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Kompresjon CCL CCL CCL Lengths

Kryss av: 1 2 3 AD AF AG AT   AT / U   AT / H

mediven elegance

mediven comfort

mediven plus

mediven forte

Brukers navn / evt. kundenr.

Leveringsadresse

Faktura adresse

Antall  stykk     par    bukser

Bestilling av målsydde, rundstrikkede  
kompresjonsstrømper / strømpebukse

Alle mål er kroppsmål, dvs. uten stramming! Personen som sender
inn bestilling er ansvarlig for mål som ikke stemmer. Målsydde plagg
kan ikke returneres.
Alle bestillinger for målsydde plagg må være i skriftlig form.

Kompresjon i buksetopp 

   kompresjon i buksetopp 
 ccl   

Fot 

   Fotlengde, åpen tå (l A) 
       (hæl til 
 fotballe cA)   cm

   Fotlengde, lukket tå (l Z) 
 (hæl 
 til tå):     cm

 Myk tå

Farge

Toppbånd mediven comfort
og mediven forte

 Multifunksjonstoppbånd (MfB)
 Silikontoppbånd med nupper 

(NoB)
  Silikontoppbånd med nupper og 

motiv (NoM)
 Sensitive toppbånd (SeB)
  Trikotavslutning oppe 

(unntatt comfort) 

Toppbånd mediven elegance
og mediven plus

  Toppbånd platina (TBp)
  Toppbånd sensitiv (TBs)
  Toppbånd ekstra (TBe)
  Toppbånd basic (TBb)
  Trikotavslutning oppe

Hoftefeste 
kun plus og forte

 venstre  
 høyre 

 Hæl l T:  cm
Midje  
omkrets cT:                                 cm

Spesielle ønsker 

Dato / Måltakers navn, adresse, tlf.

medi Norway AS • Faks +47 52 84 45 09

Omkretser Omkretser
venstre ben / cm  høyre ben / cm

Lengde 
strømpebuk-
se-topp, cm

foran

bak

cT l T

cH l H

Lengde
ben

cK

cG cG l G

cF cF l F

cE cE l E

cD cD l D

cC cC l C

cB1 cB1 l B1

cB cB l B

cY cY

cA cA

l A l A

l Z l ZlZ

lengde torso

lAFot lengde

lZ

lA
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