
Tillgängliga stadard- och trendfärger

Vi erbjuder även ett brett utbud av både standard- och trendfärger. 
Dessa uppdateras varje säsong för att följa modets trender. Se aktuell 
färgöversikt på vår hemsida för mer information. 

Standardstorlek I II III IV V VI VII

Lårstrumpa med häftband cG 43-48 45-52 49-56 53-60 56-64 60-68 64-72

Lårstrumpa häftband x-vid cG 49-57 53-62 57-67 61-72 65-77 69-81 73-85

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

Omfångmått Längdmått
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Rekommenderade längdmått för standardstrumpor (cm)

lD Knästrumpa Normal 39-44 Kort 34-38

lD mediven active Normal 43-49 Kort 37-42

lG Lårstrumpa/Strumpbyxa Normal 72-83 Kort 62-71

Vid sluten fotlängd rekommenderas max motsvarande skostorlek

mediven elegance Skostorlek  36-43

mediven active Skostorlek  38-47

mediven for men Skostorlek  39-46

Övriga kvaliteter Skostorlek  35-43

Denna måttabell gäller för mediven elegance, mediven plus, mediven comfort, mediven for men.

Omfångsmått: 

Måttagningen ska om  
möjligt ske på morgonen innan 
benen börjat svullna. I annat 
fall bör patienten ha benen i 
högläge i ca 30 minuter.  Utgå 
alltid från omfångsmått “cB”  
vid storleksbestämning.

Viktig information
Om brukaren ej passar in på någon standardstorlek  
rekommenderar vi att kompressionsstrumporna måttillverkas.

Obs! Mindre avvikelser både nedåt och uppåt kan förekomma beroende på 
varje enskild patients individuella förutsättningar.
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Måttabell för rundstickade benstrumpor
Standardstorlek

Att tänka på innan måttagning:

• Måttagning för ske stående men kan även utföras sittande eller liggande om patienten av 
hälsoskäl inte kan stå upp.

• Vid måttagning av omgång ska måttbandet sträckas men inte skära in eller dras åt.
• Längdmåttet avläses med fördel på en måttbräda. 
• I annat fall bör mätpunkterna märkas med penna så att längd- och omfångsmått avläses 

från exakt samma punkt. 
• Samtliga längdmått utgår från golvet. 


