
 
 היקף מותניים ס״ממידות חולצות

33 - 6-2440 חודשים

36 - 2-545 שנים

46 - 5-855 שנים

53 - 8-1160 שנים

61 - 11-1470 שנים

SmallMedium  LargeX  Large

--)2-4()1-2(  )0-1(תינוקות גיל בשנים

גיל 11 ומעלה)8-11()6-8()4-6(ילדים ובוגרים גיל בשנים

היקף מותניים ס״מ מידה פנימית אורך רגל ס״מ מידות מכנס     

25 - 3335 - 6-2438  חודשים 

30 - 3940 - 2-544 שנים 

35 - 4545 - 5-850  שנים 

46 - 5155 - 8-1160 שנים  

56 - 6165 - 11-1470שנים  

מידות ביגוד תראפויטי מבוגרים

מידות לביגוד תראפויטי תינוקות ילדים

מדיך מידות גרביים תראפויטיות עד הברך

smallmediumlargeמידת הבגד 

116.5 - 91.5152.5 - 71116.5 - 91.5חולצות- מידת היקף חזה - סנטימטר

116.5 - 91.5152.5 - 71116.5 - 91.5מכנסיים - מידות היקף מותניים - סנטימטר

ריחן 42, מיקוד 3787000
טל: 04-6651333

infoatopicom@gmail.com :מייל
www.atopicom.com

סטאנדרט מידות לביגוד תראפויטי על פי

Guide 
          Child             (0-1)              (1-2)                (2-4)              n/a 
          Adult             (4-6)              (6-8)             (8-11)             (11+) 
 
 
How to measure for gloves 

 

• Measure around the hand at the fullest part (exclude thumb) in INCHES 
• Measure from the tip of the middle finger to the base of the hand 
• Use the LARGEST of these two measurements for the correct size glove 
• If you are RIGHT handed, take measurements from your RIGHT hand 
• If you are LEFT handed, take measurements from your LEFT hand 
• The number of inches measured equals the size of the glove 
• Example: A 7" measurement equals a size 7 glove 

 
Glove and Mitten Sizes 

Circumference of hand in inches Small Medium Large 
UNISEX Gloves 7.5" 8.5 9.0 

        
KIDS Gloves and Mittens (by age) 2-3 years 3-4 years 4-5 years 
 

 

•  



מכנסיים קצרים מכנסיים ארוכים חולצה בלי שרוולים

White לבן

Children/Adult
ילדים / מבוגרים

איך למדוד כפפות

• מדוד את היקף כף היד בחלק המלא ביותר )לא כולל אגודל( בסנטימטר . תרגם לאינטשים )לחלק ל-2.54 (
• מדוד מהקצה של האמה האמצעית עד בסיס כף היד

• המידה הגדולה מבין המידות שמדדת היא מידת הכפפה !
• אם הנך ימיני, קח את המידות מהיד הימנית

• אם את/ה שמאלי, לקחת מדידות מיד שמאל שלך
• מספר האינטשים  הנמדדים שווה לגודל הכפפה

• דוגמה: מדידה בסנטימטר = 20 תרגום לאינטשים = 7.87 קבלנו כפפה בגודל שבין 7.5" ל- 8.5" נבחר כפפה 8.5

מידות כפפות וכסיות ארוכות

SmallMediumLargeהיקף באינטשים

7.58.59.0כפפות נשים / גברים

4-5 שנים3-4 שנים2-3 שניםמידות לכפפות וכסיות ילדים

Guide 
          Child             (0-1)              (1-2)                (2-4)              n/a 
          Adult             (4-6)              (6-8)             (8-11)             (11+) 
 
 
How to measure for gloves 

 

• Measure around the hand at the fullest part (exclude thumb) in INCHES 
• Measure from the tip of the middle finger to the base of the hand 
• Use the LARGEST of these two measurements for the correct size glove 
• If you are RIGHT handed, take measurements from your RIGHT hand 
• If you are LEFT handed, take measurements from your LEFT hand 
• The number of inches measured equals the size of the glove 
• Example: A 7" measurement equals a size 7 glove 

 
Glove and Mitten Sizes 

Circumference of hand in inches Small Medium Large 
UNISEX Gloves 7.5" 8.5 9.0 

        
KIDS Gloves and Mittens (by age) 2-3 years 3-4 years 4-5 years 
 

 

•  

ביגוד תראפויטי מתוצרת חברת SKINNIES הוא הביגוד הרפואי היחידי המופיע במגוון צבעים  , נראה כמו ביגוד אופנתי. 

דיוק הגוונים הם להמחשה בלבד

Beige 'בז Grey אפור Black שחור Ecru קרם Pink ורוד Blue כחול

Adult Only
מבוגרים בלבד

Adult Only
מבוגרים בלבד

Children/Adult
ילדים / מבוגרים

Children/Adult
ילדים / מבוגרים

Child Only
ילדים בלבד

Child Only
ילדים בלבד

SKINNIES מפרט צבעים לביגוד תרפויטי

צבע לבן זמין בפריטים המצויינים בלבד


