
Instrukcja dokonywania pomiarów
do zamówienia r´kawiczek kompresyjnych:

Przed przystàpieniem do pomiarów 
nale˝y upewniç si´, ˝e obrz´k w znacznym 
stopniu został zredukowany. Stopieƒ 
obrz´ku mo˝na zbadaç poprzez mocny 
ucisk palcem ramienia. JeÊli jest obrz´k 
powstaje wgł´bienie i nie znika od razu.

W takim przypadku nie mo˝na dokony-
waç pomiarów oraz zamawiaç wyrobów 
uciskowych. Pacjent powinien poddaç si´ 
rehabilitacji. Obrz´k musi byç najpierw 
zmniejszony (np. poprzez banda˝owanie 
i manualny drena˝ limfatyczny).

Pomiary dokonywane po redukcji obrz´ku 
zale˝ne sà od typu zamawianego wyrobu. 
W czasie pomiaru pacjent powinien 
siedzieç z lekko wyciàgni´tym ramie-
niem i dłonià opartà na stole zwróconà 
wewn´trznà stronà ku górze.

Przygotowanie: Procedury:

Najpierw wyznacz punkty pomiarów:

Nast´pnie zmierz obwody:

Wyznacz punkt A na przeci´ciu osi Êrodko-
wego palca z linià ∏àczàcà punkty znajdu-
jàce si´ na zewn´trznej stronie nasady 
palców: wskazujàcego i ma∏ego.

1. 2. Wskazówka dla wyznaczenia punktu B:
Aby wyznaczyç punkt B umieÊç gi´tkà linijk´ 
JOBST w poprzek d∏oni, pod kàtem prostym
do kciuka i równolegle do górnej linii 
wyznaczajàcej punkt A.

3.

Pomiar punktu C1 zale˝ny jest od kształtu 
i stanu przedramienia. Znajduje si´ oko∏o 
3-5 cm nad punktem C.

4. 5. 6. 7.Pomiaru obwodu w punkcie A nale˝y 
dokonaç utrzymujàc d∏oƒ p∏asko
wierzchnià stronà na pod∏o˝u.

Po∏ó˝ p∏asko d∏oƒ i zmierz obwód B. Wa˝ne: Zmierz obwód C w nadgarstku 
nie naciàgajàc miarki.

Punkt pomiaru B to Êrodek wewn´trznej 
strony d∏oni, na poziomie nasady kciuka.

Punkt pomiaru C wyznacz w nadgarstku, 
w Êrodku drugiej linii zgi´cia.



Zmierz obwód C1 w miejscu wyznaczonego 
wczeÊniej punktu. (Dla wyrobów AG1 lub CG1 
nie ma potrzeby wykonywania
tego pomiaru).

Wyznacz długoÊç palca od punktu X
(u nasady palca) do punktu koƒcowego Z,
który jest zmienny w zale˝noÊci
od stopnia obrz´ku.
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Zmierz d∏ugoÊç A-B
poÊrodku wewn´trznej cz´Êci d∏oni.

Punkt Z mo˝na ustaliç maksymalnie
na linii poni˝ej paznokcia.
Rada: DługoÊç X-Z mo˝na wyznaczyç 
w prosty sposób, przykładajàc wzd∏u˝ 
palca gi´tkà linijk´ JOBST z naniesionà 
skalà i punktem zero umieszczonym
ok. 3 mm od kraw´dzi linijki.

Zmierz d∏ugoÊç A-C
poÊrodku wewn´trznej cz´Êci d∏oni.

Zmierz długoÊç A-C1, pomi´dzy punktami 
A i C1 po wewn´trznej stronie d∏oni.

Zmierz obwód Z. Zmierz obwód X na poziomie stawu
∏àczàcego palec z d∏onià. W ten sam 
sposób zmierz obwody i d∏ugoÊci
wszystkich palców.

Przedstawicielstwo BSN-JOBST w Polsce
ul. Witoszyńskiego 5, 03-983 Warszawa
www.jobst.pl
JOBST - a brand of

Na koƒcu zmierz d∏ugoÊci niezb´dne do wykonania wyrobu:

Pomiary palców:




