
Instrukcja dokonywania pomiarów
do zamówienia r´kawów 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:

Punkty wyznacz kredkà lub długopisem. 
Punkty pomiarowe A, B i C powinny byç 
wyznaczone w ten sam sposób jak punkt 
do pomiaru r´kawiczki.

1. 2. 3. 4.

Punkt pomiaru G nale˝y wyznaczyç na 
poziomie dołu pachowego. Punkt ten naj-
lepiej jest wyznaczyç wk∏adajàc pod pach´
gi´tkà linijk´ JOBST, którà nast´pnie nale˝y
otoczyç rami´ utrzymujàc kartk´ pod 
kàtem prostym w stosunku do ramienia.

5. 6. 7. 8.Punkt G1 znajduje si´ ok. 4cm nad punk-
tem G i jego wyznaczenie potrzebne jest 
do zlecenia wyrobów AG1 i CG1.

Zmierz obwód C poni˝ej nadgarstka.
Mierzy si´ go na poziomie drugiego 
zgi´cia liczàc od d∏oni. Tak samo,
jak w r´kawiczce. Uwaga: nie nale˝y
mocno zaciskaç miarki podczas pomiaru.

Zmierz obwód D. Tu nale˝y zacisnàç 
miark´ tak, by r´kaw spe∏nia∏ swojà rol´ 
terapeutycznà.

Nast´pny punkt, punkt D znajduje si´ 
mniej wi´cej w po∏owie mi´dzy punktem C
(nadgarstek) i punktem E (w zgi´ciu łokcia). 

Wyznacz punkt E w zgi´ciu ∏okcia. Ustal punkt F w po∏owie ramienia.



Zmierz obwód wokół ∏okcia, utrzymujàc staw 
w lekkim zgi´ciu.

Wyznacz d∏ugoÊç od punktu C do D.

Zmierz d∏ugoÊç od punktu G do H
dla przykrycia ramienia a˝ do ramiàczka 
biustonosza.
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Zmierz obwód na poziomie F (w po∏owie 
ramienia) zaciskajàc miark´, tak aby 
r´kaw utrzyma∏ swoje w∏aÊciwoÊci
terapeutyczne. 

Wyznacz d∏ugoÊç od punktu C do E.

Zmierz d∏ugoÊç paska podtrzymujàcego, 
od po∏owy ramienia do talii. 

Zmierz obwód na poziomie G, tak˝e dla 
modelu CG1, za pomocà miarki umiesz-
czonej wokó∏ górnej cz´Êci ramienia.

Wyznacz d∏ugoÊç od punktu C do F,
przyciskajàc miark´ w zgi´ciu ∏okcia.

Zmierz szerokoÊç ramiàczka biustonosza.

Wyznacz d∏ugoÊç od punktu C do G
tak˝e dla modelu CG1.
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