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Stap1. Het markeren van de meetpunten onderbeen
Begin met het zetten van streepjes op het onderbeen daar waar de
meetpunten zitten. Doe dit aan de zijkant van het been en gebruik een
speciale huidstift.
B= de kleinste omvang enkel
C= de kuitomvang, grootste omvang onderbeen.
Daar waar je een CT-broek aanmeet, pak de C-maat dan
net onder het grootste punt +/- 3-4 cm.
D= twee vingers uit de knieholte
E= in de knieholte. Ongeveer 4-6 cm boven de D-maat (zie close-up).

Stap 2. Het markeren van de meetpunten bovenbeen
Ga verder met het zetten van de streepjes op het bovenbeen, de heup
en de taille.
F=
G=
H=
T=
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Tip: Meet je een FT-broek aan, dan moeten de pijpjes minimaal 15
cm zijn om terugkruipen richting de lies te voorkomen.
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een handbreedte boven de patella (knieschijf ) +/- 15 cm
twee vingers uit de bilplooi
het breedste punt van de heup
de taille. Meet de taille-omvang daar waar je de broek wilt laten
eindigen. Vanwege de beperkte lengte-rek van Curetex® liever
een langere broek dan te kort (i.v.m. afzakken). Bij een hele grote
buikomvang neem dan de taille-omvang net onder de borst.
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Stap 3. Het meten van de omvangsmaten bij alle streepjes (1)
Bij Curetex® producten neem je de omvangsmaten aansluitend, dat
betekent niet te los meten en ook niet te strak.
cE meten (2) - Meet de knie-omvang in licht gebogen stand. Zorg
ervoor dat je centimeter in de knieholte ligt en meet dan schuin naar
voren boven de patella (knieschijf ).
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cH meten (3) - De enige omvang waar je echt strak mag meten is de cH,
de heupomvang. Hier moet de broek namelijk blijven hangen. Op deze
grootste omvang kan men doorgaans de druk ook goed verdragen.
Trek de centimeter op deze maat dus goed door.

cT meten (4) - Bij het meten van de taille-omvang zet gelijk een
streepje net onder je centimeter aan de voor- en aan de achterzijde van
het lichaam. Dan kun je bij de volgende stappen makkelijk je lengte
voor- en achterzijde broekgedeelte meten.

Stap 4. Het meten van de lengtematen
Meet de lengtematen vanaf de grond en aan de buitenzijde van
het been. Gebruik voor het aflezen van de lengtematen je eigen
markeringen/streepjes. Meet recht omhoog en niet te veel in de vorm
van het lichaam.
Let op: een onderbeen is altijd langer dan een bovenbeen.
Referentiematen:
lD = 40 cm , lG = 75 cm
lD = 45 cm , lG = 80 cm
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Stap 5: Broekgedeelte
Het broekgedeelte is gemiddeld 30 cm (1) (lGT = lT min lG).
Een te kort broekgedeelte zorgt ervoor dat de Curetex® broek sneller
gaat afzakken.

Lengte broek voorzijde (2) - gebruik je markeerpunt en begin daar
met meten tot aan het kruis. De lengte voorzijde is doorgaans gelijk
aan of net iets kleiner dan de lGT, dus vaak rond de 30 cm. Bij een lGT
van >40 cm komt de broek vaak tot onder de borst.

Lengte broek achterzijde (3) - gebruik je markeerpunt en meet recht
over de bil tot in de bilplooi. De lengte achterzijde is vaak langer dan
de voorzijde (alleen bij heren vaak niet of bij dames met een hangende
buik ook niet). Maximaal 15 cm verschil tussen lengte voor- en
achterzijde.
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Curetex® wordt doorgaans gecombineerd met kousen. Een CT-broek met AD-kousen en een FT-broek met
AG-kousen. Er moet altijd een stukje overlap zijn tussen de kousen en de broek. Je kunt een BT-broek ook
combineren met AD-kousen.
Curetex® is geen vervanging van therapeutische elastische kousen.
Als optie kunt u een rits of een haak-oogsluiting kiezen in de broek voor makkelijker aan- en uittrekken.
Standaard zit er geen sluiting in de broek.
Curetex® wordt altijd in staande positie aangemeten, en niet zittend.
Meten graag in hele maten, dus geen halve omvangsmaten of lengtematen of in decimalen achter de
komma.
Maximale maten:
cH = 150 cm
cG = 90 cm
cF = 85 cm
Bij maten groter dan bovenstaande marges is Curetex® waarschijnlijk geen geschikte optie voor de
patiënt.

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

Volg onze officiële kanalen:
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T: 0475 589 302
F: 0475 582 779
E: info@varodem.nl
I: www.varodem.nl

