
Hoe correct te meten
• Meet de lengte van de arm met gestrekte arm en  meet de omvang bij voorkeur als de arm 

oedeemvrij is
• Zorg dat de gemeten maten behouden blijven, om een goede pasvorm van het 

compressieverband te waarborgen

Het circaid juxtafit essential armverband wordt gedragen vanaf de pols tot aan de oksel. Her armverband 
heeft een schuine afwerking aan de laterale zijde en een 10 ° bocht bij de elleboog. Het armverband wordt 
geleverd met een circaid cover up (indien er geen kleur wordt geselecteerd dan wordt er een cover up in de 
kleur zwart geleverd).

Lengtematen

• Meting l  1 – l  5 
Lengte van de vinger vanaf eerste knokkel tot 
aan basis vingers

• Meting l  6 
Lengte vanaf basis wijsvinger tot aan 
basis duim

• Meting l  7 
Lengte vanaf basis wijsvinger  
(hetzelfde als l  6) tot aan de pols

• Meting l  8 
Lengte vanaf de plooi tussen ringvinger en 
pink tot aan de pols

• Meting l  9 
Breedte van de handpalm ter hoogte van  
basis duim

• Meting l  10 
Breedte van de handpalm ter hoogte van 
basis pink
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Omvangmaten 
Niet onder spanning meten.

• Meting 1 c Z – 5 c Z  
De omvang waar de handschoen eindigt, het 
Distale Interfalangeale gewricht  
(DIP-gewricht)

• Meting 1 c X – 5 c X  
De omtrek van elke vinger in het proximale 
interfalangeale gewricht (PIP) (het gewricht 
tussen het voorlaatste en het basiskootje)

• Meting c A 
Omvang van de handpalm bij de basis van de 
pink 

• Meting c B 
Omvang van de handpalm bij de basis van de 
duim

• Meting c C 
Omvang van de pols
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