
Information

Orderblanketter 
På vår hemsida finns uppdaterade 
orderblanketter. Välj att skriva ut dem 
eller fyll i dem direkt på skärmen.

Service 
Önskar du mer information om 
måttagning, vänligen kontakta din 
ansvarige produktspecialist alternativt 
vår kundservice.

Kontaktuppgifter 
Kundservice 08-96 97 98 
E-post  info@medi.se
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Detta dokument sammanfattar viktiga saker du bör ha i åtanke när du mäter 
för flatstickad kompression.

Vi rekommenderar att du alltid mäter så kallade ”tighta mått”. Detta innebär att 
måttbandet dras åt vid omfångsmåtten. Tighta mått innebär att passformen på 
kompressionsmaterialet blir optimal och att avsvällningen ökar markant.

• Tighta mått mäts genom att dra åt måttbandet med ett bestämt tryck.
• Tag inte tighta mått vid leder eller vid väldigt små omfång (t.ex. fingrar och tår).
• Iakttag försiktighet vid mått som avslutar strumpan.
• Mät aldrig direkt i hudveck, utan precis ovanför.
• Låt alltid längdmåtten följa hudens kontur (ej fågelvägen).

Vi tillverkar kompressionsmaterial med millimeterprecision, men det finns vissa relationer 
du bör tänka på.

För byxdelar gäller att relationen mellan följande mått måste följa nedanstående regler:

•  lK1 får vara max 5 cm längre än lK2
•  lH får vara max 10 cm längre än lK1
•  Det måste vara minst 10 cm mellan lF och lK2
•  lK2T: Vi rekommenderar uppmätt längd plus 4 cm för att byxdelen inte ska bli för kort baktill.
 
För ellips vid knävecket:

•  lE1 (längd knäveck) måste vara minst 1 cm kortare än lE
•  Glöm inte att ange mått för ellipsen (2-8 cm). 8 cm används för rullstolsburna  

brukare. 
 
 

Måttagningfilmer på YouTube 
Vi har tagit fram tre instruktionsfilmer som visar korrekt måttagning för flatstickade 
ben- och armstrumpor samt tåkappor. Du hittar länkar till alla våra filmer på vår 
hemsida www.medi.se

medi Golden Rules 
vid mätning för flatstickat

medi. I feel better. info@medi.se
tel 08-96 97 98 
fax 08-626 68 70 www.medi.se


