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39311, 39312 DRAGT
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 afslap-
pet og har normal vejrtrækning. Vi anfefaler at man markere på patienten for korrekt måltagning.

Orange & firkant = længde Blå & ring = omkreds

U  Omkreds maven i højde med navlen

C  Omkreds brystkassen i linje med axilla

N  Rundt halsen - fra nedre del af luftrøret (fossa jugularis sternalis) og rundt halsens base

NS Halsbredde - Ønske om en breddere halsåbning, mål fra halsens base base

ND Halsdybde - Ønske om en halsåbning som går længere ned end luftrøret (for)

BD Nedringet i nakken – Ønske om en dybere udringning i nakken (bag)

SU Fra nedre del af halsrøret til navlen- fra samme punkt som ved mål ”N”

AS Omkreds i højde med ASIS

L/R2  Omkreds arm i højde med axilla, armen skal ligge langs kroppen

L/R3  Omkreds overarm, mellem axillen og albuen

L/R4  Omkreds albue, med armen i extension

L/R5  Omkreds underarm, en trejdedel fra albuen til håndleddet (kun for lang ærmet)

L/R6  Omkreds håndled der hvor man ønsker at ærmet skal slutte (kun for lang ærmet)

L/R7  Fra axilla till albuen

L/R8  Fra albuen til håndleddet, der man ønsker at ærmet skal slutte (kun for lang ærmet)

 Specielt for kort ærmet:

AER/L Fra axilla til den ønskede længde

DRAGT med ÆRMER OG BEN
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DRAGT med ÆRMER OG BEN

L/R9 Omkreds lår ved horisontalt gluteal-fold, i en vinkel på 90o

L/R 10 Omkreds midt på låret

L/R 11 Omkreds mid-patella

L/R 12 Omkreds øvre del af læggen ved tuberositas tibia (kun til lange ben og ¾ ben)

L/R 13 Omkreds læggens bredeste del (kun til lange ben og ¾ ben)

L/R 14 Omkreds øvre kant af mediala malleolen (kun til lange ben og ¾ ben)

L/R 15 Fra skridtet til mid-patella på indersiden af benet

L/R 16 Indersiden af benet fra mid-patella til øvre kant af medial malleolen (kun til lange ben og ¾ ben)

L/R Instep Instep  Omkreds midt over fodryggen (kun for lange ben)

WW Talje til talje i højde med navlen (grenmål). Ved anvendelse af ble tages målet på siden af bleen.

SCV Fra syvende halshvirvel til axilla (placeres en blyant eller en lineal under begge arme 

 så længden ikke bliver for kort)

 Specielt til korte og 3/4 ben:
CER/CEL CER/CE Længden fra skridtet, på indersiden af benet, til der hvor dragten slutter 
 

Specielt for kvinder (tage mål med bh på, og med patienten siddende):

B Omkreds byst i linje med brystvorten

UB Omkreds under bysten

AUB Fra axilla til under bysten (UB)

Specielt for gastro (kun for Body):

GU Mål fra navlen op til hullet

GD Mål fra navlen ned til hullet

GR Mål fra navlen til hullet på højre side

GL Mål fra navlen til hullet på venstre side


