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39330/393331/39335/39336 Handske
39340 Ærme
Vejledning til måltagning

Vejledning til måltagning. Alle mål er i cm. Længdemål (orange) - målbåndet skal ligge mod huden. Alle mål 
skal tages direkte mod huden og uden at trække i målbåndet. Alle mål skal tages når patienten er liggende, er 
afslappet og har normal vejrtrækning. Vi anbefaler at man markere på patienten for korrekt måltagning. Korte 
ærmer er op til under albuen

Orange & firkant = længde Blå & ring = omkreds

Handske
L/R30 Tommel: Omkreds MCP led

L/R31 Tommel: Omkreds distal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på kort finger

L/R32 Pegefinger: Omkreds proximal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på kort finger

L/R33 Pegefinger: Omkreds distal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R34 Langfinger: Omkreds proximal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på kort finger

L/R35 Langfinger: Omkreds distal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på kort finger

L/R36 Ringfinger: Omkreds proximal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R37 Ringfinger: Omkreds distal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R38 Lillefinger: Omkreds proximal led, eller der hvor handskens fingre skal slutte på kort finger

L/R39 Lillefinger: Omkreds distal led, eller der handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R40 Omkreds håndfladen ved tommelbasen, flad hånd

L/R41 Omkreds ved knogene på handske uden fingre, der hvor den skal slutte

L/R42 Tommel: Længde fra MCP til der hvor handskens finger skal slutte

L/R43 Pegefinger: Fra basen af fingeren til proximal led, eller der hvor handskens fingre skal 

 slutte på kort finger

L/R44 Pegefinger: Fra basen af fingeren til der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R45 Langfinger: Fra basen af fingeren til proximal ledet, eller der hvor handskens fingre skal 

 slutte på kort finger

L/R46 Langfinger: Fra basen af fingeren til der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R47 Ringfinger: Fra basen af fingeren til proximal ledet, eller der hvor handskens fingre skal 

 slutte på kort finger

L/R48 Ringfinger: Fra basen af fingeren til der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger

L/R49 Lillefinger: Fra basen af fingeren til proximal ledet, eller der hvor handskens fingre skal 

 slutte på kort finger

L/R50 Lillefinger: Fra basen af fingeren til der hvor handskens fingre skal slutte på lang finger 
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39330/393331/39335/39336 Handske
39340 Ærme
Vejledning til måltagning

L/R51 Handske med fingre: Fra tommelbasen til basen af pegefinger

 Handske uden fingre: Fra tommelbasen til der hvor handsken slutter

L/R52 Handske med fingre - Fra håndledet til mellemrummet mellem pege- og langfinger

 Handske uden fingre - Fra håndledet til der hvor handsken skal slutte

L/R53 Handske med fingre - Fra håndledet til mellemrummet mellem ring- og lillefinger

 Handske uden fingre - Fra håndledet til der hvor handsken slutter (på ulnarsiden)

L/R55 Håndledet

Handske kort og lang, ærmet
L/R54 Lange ærmer - Håndled til albue

 Korte ærmer - Håndled til enden af ærmet

L/R55 Lange ærmer - Håndled

 Korte ærmer - Håndled

L/R56A Lange ærmer:   Underarmens tykkeste punkt

L/R56B Korte ærmer:   Mellem håndledet og enden af ærmet

L/R57 Lange ærmer - Albuen

 Korte ærmer - Enden af ærmet

L/R58 Lange ærmer - Albuen til enden af ærmet

L/R59 Lange ærmer - Mellem albuen og enden af ærmet

L/R60 Lange ærmer - Enden af ærmet


