
Måttillverkat lipomed® shirt kvinna

Levereras till o 
Patientens namn och adress:

Orderdatum

Levereras till o 
Beställarens namn och arbetsplats: Fakturaadress:

Tel: Direkt tel/mob:

Personnr: E-post: Ref.nr:

Önskat leveransdatum

Rygg
Rygglängd från halslinje 
till midja   

Axel
Från halslinje till 
axelns kant

Armhåla
Omfång  överarm/         
axel i höjd med 
armhålan

lTM  cm* lTP  cm* cP  cm*

Hals 
Omfång 
  

Halslinje
Djup av önskad 
urringning

Bröst
Omfång av vidaste 
delen av brösten (med 
BH) 

Under bröstkorg
Omfång under 
bröstkorg 

Midja
Omfång midja

cT  cm* lT  cm* cO  cm cN  cm cM  cm*

Överarm
Omfång av biceps, 
proximalt

Biceps
Omfång av biceps, 
mitten

cQ  cm*

cR  cm*

Armbåge
Omfång med  armbågen 
lätt böjd

Handled
Omfång av 
handleden

Armlängd
Axel till önskad 
armlängd 
 cP

cY  cm* cS  cm*
l PY 1/2 cm*
l PS 1/1 cm*

Sida
Sidolängd från midja 

lPM  cm*

Vänligen ange din 
BH-storlek:  
(t ex  80C) 

* Kroppsmått  = mått på färdig produkt

Kundnr:

  Kundnummer:



Måttillverkat lipomed®

Levereras till o 
Patientens namn och adress:

Orderdatum

Levereras till o 
Beställarens namn och arbetsplats: Fakturaadress:

Tel: Direkt tel/mob:

Personnr: E-post: Ref.nr:

                                                                      Kryssa i modell  lipomed® blackline         lipomed® skinline

Under knä
Omfång

Ankel
Omfång

Benlängd
Från gren till önskad benlängd 
(ange endast en längd)

Buklängd
Från gren till önskad buklängd 
(ange endast en längd)

cD  cm cB  cm

l F cm*
l D cm*
l B cm*

  D–M 
Midja till under knä

 F–M  
under bröstkorg till lår

 F–N 
midja till lårmitt

 D–N 
Under bröstkorg till under knä

 B–M  
midja till ankel

 B–N  
Under bröstkorg till ankel

Under bröstkorg
Omfång 

Midja
Omfång

Höft
Omfång

Lår
Omfång

Lårmitt
Omfång

cN  cm cM  cm cL  cm cG  cm cF  cm

 
l N cm*
l M cm*

Önskat leveansdatum

* Kroppsmått = mått på färdig produkt

  Kundnummer:

Kundnr:



Måttillverkat lipomed® shirt man

Levereras till o 
Patientens namn och adress:

Orderdatum

Levereras till o 
Beställarens namn och arbetsplats: Fakturaadress:

Tel: Direkt tel/mob:

Personnr: E-post: Ref.nr:

Önskat leveransdatum

Rygg
Rygglängd från halslinje 
till midja

Axel
Från halslinje till 
axelns kant 

Armhåla 
Omfång av armhåla

lTM  cm* lTP  cm* cP  cm*

Hals 
Omfång

Halslinje
Djup av önskad 
urringning

Bröstkorg
Omfång 

Midja 
Omfång

Sida
Sidoläng från armhåla 
till midja

cT  cm* lT  cm* cN  cm cM  cm lPM  cm*

Överarm
Omfång av biceps, 
proximalt

Biceps
Omfång av biceps, 
mitten 

cQ  cm* cR  cm*

Armbåge
Omfång med armbågen 
lätt böjd

Handled
Omfång av 
handleden

Armlängd 
Axel till önskad armlängd
cP

cY  cm* cS  cm*

 
lPY 1/2 cm*
lPS 1/1 cm*

* Kroppsmått = Mått på färdig produkt

  Kundnummer:

Kundnr:



Standardstorlekar lipomed®

Levereras till o 
Patientesns namn och adress:

Orderdatum

Levereras till o 
Beställarens namn och arbetsplats: Fakturaadress:

Tel: Direkt tel/mob:

Personnr: E-post: Ref.nr:

lipomed skinline / blackline
Variant Storlek BENLÄNGD 

gren till häl
Antal

skinline blackline 2 3 4 5 6

lipomed BN* / **  • Under bröst till vrist                    cm

DN**  • Under bröst med till under knäet Krävs ej

FN  • Under bröst ned till lårets mitt Krävs ej

BM*  • Från midja ned till vrist                    cm

DM  • Från midja ned till under knäet Krävs ej

FM  • Från midja till lårets mitt Krävs ej

lipomed bra Färg
Antal

Storlek vit Svart

Small • omkrets under byst 70-80 cm

Medium • omkrets under byst 80-90 cm

Large • omkrets under byst 90-105 cm

X-Large • omkrets under byst 105-125 cm

lipomed belt Färg
Antal

Storlek vit Svart

Small • omkrets under byst 70-85 cm

Medium • omkrets under byst 85-105 cm

Large • omkrets under byst 105-125 cm

lipomed basic
Färg Storlek BENLÄNGD 

gren till häl
Antal

Svart 2 3 4 5 6

lipomed BN**  • Under bröst till vrist                    cm

DN**  • Under bröst med till under knäet Krävs ej

FN  • Under bröst ned till lårets mitt Krävs ej

GN  • Under bröst ned till gren Krävs ej

BM  • Från midja ned till vrist                    cm

DM  • Från midja ned till under knäet Krävs ej

FM  • Från midja till lårets mitt Krävs ej

GM  • Från midja till gren Krävs ej

** Hängslen är inkluderade. Måttillverkning är möjlig.

Kundnr:

  Kundnummer:


