
Instrukcja dokonywania pomiarów
do zamówienia wyrobów kompresyjnych na nogi:
Dokładny pomiar gwarantuje optymalne anatomiczne dopasowanie wyrobu kompresyjnego.

Zmierz obwód Y wokół podbicia i pi´ty
w maksymalnym ugi´ciu tego miejsca.
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Zmierz obwód D oraz d∏ugoÊç AD
przy g∏owie koÊci strza∏kowej
(szerokoÊç dwóch palców poni˝ej kolana).

8. 9. 10. 11.Zmierz d∏ugoÊç AE na poziomie Êrodka 
kolana i przy wyprostowanej nodze.

Obwód E jest obwodem kolana. Dokonaj 
pomiaru przez Êrodek rzepki, gdy noga 
jest lekko zgi´ta w kolanie.

Zmierz obwód F i d∏ugoÊç AF
w po∏owie uda.

Zmierz obwód B powy˝ej kostki
w najw´˝szym miejscu podudzia. 
Nast´pnie wyznacz d∏ugoÊç AB.

Po∏ó˝ przyrzàd do mierzenia na stabilnym 
pod∏o˝u. Przygotuj miark´, d∏ugopis oraz 
formularz zamówienia. PoproÊ pacjenta, 
by po∏o˝y∏ nog´ na przyrzàdzie. 

Obrz´k musi byç zredukowany
i stabilny. Dokonuj pomiaru,
gdy pacjent stoi, siedzi lub le˝y.

Zmierz obwód B1 oraz d∏ugoÊç AB1
przy Êci´gnie Achillesa na poczàtku ∏ydki.

D∏ugoÊç stopy z odkrytymi palcami to odleg-
∏oÊç od zakoƒczenia koÊci Êródstopia do koƒ-
ca pi´ty. D∏ugoÊç stopy z zakrytymi palcami
to odleg∏oÊç od czubków palców do pi´ty.

Zmierz obwód C oraz d∏ugoÊç AC
w najszerszym miejscu ∏ydki.

OkreÊl obwód A w okolicy koƒca koÊci 
Êródstopia.
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Pomiar P1: zmierz odleg∏oÊç od kostki 
wewn´trznej poprzez Êci´gno Achillesa 
do kostki zewn´trznej. 

Zmierz obwód G oraz dłu-
goÊç AG, gdy pacjent stoi, 
w najszerszym miejscu uda.

Zmierz d∏ugoÊç cz´Êci
majtkowej z przodu,
od talii do krocza.

Zmierz obwód bioder H
w najszerszym miejscu.

Zmierz d∏ugoÊç do krocza.

Zmierz obwód talii T.

Zmierz d∏ugoÊç AT z ty∏u 
do wyskoÊci talii odczy-
tujàc na przyrzàdzie 
wielkoÊç. Pacjent sam 
okreÊla wysokoÊç poka-
zujàc to miejsce d∏oƒmi.

Zmierz d∏ugoÊç cz´Êci 
majtkowej z tyłu od talii 
poprzez cały poÊladek.

Pomiar P2: zmierz odleg∏oÊç od kostki 
wewn´trznej poprzez spodnià cz´Êç 
stopy do kostki zewn´trznej. 

Wyprofi lowanie kostki

Dla rajstop
kompresyjnych 
dokonaj tak˝e 
nast´pujàcych
pomiarów:
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