Aanmeetinstructies
Curetex® bovenlichaambandages

Aanmeetinstructies
Curetex® bovenlichaam (thorax)

Bovenaf

Stap 1. Omvangsmaat cR: Oksel-schouder
Vraag de patiënt de arm op te tillen en leg het meetlint onder de oksel.
Vraag de patiënt om de arm te laten hangen voor de grootste omvang
en meet de omtrek over de schouder. Laat de centimeter los en laat
het gewicht van de centimeter de spanning bepalen op het meetlint.
Let op dat de arm naar beneden hangt. Meet schuin richting het BHbandje voor de grootste omvang.
Stap 2. Omvangsmaat cN, boven de borst
Leg het meetlint onder de oksel door. U hoeft het meetlint niet strak
aan te trekken. Zorg ervoor dat het meetlint ook aan de achterzijde
recht ligt. Leg het meetlint goed hoog in de oksel. Vraag de patiënt
goed in en uit te ademen, neem de grootste omvang bij inademing.
Tip: Zet daar waar u de omvang meet ook gelijk een streepje aan de
zijkant van het lichaam met een huidpotlood of huidstift. Dit maakt
het makkelijker op de lengtematen te meten.
Stap 3. Omvangsmaat cM, onder de borst
Zorg ervoor dat u deze omvang meet met de BH aan of door de
borst(en) op te tillen. Vraag ook hier aan de patiënt om in en uit te
ademen, neem de grootste omvang.

Stap 4. Omvangsmaat cT
cT = taille-omvang - Vraag de patiënt de handen in de taille te zetten
en meet hier de omvang of meet de omvang taille 25 cm uit de oksel.

Stap 5. Omvangsmaat cH
cH = heupomvang - Meet deze omvang op het breedste punt.
Dit hoeft niet de plek te zijn waar de bandage zal eindigen.

Stap 6. Lengtemaat lMN (meten van de zijkant lichaam)
lMN - De afstand tussen boven de borst en onder de borst. Hoe groter
de cupmaat, hoe groter deze maat.
Richtlijn
Cup A = 9 -10 cm
Cup B = 10 -12 cm
Cup C = 12 -14 cm
Cup D/E = 14 -16 cm
Cup >E = max. 18 cm
Tip: Indien u niet zeker bent over de cupmaat, geef dan ook de
omvang over het grootste gedeelte van de borst op (circulair
gemeten op tepelhoogte). Meet deze omvang altijd met BH aan of
met de borsten in gelifte positie.
Stap 7. Lengtemaat lMT
lMT - De afstand tussen onder borst en de taille. De lMN en de lMT zijn
bij elkaar opgeteld gemiddeld 25 cm.

Stap 8. Lengtemaat lTH
lTH - De afstand tussen de taille en het einde van de bandage.
Tip: Tel alle lengtematen bij elkaar op en dan komt u gemiddeld op
40 cm uit. Meet de bandage lang genoeg aan zodat de patiënt de
bandage in de broek kan stoppen om terugkruipen naar boven te
voorkomen.
Modelkeuze (links: 601, rechts: 603)
Model 601- bandage met brede schouderbanden (8 cm), een hoge
halslijn en inzetbaar bij grotere omvangen en bij grote cupmaten.
Model 603 - bandage met smalle schouderbanden (4 cm), een diepe
halslijn, inzetbaar tot cupmaat D.

Op speciaal verzoek te bestellen:
thoraxbandages met mouwen.
Begin met het meten van de lengte van het mouwtje vanaf het ACgewricht oftewel knobbeltje op de schouder tot het einde van het
mouwtje.
Meet de mouw niet te kort op i.v.m. het terugkruipen van het materiaal
richting de oksel. Gemiddelde lengte is 20 - 25 cm.
Tip: Een mouw wordt standaard afgewerkt met een kanten randje.
Indien u geen kanten afwerking op de mouwen wenst, gelieve dit
aan te geven bij uw bestelling.

Meet de volgende omvangen
cG - Omvangen bovenarm ter hoogte van de oksel.
cF - De omvang daar waar de mouw eindigt.
Indien u een thoraxbandage met mouwen besteld, vraag dan het
speciale bestelformulier op via de Varodem® helpdesk en laat u verder
informeren over de modellen met mouwen.

Informeer eerst via 0475 589 302.

Neem voor vragen contact met ons op
via 0475-589302. Wij helpen u graag!

Volg onze officiële kanalen:
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Varodem BV
Postbus 4717
6085 ZG Horn
T: 0475 589 302
F: 0475 582 779
E: info@varodem.nl
I: www.varodem.nl

