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circaid® customizable hand wrap
Anpassningsbart handalternativ för ödemreduktion av handen.

• Ger ytterligare kompression i handen från fingerbas till handled
• Anpassningsbar efter patientens mått och form 
• Justerbar för att minska omfång under reduktion 
• Enkel hantering
• Bilateral användning (höger eller vänster hand)

Artikelnr. Beskrivning

JULV409 circaid customizable hand wrap

Omfångsmått i cm 

cC < 30

cB < 30

circaid® reduction kit understrumpa arm
Ytterligare användarkomfort.

• Används med fördel under circaid-produkter för exta komfort och skydd av huden
• Ger ingen terapeutisk kompression

Artikelnr. Beskrivning

JULV909 circaid reduction kit understrumpa arm 

circaid® handalternativ och tillbehör
Följande handalternativ rekommenderas i kombination med circaid reduction kit. 

circaid® handske
Ytterligare kompression för fingrarna.

• Lätt till medel kompression

• Fingerlängden kan justeras individuellt med sax
• Enkel påtagning

• Tillgänglig till höger eller vänster hand
• Rekommenderas att alltid användas med ett circaid armplagg

circaid reduction kit 
understrumpa arm

circaid customizable  
hand wrap

circaid handske

cB

Information

Vi rekommenderar att du alltid använder ett circaid handalternativ i kombination med ett  
circaid armplagg. Indikationerna för circaid handalternativ är identiska med indikationer-
na motsvarande circaid armplagg. Produkterna beställs separat.

Tips

Mer information och instruktionsfilmer 
finns på: medi.se

Omfångsmått i cm

2 3 4 5 6

cB 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29

Artikelnr. JU5G002 JU5G003 JU5G004 JU5G005 JU5G006
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cB

cB

circaid® juxtafit® essentials hand wrap
Justerbar kompression för handen.

• Ger kompression i handen från handled till fingerbas
• Justerbart tryck över handryggen
• Enkel hantering – idealisk för egenbehandling
• Endast tillgänglig i standardstorlekar – för höger eller vänster hand

circaid® handalternativ
Följande handalternativ rekommenderas i kombination med circaid juxtafit arm. 

Information

Vi rekommenderar att du alltid använder ett handalternativ i kombination med ett circaid armplagg. Indikationerna för handalternati-
ven är identiska med indikationerna för motsvarande circaid armplagg. Produkterna beställs separat.

circaid juxtafit essentials 
hand wrap

circaid® handske
Ytterligare kompression för fingrarna.

• Lätt till medel kompression
• Fingerlängden kan justeras individuellt med sax
• Enkel påtagning
• Tillgänglig till höger eller vänster hand
• Rekommenderas att alltid användas med ett circaid armplagg

Storlek Omfångsmått i cm / 
cB Handflata

Artikelnr. / Vänster Artikelnr. / Höger

XS 14 – 17 JU2B031 JU2B041

S 17 – 20 JU2B032 JU2B042

M 20 – 23 JU2B033 JU2B043

L 23 – 26 JU2B034 JU2B044

XL 26 – 29 JU2B035 JU2B045

Omfångsmått i cm

2 3 4 5 6

cB 18 – 21 20 – 23 22 – 25 24 – 27 26 – 29

Artikelnr. JU5G002 JU5G003 JU5G004 JU5G005 JU5G006
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circaid juxtafit essentials 
handske

circaid® juxtafit® essentials öppen handflata 
Justerbar kompression för hand och fingrar med öppen handflata för 
enklare påtagning.

• circaid juxtafit essentials handske, även tillgänglig med öppen handflata och 
öppen handflata med dorsum strap

circaid juxtafit essentials 
med öppen handflata

circaid® juxtafit® essentials handske med 
dorsum strap
Justerbar kompression för ytterligare kompression till handryggen.

• circaid juxtafit essentials handske, även tillgänglig med tillhörande eller 
separat dorsum strap

circaid juxtafit essentials 
handske med dorsum strap

Information

Instruktionsvideo för 
påtagning av handalternativ 
finns på:  www.medi.se

circaid® juxtafit® essentials handske 
Justerbar kompression för hand och fingrar.

• Ger kompression i handen, inklusive fingrarna
• Enkel hantering
• Avtagningsband medföljer för enklare avtagning
• Endast tillgänglig som måttillverkad

Utföranden AC

handske

Storlek / 
Artikelnr.

måttillverkad
JU2B000

Utföranden AC AC

Handske med dorsum strap separat dorsum strap

Storlek / 
Artikelnr.

måttillverkad
JU2L000

måttillverkad
JU2C000

Utföranden AC AC

öppen handflata öppen handflata med 
dorsum strap

Storlek / 
Artikelnr.

måttillverkad
JU2F000

måttillverkad
JU2L100
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circaid® juxtafit® tillbehör

circaid understrumpa arm 
med tumöppning

Variantercircaid överdragsstrumpa 
arm beige

cE

Omfångsmått i 
cm

small large

cE 26 – 39 40 – 60

circaid® överdragsstrumpa
Överdrag i silkigt material.

• Används ovanpå circaid armplagg
• Motverkar risken att kardborrebanden fastnar i kläder och sängkläder
• Skyddar circaid-produkterna och ger ett mycket diskret utseende
• Tillgängliga i svart, beige och rosa
• Ger ingen terapeutisk kompression

circaid® understrumpa
Ytterligare användarkomfort.

• Används med fördel under circaid-produkter för exta komfort
• Ger ingen terapeutisk kompression

Varianter 
• circaid understrumpa arm; standard med tumöppning
• circaid understrumpa arm; silver med tumöppning

Standardstorlek Artikelnr. Typ Utförande

Understrumpa arm  JULV009 AG

JUSV009 Silver AG

Standardstorlek Artikelnr. Färg Storlek

CG JU5U0B2 Beige S

JU5U0B4 Beige L

JU5U0P2 Rosa S

JU5U0P4 Rosa L

JU5U0A2 Svart S

JU5U0A4 Svart L

JU5U000 Måttillverkad
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circaid juxtafit premium 
shelf strap

circaid® juxtafit® premium shelf strap
Ytterligare stöd.

• Erbjuder ytterligare kompression för arm, särskilt vid mycket stora omfång med 
större hudveck

• Täcker eventuella öppningar där kardborrebanden överlappar varandra

Artikelnr. Storlek Storlek i cm

JU2Q001 S 20.5 x 6.5 

JU2Q002 L 25.5 x 9.0

JU2Q000 Måttillverkad –


