MÅTTANVISNINGAR
OBS! Läs igenom instruktionerna noga innan du mäter din patient, ha gärna måttblanketten nära till hands för att
underlätta måttagningen.
DET HÄR BEHÖVER DU VID MÅTTTAGNING
•

Tunt måttband med krok (för bästa noggrannhet)

•

Linjal

•

Penna för markering på huden (Tips! använd kajal)

NÄR DU PÅBÖRJAR MÅTTAGNINGEN
•

Se till att patienten är avslappnad och stillastående. Låt armarna hänga avslappnat på sidan.

•

Vi ser helst till att måttagning utförs när patienten står i upprätt position. Om mätning måste ske med patienten
sittandes eller liggandes vänligen notera det på ordern.

•

Måttbandet ska placeras tätt mot huden antingen exakt, vertikalt eller horisontellt. Se till att måttbandet inte är
böjt eller vridet.

•

Använd måttbandets krok för att underlätta måttagningen och förbättra noggrannheten.

•

Använd linjal vid mätning av små vertikala längder, t.ex. i handflatan.

•

Markera mätpunkterna på huden, detta underlättar mätprocessen. Två eller flera måttband rekommenderas. (Om
du är i behov av måttband, mejla oss så skickar vi)

•

Vid tillstånd där patienten är extra svullen, muskulös eller kurvig rekommenderar vi att extra mått tas där de
behövs. De extra måtten kan skrivas till under övrig information.

•

Kvinnor rekommenderas alltid att mätas med bh på om bh kommer att bäras under kompressionskläderna.

•

Använd en tråd som hjälp vid måttagning av omkretsar av små tår och fingrar, t.ex. hos spädbarn.

MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
BH/VÄST| DAM (1/2)

B2

B4

A

Börja med att identifiera punkt A på båda sidor av halsen. Punkt A finner du i
skärningspunkten mellan skulderlinjen och nacklinjen, där trapetsmuskeln möter
nackmuskeln. När du hittat punkt A, markera med penna.

B1

Omkrets runt halsen vid punkt A, på båda sidor.

B2

Omkrets runt bröstet direkt under armhålorna. Kontrollera att måttbandet löper i en
horisontell linje hela vägen runt.

B3

Vertikalt längdmått från punkt A till punkt B2.

B4

Omkrets direkt under bröstet.

B5

Vertikalt längdmått från B2 till B4 över bröstets högsta punkt.

B6

Omkrets över bröstets högsta punkt.

B7

Bredd på höger bröst från mitten av bröstbenet till kroppens högra sida (till
sidosömmen av plagget).

B8

Bredd på vänster bröst från mitten av bröstbenet till kroppens vänstra sida (till
sidosömen av plagget).

B9

Midjans omkrets, normalt den smalaste delen av överkroppen.

B10

Längdmått från punkt A till punkt B9, som löper mellan brösten.

B12

Omkrets där bh/väst ska sluta.

B13

Längdmått från punkt B9 till punkt B12.

B14

Omkrets vid punkten för halva längden på B13.

B15

Längdmått från punkt B9 till punkt B14.

B16

Längd från punkt A till B12 (bh/västens avslut), som löper mellan brösten.

B40

Lodrätt längdmått på baksidan av kroppen. Starta mätningen från kotan C7 (som oftast
ligger på samma nivå som A punkterna) till midjan (B9).

B5

B6

B7

B10

B40
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
BH/VÄST| DAM (2/2)
R1/L1

R1/L1

Omkrets från punkt A ner till armhålan och tillbaka till punkt A.

R2/L2

Längdmått från punkt A till dit ärmen önskas sluta.

R3/L3

Längdmått från punkt A till axelns avslut/armens början.

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna, R6, R7, R8 (uppmärksamma att avståndet mellan dessa mått ser
något annorlunda ut på måttblanketten). Vid måttagning av väst med kort ärm, mät
istället precis under biceps. (På en kortärmad väst är det här längden på ärmen från axel
till avslut.)

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled. Dela upp I tre lika delar, markera med penna.

R6/L6

Omkrets vid armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R8/L8

Omkrets runt armbåge.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/L10

Omkrets runt markerad punkt.

R11/L11

Omkrets runt handled.

R12/L12

Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta.

AD10

Omkrets vid den övre kanten på kragen.

AD11

Kragens höjd.

R2/L2

R5/L5

R7/L7

R8/L8
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
VÄST | HERR & BARN
A

Börja med att identifiera punkt A på båda sidor av halsen. Punkt A finner du i
skärningspunkten mellan skulderlinjen och nacklinjen, där trapetsmuskeln möter
nackmuskeln. När du hittat punkt A, markera med penna.

B1

Omkrets runt halsen vid punkt A, på båda sidor.

B2

Omkrets runt bröstet direkt under armhålorna. Kontrollera att måttbandet löper i en
horisontell linje hela vägen runt.

B3

Vertikalt längdmått från punkt A till punkt B2.

B9

Midjans omkrets, normalt den smalaste delen av överkroppen.

B10

Längdmått från A till B9.

B12

Omkrets där västen ska sluta.

B13

Längdmått från punkt B9 till punkt B12.

B14

Omkrets vid punkten för halva längden på B13.

B15

Längdmått från punkt B9 till punkt B14.

B16

Längdmått från punkt A till B12 (där västen önskas sluta).

B40

Lodrät längd på baksidan av kroppen. Starta mätningen från kotan C7 (som oftast ligger på
samma nivå som A punkterna) till midjan (B9).

R1/L1

Omkrets från punkt A ner till armhålan och tillbaka till punkt A.

R2/L2

Längdmått från punkt A till dit ärmen önskas sluta.

R3/L3

Längdmått från punkt A till änden på axeln.

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och markera
med penna, R6, R7, R8 (uppmärksamma att avståndet mellan dessa mått ser något annorlunda ut
på måttblanketten). Vid måttagning av väst med kort ärm, mät istället precis under biceps. (På en
kortärmad väst är det här längden på ärmen från axel till avslut.)

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled. Dela upp I tre lika delar, markera med penna.

R6/L6

Omkrets vid armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R8/L8

Omkrets runt armbågen.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/
L10

Omkrets runt markerad punkt.

B40

R1/L1

R2/L2

R5/L5

R8/L8

R11/
L11

Omkrets runt handled.

R12/
L12

Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta.

AD10

Omkretsen vid den övre kanten på kragen.

AD11

Kragens höjd.
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
ÄRM

Markera övre och nedre avslutet av ärmen.

R4/L4

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna.

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled (eller önskat ärmsavslut). Dela upp I tre lika
delar, markera med penna.

R6/L6

Omkrets vid armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R5/L5

R8/L8

Omkrets runt armbåge.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/L10

Omkrets runt markerad punkt.

R7/L7

R11/L1
R12/L12

Omkrets runt handled.
Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta.

R8/L8
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
ÄRM | MODELL 6

R2/L2

R4/L4

R5/L5

R8/L8

A

Börja med att identifiera punkt A på båda sidor av halsen. Punkt A finner du i
skärningspunkten mellan skulderlinjen och nacklinjen, där trapetsmuskeln
möter nackmuskeln. När du hittat punkt A, markera med penna.

R2/L2

Längdmått från punkt A till dit ärmen önskas sluta.

R3/L3

Längdmått från punkt A till axelns avslut/armens början.

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna, R6, R7, R8 (uppmärksamma att avståndet mellan dessa mått ser
något annorlunda ut på måttblanketten). På en väst med kort ärm, mät istället precis
under biceps. (På en kortärmad väst är det här längden på ärmen från axel till slut.)

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled (eller önskat ärmslut). Dela upp I tre lika delar,
markera med penna.

R6/L6

Omkrets vid armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R8/L8

Omkrets runt armbåge.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/L10

Omkrets runt markerad punkt.

R11/L11

Omkretsen runt handled.

R12/L12

Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta.

AD1

Längd på stödband. Börja vid punkt A, mät sedan mellan brösten, tvärsöver, bak över
ryggen tillbaka till punkt A.

AD1
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
ÄRM | MODELL 2

R2/L2

A

Börja med att identifiera punkt A på båda sidor av halsen. Punkt A finner du i
skärningspunkten mellan skulderlinjen och nacklinjen, där trapetsmuskeln möter
nackmuskeln. När du hittat punkt A, markera med penna.

R2/L2

Längdmått från punkt A till dit ärmen önskas sluta.

R3/L3

Längdmått från punkt A till axelns avslut/armens början.

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna, R6, R7, R8 (uppmärksamma att avståndet mellan dessa mått ser
något annorlunda ut på måttblanketten). På en väst med kort ärm, mät istället precis
under biceps. (På en kortärmad väst är det här längden på ärmen från axel till slut.)

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled (eller önskat ärmslut). Dela upp I tre lika delar,
markera med penna.

R6/L6

Omkrets runt armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R8/L8

Omkrets runt armbåge.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/L10

Omkrets runt markerad punkt.

R11/L11

Omkrets runt handled.

R12/L12

Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta

AD2

Längd på stödband. Börja vid punkt A, mät sedan mellan brösten, tvärsöver, bak över
ryggen tillbaka till punkt A.

R4/L4

R5/L5

R8/L8
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
ÄRM | MODELL 3
B2

A

Börja med att identifiera punkt A på båda sidor av halsen. Punkt A finner du i
skärningspunkten mellan skulderlinjen och nacklinjen, där trapetsmuskeln
möter nackmuskeln. När du hittat punkt A, markera med penna.

B1

Omkrets runt halsen vid punkt A, på båda sidor.

B2

Omkrets runt bröstet direkt under armhålorna. Kontrollera att måttbandet löper i en
horisontell linje hela vägen runt.

B3

Vertikalt längdmått från punkt A till punkt B2.

R1/L1

Omkrets från punkt A ner till armhålan och tillbaka till punkt A.

R2/L2

Längdmått från punkt A till dit ärmen önskas sluta.

R3/L3

Längdmått från punkt A till änden på axeln.

R4/L4

Längdmått från axel till armbåge. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna, R6, R7, R8 (uppmärksamma att avståndet mellan dessa mått ser något
annorlunda ut på måttblanketten). Vid måttagning av väst med kort ärm, mät istället precis
under biceps. (På en kortärmad väst är det här längden på ärmen från axel till avslut.)

R5/L5

Längdmått från armbåge till handled. Dela upp i tre lika delar, markera med I tre lika delar,
markera med penna.

R6/L6

Omkrets vid armstrumpans övre kant.

R7/L7

Omkrets runt markerad punkt.

R8/L8

Omkrets runt armbåge.

R9/L9

Omkrets runt markerad punkt.

R10/L10

Omkrets runt markerad punkt.

R11/L11

Omkrets runt handled.

R12/L12

Längdmått från axeln till R/L11 eller den punkt där ärmen önskas sluta

R1/L1

R2/L2

R4/L4

R5/L5

R8/L8
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
BODY | DAM & BARN
Överkroppen ska mätas som en väst/tröja och måtten nedan ska mätas och läggas till.

B30

R53/L53

Horisontell omkrets av låret nedanför skrevet.

R51/L51

Vertikalt längdmått från mått R53/L53 till slutet på benet.

R54/L54

Omkrets runt markerad punkt.

B27

Längdmått från midja till mått R53/L53

B30

Omkrets från punkt A tillbaka till samma punkt A, dra måttbandet mellan benen.
Vid beställning av body med långa ben (overall) ska benen mätas som byxor.

B30
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
HANDSKE
R11/L11

Omkrets runt handled.

R15/L15

Längdmått från handled till handskens avslut. Markera med penna där handsken ska sluta.

R16/L16

Omkrets runt handskens avslut.

R17/L17

Vinkelrätt längdmått från tumbas ner till handled.

R18-20/
L18-20

Lodrätt längdmått mellan fingrar till handled. Måtten tas på handflatsidan med linjal.

R15/L15

R21/L21

Omkrets runt knogar, fingrar ska hållas ihop (avslappnat) är måttet tas.

R22-23/
L22-23

Omkretsmått runt tumme. R22/L22 mäts runt tumbasen vinkelrätt mot längden. R23/L23 mäts
runt leden.

R24/L24

Önskat längdmått på handskens tumme.

R25-27/
L25-27

Omkretsmått runt pekfinger. R25/L25 mäts runt fingerbasen. R26/L26 mäts runt första
leden. R27/L27 mäts vid sista leden, eller där handsken önskas sluta.

R28/L28

Hela pekfingrets längd.

R29-31/
L29-31

Omkretsmått runt långfinger. R29/L29 mäts runt fingerbasen. R30/L30 mäts runt första leden.
R31/L31 mäts vid sista leden, eller där handsken önskas sluta.

R32/L32

Hela långfingrets längd.

R33-35/
L33-35

Omkretsmått runt ringfinger. R33/L33 mäts runt fingerbasen. R34/L34 mäts runt första leden.
R35/L35 mäts vid sista leden, eller där handsken önskas sluta.

R36-L36

Hela ringfingrets längd.

R37-L37

Omkretsmått runt lillfinger. R37/L37 mäts runt fingerbasen. R38/L38 mäts runt
första leden. R39/L39 mäts vid sista leden, eller där handsken önskas sluta.

R40/L40

Hela lillfingrets längd.

R20/L20

R24/L24

HANDBLADSHANDSKE

R36/L36

Mät på samma sätt som handske ovanför. Här behövs endast tum-mått dvs. R17/L17, R22/L22, R23/L23,
R24/L24. Övriga fingermått behövs inte.

HANDSKE MED ÄRM
Mät upp handske & ärm enligt instruktioner för handske respektive ärm.
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
ANKELSOCKA
R60/L60

Omkretsmått där strumpan önskas sluta. Markera med penna

R61/L61

Omkretsmått runt vristens smalaste punkt. Markera med penna.

R52/L52

Vertikalt längdmått från strumpans avslut ner till vrist.

R64/L64

Diagonalt omkretsmått runt hälen och ankeln.

R65/L65

Omkrets runt mellanfotens högsta punkt. Markera med penna

R66/L66

Omkretsmått runt foten vid lilltåbasen.

R67/L67

Vertikalt längdmått från fotens vrist (R61/L61) ner till golv.

R68/L68

Horisontellt längdmått från häl till mellanfotens högsta punkt (R65/L65). Tips! Placera en
penna bakom hälen som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan längst
golvet.

R69/L69

Horisontellt längdmått från häl till lilltåbasen (R66/L66). Tips! Placera en penna bakom hälen
som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan längst golvet.

R70/L70

Horisontellt längdmått från häl till stortåns avslut (hela fotens längd). Tips! Placera en
penna bakom hälen som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan
längst golvet.

Vid beställning av strumpa med stängd tå, skissa främre delen av foten på ett bifogat papper.
Vid beställning av tåhätta, mät även tårna. Måttanvisning finns längde ner i dokumentet.

R68/L68

R67/L67

form 9

www.ramamedical.se

MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
KNÄSTRUMPA
R57/L57

Omkretsmått där strumpan önskas sluta. Markera med penna

R58/L58

Vertikalt längdmått från strumpans avslut ner till vrist. Markera avslut och vrist med penna.
Dela sedan längden i tre lika stora delar, markera med penna.

R59/L59

Omkrets runt markerad punkt.

R60/L60

Omkrets runt markerad punkt.

R61/L61

Omkretsmått runt vristens smalaste punkt. Markera med penna.

R64/L64

Diagonalt omkretsmått runt hälen och ankeln.

R65/L65

Omkrets runt mellanfotens högsta punkt. Markera med penna.

R66/L66

Omkretsmått runt foten vid lilltåbasen.

R67/L67

Vertikalt längdmått från fotens vrist (R61/L61) ner till golv.

R68/L68

Horisontellt längdmått från häl till mellanfotens högsta punkt (R65/L65). Tips! Placera en
penna bakom hälen som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan längst
golvet.

R69/L69

Horisontellt längdmått från häl till lilltåbasen (R66/L66). Tips! Placera en penna bakom hälen
som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan längst golvet.

R70/L70

Horisontellt längdmått från häl till stortåns avslut (hela fotens längd). Tips! Placera en
penna bakom hälen som hjälpmedel för att få en så rak linje som möjligt, mät sedan
längst golvet.

Vid beställning av strumpa med stängd tå, skissa främre delen av foten på ett bifogat papper.
Vid beställning av tåhätta, mät även tårna. Måttanvisning finns längde ner i dokumentet.

R67/L67

R68/L68

form 9
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
LÅRLÅNG STRUMPA / BEN

R51/L51

R51/L51

Vertikalt längdmått från strumpans önskade avslut ner till knät. Dela sedan upp
längdmåttet i tre lika långa delar och markera med penna.

R52/L52

Vertikalt längdmått från knät (patella) till vristens smalaste punkt. Dela upp längden I tre
lika stora delar och markera ut. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och
markera med penna.

R53/L53

Horisontell omkrets av låret nedanför skrevet.

R54/L54

Omkrets runt markerad punkt.

R55/L55

Omkrets runt markerad punkt.

R56/L56

Omkrets runt knä (patella).

R59/L59

Omkrets runt markerad punkt.

R60/L60

Omkrets runt markerad punkt.

R61/L61

Vristens omkrets.

R62/L62

Lodrätt mått från strumpans övre kant till vrist.

Vid beställning av strumpa med stängd tå, skissa främre delen av foten på ett bifogat papper.
Vid beställning av tåhätta, mät även tårna. Måttanvisning finns längde ner i dokumentet.

form 9
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
TÅSTRUMPA/SEPARATA TÅR
TÅSTRUMPA

R72/L72

R75/L75

R71-74/
L71-74

Vertikalt längdmått från vardera tåveck till lilltåbasens omkretsmått (R66/L66).

R75-79/
L71-75

Vertikalt längdmått från tåbasen upp till strumpans avslut. Mäts mitt på tån.

R80-81/
L80-81

Två omkretsmått runt stortån. R80/L80 mäts vid tåbasen. R81/L81 mäts vid PIP-leden.

R82-89
L82-89

Två omkretsmått vid vardera tån. Det första mäts vid tåbasen, det andra mats vid DIP-leden.

R90/L90

Omkretsmått när två eller flera tår sitter i samma öppning. Mäts endast vid behov.

SEPARAT TÅSTRUMPA
Mät tårna på samma sätt som ovan (tåstrumpa). Lägg sedan till nedanstående mått.
R66/L66

Omkretsmått runt foten vid lilltåbasen.

R91/L91

Vertikalt längdmått från lilltåbasens omkretsmått (R66/L66) till dit strumpan är tänkt
att sluta.

R92/L92

Omkretsmått runt den punkt där strumpan är tänkt att sluta.

form 9
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
BYXA / STRUMPBYXA
B20

Midjans omkrets, normalt den smalaste delen av överkroppen.

B21

Omkretsmått där byxan önskas börja (byxans övre kant). Markera med penna.

B22

Längdmått från byxans önskade övre kant ner till midjan.

B23

Bäckenets omkrets.

B24

Lodrätt längdmått mellan midja och bäcken.

B25

Omkretsmått vid den bredaste delen av bäckenet, markera med penna.

R50/L50

Vertikalt längdmått från midjan till vristens smalaste punkt (R61/L61). Markera med penna

R51/L51

Vertikalt längdmått från strumpans önskade avslut ner till knät. Dela sedan upp längdmåttet i tre
lika långa delar och markera med penna.

R52/L52

Vertikalt längdmått från knät (patella) till vristens smalaste punkt. Dela upp längden I tre lika
stora delar och markera ut. Dela sedan upp längdmåttet i tre lika långa delar och markera med
penna.

R53/L53

Horisontell omkrets av låret nedanför skrevet.

R54/L54

Omkrets runt markerad punkt.

R55/L55

Omkrets runt markerad punkt.

R56/L56

Omkrets runt knä (patella).

R59/L59

Omkrets runt markerad punkt.

R60/L60

Omkrets runt markerad punkt.

R61/L61

Vristens omkrets.

R62/L62

Lodrätt mått från strumpans övre kant till vrist.

B20

B24

B25

R50/L50

Vid beställning av strumpbyxa, mät nu foten på samma sätt som till en ankelsocka. Måttanvisning finns
högre upp i dokumentet. Vid beställning av tåhätta, mät även tårna. Måttanvisning finns högre upp i
dokumentet.
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MÅTTAGNINGSINSTRUKTIONER
HUVUD

H1

H1

Omkretsmått runt huvudets bredaste punkt. Mät ovanför öronen.

H2

Mått från öra till öra (till toppen av öronsnäckan) taget över hjässan.

H3

Mått från öga till öga (yttre hörnet) taget bakom huvudet.

H4

Omkretsmått från hakan runt till hjässan och tillbaka.

H5

Längdmått från haka till läppens mitt.

H6

Övre omkretsmått runt hals, mätt precis under hakan.

H7

Längdmått från hakans spets till halsens övre omkretsmått (H6).

H8

Undre omkretsmått runt hals.

H9

Längdmått från halsens övre omkretsmått (H6) till halsens undre omkretsmått (H8).

H2

H3

H4

H5

H7
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