hier wordt tijdens het breien rekening mee gehouden.)
– Bij de uitvoering “met boleroverbinding” worden twee compressiearmkousen door een bolerorugdeel verbonden en daardoor bevestigd.
De bandage geeft geen compressie op het schouder- en rug gedeelte!
Voor het bestellen van compressiehandschoenen svp het speciale maatblok gebruiken.
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Verdere aanwijzingen vindt u op het informatieblad “Tips for taking accurate measurements for
compression sleeves and gloves” (engels).
Voor uw keuze voor en specifeke uitvoering verwijzen wij u naar de brochure Juzo® Expert speciale medische hulpmiddelen.

