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cB1

l B1

cD

l E

cA, lA, lZ 
Mät omfångsmåttet cA runt foten vid 
lilltåns bas. 
Öppen tådel  
Mät fotlängden från hälens baksida till 
lilltåns bas. (lA)  
Sluten tådel  
Mät fotlängden från hälens baksida till 
stortåns spets. (lZ)

cY 
Mät omfånget cY, runt häl och vrist. 
Foten ska vinklas uppåt maximalt.  

cB, lB 
Mät omfånget cB och ta längdmåttet 
lB vid den punkt där vristen är som 
smalast. Detta mått ovanför fotleden 
är särskilt viktigt vid val av strump-
storlek, eftersom trycket här kommer 
att vara 100 %.

cB1, lB1 
Omfånget cB1 och längdmåttet lB1 
mäts vid den punkt där vadmuskeln 
börjar, eller vid övergångspunkten till 
akillessenan. 

cC, lC 
Ta cC och lC längdmått vid den punkt 
där vaden är som störst.

cD, lD 
Mät omfånget cD och längden lD cirka 
2-3 cm under knävecket.

cE, lE 
Omfångsmåttet cE är omfånget runt 
knät. Mät längden lE med utsträckt 
ben. 

Guide för korrekt måttagning
Observera: Mät längdmått till lG på benets insida

c K

cF

l F

cG l G

l H

l T

c H

c T

cF, lF 
Omfångsmått cF och 
längdmått lF mäts på 
lårets mitt. 

cG, lG 
Ta måttet cG och 
längdmåttet lG cirka  
3 cm under grenen. 

cK  
Ta omfångsmåttet cK 
vid samma mätpunkt 
som lG, runt båda benen.
Här behövs ej längdmått. 

cH, lH  
Ta omfångsmåttet cH i 
höftnivå på den bredaste 
punkten över stussen.
Mät längdmåttet från 
golvet upp till samma 
punkt. 

cT, lT 
Ta omfångsmåttet cT 
runt midjan, där du vill 
att strumpbyxan ska 
sluta. Mät längdmåttet 
från golvet upp till 
samma punkt. 

Framsida byxdel 
Mät från grenen till 
midjan (till den punkt där 
du vill att strumpbyxan 
ska sluta). Låt måttban-
det följa kroppens kontur.  
Det är behagligare för 
patienten om du mäter 
ca 3 cm vid sidan av 
grenen. 

Baksida byxdel 
Mät från glutealvecket till 
midjan (till den punkt där 
du vill att strumpbyxan 
ska sluta). Om patienten 
ber om en längre eller 
kortare byxdel måste du 
mäta den längd som 
patienten ber om. 
Midjepunkten avser 
endast standardlängden. 
Låt måttbandet följa 
kroppens kontur. 

Framsida 
byxdel

Baksida 
byxdel
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Standardpassform utan söm I II III IV V VI VII

AG med häftband, normal cG 43–48 45–52 49–56 53–60 56–64 60–68 64–72

AG med häftband, x-vid cG 49–57 53–62 57–67 61–72 65–77 69–81 73–85
O

m
få

ng
 i 

cm

cG 43–57 45–62 49–67 53–72 56–77 60–81 64–85

cF 39–52 41–56 44–60 47–65 50–69 53–73 57–78

cE 30–37 33–40 35–43 37–45 39–48 41–51 42–53

cD 27–33 29–36 32–39 34–42 36–45 38–48 40–50

cC 28–34 30–37 33–40 35–43 37–46 39–49 41–51

cB1 23–27 24–29 26–32 29–35 31–37 33–39 35–41

cB 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32

cY 26–31 28–33 29–35 31–37 32–38 33–40 34–42

cA 17–22 19–24 21–26 23–29 25–32 27–34 28–35

Måttabell mediven elegance®  
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lG normal 72–83 cm

lG kort 62–71 cm

lD normal 39–44 cm

lD kort 34–38 cm

Fot Mycket elastisk universell fotstorlek, skostorlek 36–43

mediven®  
Måttabeller

Måttabell mediven plus® • mediven® comfort
Standardpassform utan söm I II III IV V VI VII

AG med häftband, normal cG 43–48 45–52 49–56 53–60 56–64 60–68 64–72
AG med häftband, x-vid cG 49–57 53–62 57–67 61–72 65–77 69–81 73–85

O
m

få
ng

 i 
cm

cG 43–57 45–62 49–67 53–72 56–77 60–81 64–85

cF 39–52 41–56 44–60 47–65 50–69 53–73 57–78

cE 30–37 33–40 35–43 37–45 39–48 41–51 42–53

cD 27–33 29–36 32–39 34–42 36–45 38–48 40–50

cC 28–34 30–37 33–40 35–43 37–46 39–49 41–51

cB1 23–27 24–29 26–32 29–35 31–37 33–39 35–41

cB 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32

cY 26–31 28–33 29–35 31–37 32–38 33–40 34–42

cA 17–22 19–24 21–26 23–29 25–32 27–34 28–35
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lG normal 72–83 cm

lG kort 62–71 cm

lD normal 39–44 cm

lD kort 34–38 cm
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Endast med mediven plus AT
Vi rekommenderar en maxi byxdel från en kroppsomkrets på:

Storlek I–III midja = från 95 cm höft = från 110 cm

Storlek IV–V midja = från 120 cm höft = från 135 cm

Storlek VI – VII midja = från 140 cm höft = från 145 cm

Fot Mycket elastisk universell fotstorlek, skostorlek 36–43

l=Längd c=Omfång  

lG cG

lF cF

lE cE
lD cD
lC cC 

lB1 cB1

lB cB
cY

lA cA

l=Längd c=Omfång

lG cG

lF cF

lE cE
lD cD
lC cC 

lB1 cB1

lB cB
cY

lA cA
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Standardpassform utan söm I II III IV V VI VII

O
m

få
ng

 i 
cm

cD 27–33 29–36 32–39 34–42 36–45 38–48 40–50

cC 28–34 30–37 33–40 35–43 37–46 39–49 41–51

cB1 23–27 24–29 26–32 29–35 31–37 33–39 35–41

cB 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32

cY 26–31 28–33 29–35 31–37 32–38 33–40 34–42

cA 17–22 19–24 21–26 23–29 25–32 27–34 28–35

l=Längd c=Omfång

lD  cD

lC  cC

lB1 cB1

lB cB
cY

lA cA

Standardpassform utan söm I II III IV V VI VII

AG med häftband, normal cG 44–47 46–50 50–54 53–58 56–61 60–65 64–70

AG med häftband, x-vid cG 48–53 51–57 55–61 59–65 62–70 66–74 71–80

O
m

få
ng

 i 
cm

cG 44–53 46–57 50–61 53–65 56–70 60–74 64–80

cF 40–47 42–51 45–55 48–58 51–62 54–67 58–72

cE 30–37 33–40 36–42 38–44 40–46 42–48 44–50

cD 28–33 30–35 32–37 34–39 36–41 38–43 40–45

cC 29–34 31–36 33–38 35–40 37–42 39–44 41–46

cB1 24–26 26–28 28–31 30–33 32–35 34–37 36–39

cB 18–20 20–22 22–24 24–26 26–28 28–30 30–32

cY 28–30 29–32 31–34 33–36 34–38 36–40 37–41

cA 18–21 20–23 22–25 24–27 26–29 28–31 30–33

l=Längd c=Omfång 
lG cG

lF cF

lE cE
lD cD
lC cC 

lB1 cB1

lB cB
cY

lA cA Lä
ng

dm
åt

t

lG normal 72–83 cm

lG kort 62–71 cm

lD normal 38–43 cm

lD kort 33–37 cm

Fot 

2 fotlängder, sluten tå

Liten fot på upp till 23 cm = Skostorlek 36–38

Stor fot på 23 cm och uppåt = Skostorlek 38–43

Måttabell mediven® forte 

Måttabell mediven active® • mediven® for men 
mediven® angio 

Lä
ng

dm
åt

t

mediven active

lD normal 43–49 cm

lD kort 37–42 cm

mediven for men
mediven angio

lD normal 39–44 cm

lD kort 34–38 cm

Fot

mediven active  sluten tå  
skostorlek 38–48

mediven for men sluten tå  
skostorlek 39–46

mediven angio 2 fotlängder, sluten tå
Liten fot  
på upp till 25 cm = Skostorlek 36–40
Stor fot  
på 25 cm och uppåt = Skostorlek 40–46

mediven®  
Måttabeller




