Opmeten van de juiste maat Oval-8 vingerspalk
Deze handleiding helpt om de juiste maat Oval-8 te bepalen voor uw vinger(s). Omdat de dikte van
de vinger echter flink kan variëren door zwelling en temperatuurverschillen geeft één maat geen
100% garantie voor een goede pasvorm. Wij adviseren om naast de gemeten maat ook één maat
kleiner en één maat groter te bestellen, zodat u altijd een passende Oval-8 vingerspalk tot uw
beschikking heeft.

Instructies
Om de meetstrip te gebruiken heeft u een schaar en
een liniaal nodig. Knip onderstaande meetstrip uit en
volg de verdere instructies. Als knippen moeilijk voor u
is, vraag dan iemand om u hierbij te helpen.

Het midden van het
aangedane gewricht
moet gelijk zijn met
dit lijntje.

Meet vanaf deze lijn

Zie pagina 2 voor de volgende instructies.
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Instructies
Fig.1

Knip de meetstrip uit langs
de stippellijn.

Fig.4

Trek lichtjes aan de strip,
zodat het papier glad om
het gewricht ligt. Trek een
lijn op de strip waar het de
meetlijn overlapt.
Fig.7

Meet met een liniaal de
afstand tussen de meetlijn
en uw markeringen.

Zie pagina 3 voor de maattabel.

Fig.2

Plaats het streepje in de
uitsparing in het midden van
het aangedane gewricht.
Fig.5

Trek de strip nu steviger
rond het gewricht voor een
strakke pasvorm en trek een
tweede lijn op de strip waar
het de meetlijn overlapt.
Fig.8

Fig.3

Wikkel de strip om de vinger
door de uitsparing tot het
de meetlijn overlapt.
Fig.6

Het wordt geadviseerd om
de strip op twee plaatsen te
markeren, om zo wat
speling te hebben voor een
juiste pasvorm.
*Het gebruik van de meetstrip is
geen garantie voor een juiste
maatbepaling. Temperatuur en
zwelling kunnen de gemeten maat
beïnvloeden.

Zoek in de tabel op pagina 3
de juiste maat bij de afstand
die u heeft gemeten. Ons
advies is om deze maat, één
maat kleiner en één maat
groter te bestellen.
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Tabel maatbepaling Oval-8
Oval-8
maat
2
3
4

Gemeten Oval-8
lengte
maat
4,3 cm
5
4,5 cm
6
4,9 cm
7

Gemeten Oval-8
lengte
maat
5,3 cm
8
5,7 cm
9
5,9 cm
10

Gemeten Oval-8
lengte
maat
6,1 cm
11
6,4 cm
12
6,8 cm
13

Gemeten Oval-8
lengte
maat
7,1 cm
14
7,4 cm
15
7,7 cm

Gemeten
lengte
8,0 cm
8,2 cm

Bestellen
U kunt de Oval-8 vingerspalken eenvoudig bestellen in onze webshop op
www.medimast.nl
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