
JOBST® JoViPak

Nachtcompressie
    voor complexe
  casuïstiek

Oplossingen voor het hele lichaam
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Oplossingen voor het hele lichaam 

In de onderhoudsfase kan het onder controle houden van lymfoedeem een uitdaging zijn voor de 
patiënt en behandelaar. Als er sprake is van pitting oedeem dat zelden verdwijnt door hoog leggen met 
eventueel beginnende fibrose dan kan een compressiehulpmiddel gedurende de nacht uitkomst bieden. 

JOBST JoViPak bevat foamdeeltjes van wisselende grootte die zorgen voor puntdruk en zijn ontworpen 
om lymfevocht af te voeren en fibrotisch weefsel te verzachten. Het compressiehulpmiddel is speciaal 
ontworpen voor inzet bij harde fibrose gedurende de nacht, en is inzetbaar vanaf ISL 2b*. 

Zet nachtcompressie altijd in als onderdeel van het behandelplan, passend bij de gezamenlijk 
vastgestelde therapiedoelen om therapietrouw te bevorderen. 

* The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology
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Compressie waar dat nodig is

Hoofd, nek en kin 

Confectie:
•   Kinband standaard en uitgebreid
•   Half- en volledig gezichts-  

en nekmasker
•  Pads nek
•    Pads oor 

(geen maatwerk 
beschikbaar)

Bovenste ledematen

Maatwerk:
•   Armverband – in één 

of twee delen
•   JoViJacket voor extra 

compressie

(geen confectie beschikbaar)

Onderste ledematen

Maatwerk:
•   Beenverband – hele 

been of onderbeen
•   Hip Hugger
•   Boxer Short
•   JoViJacket voor extra 

compressie

(geen confectie beschikbaar)

Schaamstreek 

Confectie:
•   Genitale pads (zowel 

voor mannen als voor 
vrouwen)

(geen maatwerk beschikbaar)

JOBST JoViPads en JOBST  
PitPaks kunnen voor behandeling 
overal op het lichaam worden 
gebruikt.

Torso

Maatwerk:
•   Schouder-Thorax 

verband - met of 
zonder padding

• Busti
• Vest

Confectie:
• Borst en borstwand
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JoViPak® stoffen
•  JoViPak Arm- en Beenverband, Schouder-Thorax, Busti: Polartec® PowerDry®, gemaakt van 100% 

polyester microvezelgarens. De Polartec® Powerdry® draagt comfortabel dankzij de dempende en 
vochtafvoerende materiaaleigenschappen eigenschappen. De meerlaagse constructie zorgt voor 
stabiliteit die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid. 

•  JoViJacket: Powernet, gemaakt van nylon met spandex®, een sterk materiaal met beperkte rek. 

•  JoViPak Hip hugger, Vest, en de Hoofd, nek- en kinverbanden: gemaakt van 90% katoen en 10% Lycra®. 

Foam
JoViPak schuim:

• Bromidevrij 

•  Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en 
grootte

 - 2 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Slimline kanalen

 - 4 soorten polyurethaan: alleen in combinatie met Standaard kanalen

Kanalen
• Standaard – ruim 3 cm tussen kanalen (4 blend foam)

• Slimline – 2,5 cm tussen kanalen (2 blend foam)

 - Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner. Bv bij Armverband

JOBST® PitPaks
De PitPaks zijn voor 100% van natuurlijk materiaal. JOBST PitPaks worden niet vergoed en dient  
de patiënt zelf te betalen.

JOBST® JoViPak materiaalopties
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Bovenste ledematen
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Arm

AC1 AE AD AG AG1 CG1

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Navy Blue Royal Blue

Buff Plum Stainless steel

Pink

Materiaal Powernet

Kleur Black White

Maatwerk:  
JoViPak Armverband

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor effectief lymfoedeem management van de arm 
gedurende de nacht, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch 
weefsel te stimuleren. De meerlaagse constructie zorgt voor stabiliteit 
die huidplooien helpt overbruggen en zorgt voor stevigheid.
Comfortabel, duurzaam en eenvoudig aan te doen. 

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard of Slimline 
Opties: Armverband in één of twee delen, rits, gestikte vingers.

Maatwerk:  
JoViJacket

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor extra compressie bij het JoViPak Armverband.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het armverband.
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Hoofd, nek en kin
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Confectie:  
Kinband standaard

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. 
Het bedekt gedeeltelijk de oren.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL 

Noot: 

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad 
Universeel aan indien gewenst.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory

Confectie:  
Kinband uitgebreid

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. 
Het bedekt de oren, de zijkant van het gezicht en achter de oren.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL 

Noot: 

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad 
Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Confectie:  
Gezichts- en nekmasker

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkanten van het gezicht. 
Het bedekt het hele gezicht, behalve de neus en de mond. 

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL 

Noot: 

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad 
Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory

Confectie:  
Half gezichts- en nekmasker inclusief 
padding rechts

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht.  
Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL 

Noot: 

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad 
Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory
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Confectie:  
Half gezichts- en nekmasker inclusief 
padding links

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem van de nek, onderkaak en de zijkant van het gezicht.  
Het bedekt de wangen, oog en voorhoofd.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL 

Noot: 

Dit product heeft geen vulling. JOBST® JoViPak® raadt een Nekpad 
Peri Auricular aan indien gewenst.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory

Confectie:  
Nekpad universeel

Bedekt nek en achterkant oor.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Confectie:  
Oogpad (+ band) 

Geschikt voor gezichts- en nekmasker.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory

Confectie:  
Nekpad Peri Auricular 

Bedekt nek + voor- en achterkant oor. Geschikt voor kinband uitgebreid 
en gezichts- en nekmasker.

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Ivory
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Schouder-Thorax met thorax padding

Schouder-Thorax met JoViJacket
Voor extra compressie

Schouder-Thorax zonder thorax padding

Torso
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Maatwerk:  
JoViPak Schouder-Thorax Links/Rechts

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor patiënten die een mastectomie of lumpectomie hebben 
ondergaan en oedeem rondom de schouder en/of bovenlichaam hebben, 
om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren. 

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Type: Mastectomie, Lumpectomie, Reconstructie.
Kanalen: Standaard of Slimline, horizontale of verticale kanalen.
Opties: Met of zonder padding, armverband in één of twee delen, arm 
sling, rits, gestikte vingers.

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Navy Blue Royal Blue

Buff Plum Stainless steel

Pink

Maatwerk:  
JoViJacket Schouder-Thorax

Wanneer inzetbaar: 

Voor extra compressie bij de JoViPak Schouder-Thorax.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

In één of twee delen, afhankelijk van het Schouder-Thorax product.

Materiaal Powernet

Kleur Black White
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Maatwerk:  
JoViPak Busti

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor patiënten waarbij een lumpectomie is uitgevoerd, om 
afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.   
Voor mastectomie patiënten adviseren wij het Vest met eventueel een 
P-PI pad voor de ontbrekende borst. 

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

De Busti wordt altijd in Slimline uitvoering geleverd.

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Navy Blue Royal Blue

Buff Plum Stainless steel

Pink

Maatwerk:  
JoViJacket Busti

Wanneer inzetbaar: 

Voor extra compressie bij de JoViPak Busti.

Materiaal Powernet

Kleur Black White
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Maatwerk:  
JoViPak Vest

Wanneer inzetbaar: 

Aanbevolen voor patiënten met borstwandoedeem en fibrose na een 
lumpectomie of mastectomie. 

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

Kanalen: Standaard (met 4 soorten schuim) of Slimline (met 2 soorten 
schuim); verticaal of horizontaal.
Opties: Halve of volledige vulling, rits, kortere versie (tot de taille).

Materiaal Katoen/Lycra®

Kleur Black Ivory Royal Blue

Confectie:  
JoViPad Post-Lumpectomy

Wanneer inzetbaar: 

Voor oedeem en/of stralingsfibrose van de aangedane borst en/of 
borstwand. De pad bedekt de aangetaste borst volledig en strekt zich  
uit tot aan de wervelkolom. Past onder de meeste sport- of 
compressiebeha’s. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn 
comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende 
materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Confectie:  
JoViPad Post-Mastectomy

Wanneer inzetbaar: 

Voor borstwandoedeem en/of stralingsfibrose na een mastectomie.  
De pad bedekt de aangedane borstwand helemaal. Kan gebruikt worden 
onder een mastectomie beha. De pads voelen zacht aan tegen de huid, 
en zijn comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende 
materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff

Confectie:  
JoViPad Serratus Anterior

Wanneer inzetbaar: 

Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting  
ruggengraat af te voeren. Past in de meeste mastectomie- of  
standaard beha’s. De pads voelen zacht aan tegen de huid, en zijn 
comfortabel dankzij de polsterende en vochtafvoerende 
materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff
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Confectie:  
JoViPad Belisse Axilla mini

Wanneer inzetbaar: 

Voor compressie in de oksel. Een losjes gevulde pad met verlengstuk. 
Past in de meeste sport- of compressiebeha’s. De pads voelen zacht aan 
tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en 
vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff

Confectie:  
JoViPad Belisse Inframammary

Wanneer inzetbaar: 

Voor fibrose van de borst en/of rondom de borst. De ellipsvormige  
pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus en  
geeft zachte compressie aan de onderzijde van de borst. De pad kan  
onder een sport- of compressiebeha gebruikt worden. De pads voelen 
zacht aan tegen de huid, en zijn comfortabel dankzij de polsterende en 
vochtafvoerende materiaaleigenschappen.

Beschikbaar in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Schaamstreek
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Confectie:  
JoViPad Genitale Vrouw

Wanneer inzetbaar: 

Voor labia oedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde  
pad met gestikte patroon is ontworpen om lymfevocht van de pubis  
weg te voeren.

Beschikbare in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff

Confectie:  
JoViPad Genitale Man

Wanneer inzetbaar: 

Voor scrotumoedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde  
pad met gestikte patroon is ontworpen om lymfevocht van het  
testesgebied weg te voeren.

Beschikbare in de volgende maten:

S, M, L, XL

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Buff
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Onderste ledematen
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Been

AB1 AD AF1 AG AG1 DG1

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Navy Blue Royal Blue

Buff Plum Stainless steel

Pink

Maatwerk:  
JoViPak Beenverband

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor effectief lymfoedeem management van het been 
gedurende de nacht, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch 
weefsel te stimuleren. 
Comfortabel, duurzaam en eenvoudig aan te doen.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.
Opties: Tot de tenen, rits.

Maatwerk:  
JoViJacket

Wanneer inzetbaar: 

Voor extra compressie bij het JoViPak Beenverband, met antislipzool.

Materiaal Powernet

Kleur Black White
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Maatwerk:  
JoViPak Boxer

Wanneer inzetbaar: 

Voor patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem. Kan met een 
beenverband gecombineerd worden. Ontworpen om afvoer lymfevocht 
en verzachting fibrotisch weefsel te stimuleren.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Navy Blue Royal Blue

Buff Plum Stainless steel

Pink

Maatwerk:  
JoViJacket

Wanneer inzetbaar: 

Voor extra compressie bij de JoViPak Boxer, al dan niet in combinatie 
met een beenverband.

Materiaal Powernet

Kleur Black White
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Maatwerk:  
JoViPak Hip hugger

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen voor patiënten die hoog op het been tot in de heup oedeem 
hebben, om afvoer lymfevocht en verzachting fibrotisch weefsel te 
stimuleren. Comfortabel dankzij het polsterend effect.

Beschikbare in de volgende uitvoeringen:

4 blend, standaard kanalen.

Materiaal Polartec® Power Dry® 

Kleur Black Ivory Royal Blue

Aantrekhulp

Wanneer inzetbaar: 

Als hulpmiddel voor het aantrekken van een JoViPak kledingstuk. 
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Gehele lichaam
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Confectie:  
JoViPad Foam POP

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen om lokaal druk te verhogen en comfort te verschaffen door 
hun dempende werking bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen 
van oedeem en/of fibrose. Deze ovale JOBST JoViPad is geïndiceerd 
voor gebruik in de gevoelige knieholte of voorzijde van de enkel. De pad 
is ook geïndiceerd voor patiënten die lokaal druk moeten hebben op de 
voetrug of andere kleine gebieden met fibrose waarop druk wordt 
uitgeoefend.

Beschikbare in de volgende maten:

Eén maat: 12,5 x 20 cm

Materiaal Stof: 91% biologisch katoen, 9% elastaan (spandex)

Vulling: 100% polyurethaan

Kleur Buff

Confectie:  
JoViPad Foam KDNY

Wanneer inzetbaar: 

Ontworpen om lokaal druk te verhogen en comfort te verschaffen door 
hun dempende werking bij patiënten met lymfoedeem, andere vormen 
van oedeem en/of fibrose. Deze niervormige pad is geïndiceerd voor 
gebruik in gebieden zoals de laterale borst ter hoogte van de oksel, de 
distale voorzijde van de knie, de binnenkant van het bovenbeen ter 
hoogte van de lies, enz.

Beschikbare in de volgende maten:

Klein (7.5 x 16) Middelgroot (12.5 x 25) Groot (17 x 33)

Materiaal Stof: 91% biologisch katoen, 9% elastaan (spandex)

Vulling: 100% polyurethaan

Kleur Buff

Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl
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PitPaks
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Confectie: 
PitPak cilinder - volledige vulling

Wanneer inzetbaar: 

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks 
zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads 
alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-CYL-FP D6:  lengte 15 cm omvang 18 - 23 cm
SR-CYL-FP D6.5:  lengte 16,5 cm omvang 23 - 30,5 cm
SR-CYL-FP D8:  lengte 20,5 cm omvang 28 - 38 cm
SR-CYL-FP D9:  lengte 23 cm omvang 35,5 - 43 cm

Materiaal Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten

Kleur Buff

Confectie: 
PitPak cilinder - halve vulling

Wanneer inzetbaar: 

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks 
zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads 
alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-CYL-HP D7.5: lengte 19 cm omvang 18 -25,5 cm
SR-CYL-HP D8.5: lengte 21,5 cm omvang 20,5 - 30,5 cm

Materiaal Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten

Kleur Buff
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Zie verder ook de bestelformulieren voor meer informatie per product. Deze zijn te vinden op de downloadpagina 
op www.JOBST.nl

Confectie:  
PitPak basisverband - rond

Wanneer inzetbaar: 

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks 
zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads 
alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

RND 6: rond pak met basisstiksel, diameter 15 cm

Materiaal Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten

Kleur Buff

Confectie:  
PitPak basisverband - rechthoekig

Wanneer inzetbaar: 

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks 
zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads 
alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maat:

SR-REC-FP 6 x 9: volledige SingleRow opvulling, rechthoek 15 x 23 cm

Materiaal Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten

Kleur Buff
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PitPaks
We helpen u graag mocht u vragen hebben. Neem contact op met onze 
Customer Service (JOBST.cs.nl@essity.com) of uw Account Manager

Confectie:  
PitPaks halvemaanverband

Wanneer inzetbaar: 

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van 
hardnekkige, langdurige fibrose of Lipodermatosclerose. JOBST PitPaks 
zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads 
alleen onder toezicht van een therapeut te gebruiken.

Beschikbare in de volgende maten:

Inframammary Pak (IMP):
Small = 21,5 x 9 cm Medium = 25,5 x 10 cm Large = 28 x 12 cm

Materiaal Katoen/Lycra® en gevuld met kersenpitten

Kleur Black Buff

JOBST PitPaks worden NIET vergoed
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U kunt de “Bestel- en receptformulieren” voor de verschillende JOBST JoViPak producten 
op jobst.nl vinden. Voor uw gemak is alle benodigde informatie hierin opgenomen. Sommige 
bestelformulieren bevatten meerdere pagina’s en u kunt er voor confectieproducten ook 
informatie vinden om de juiste maat te bepalen.
In verband met de aard van maatwerkproducten is het niet mogelijk om deze achteraf aan te 
passen. Heeft u hulp nodig met uw bestelling? Neem dan vooral contact met ons op. 

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op jobst.cs.nl@essity.com of telefoonnummer  
030 - 69 84 700.

      Ga direct naar de  
downloadpagina

Bestelinformatie



Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl


