Comfortabele 			
compressie
gedurende
de nacht

JOBST® Relax
Helpt om lymfoedeem te stabiliseren

Nachtcompressie
Patiënten met lymfoedeem kunnen last krijgen van fluctuerend oedeem wat niet meer
verdwijnt tijdens de nachtrust (ISL 2a*). Nachtcompressie helpt, in combinatie met
dagcompressie, om oedeemfluctuatie tegen te gaan en kan een effectieve aanvulling zijn op
de behandeling in de onderhoudsfase.

JOBST® Relax voor bewezen
comfort gedurende de nacht 1
In een recent onderzoek zijn de ervaringen van patiënten met lymfoedeem met
JOBST Relax tijdens rust en de nacht in kaart gebracht.

JOBST Relax is een innovatief compressieproduct dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik
gedurende de nacht en biedt patiënten:
de mogelijkheid tot zelfmanagement

98%

Betere nachtrust

90%

Oedeemreductie

86%

Ademend vermogen

een hoog draagcomfort voor een betere therapietrouw

98% van de patiënten beoordeelden hun nachtrust met goed tot
zeer goed in vergelijking met andere compressieproducten voor
de nacht.

 eer stabiliteit en controle over hun oedeem in combinatie
m
met dagcompressie

Veel patienten constateerden een afname van oedeem de volgende
ochtend, waarbij 90% aangaf dat na het dragen van JOBST Relax het
aantrekken van de dagcompressie veel beter ging.

86,8% vond JOBST Relax goed tot zeer goed in het voorkomen
van warmtestuwing gedurende de nacht.

1. Bertsch, T. 2018, British Journal of Community Nursing, Vol. 23, No 11, P. 535 – 541
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JOBST® Relax
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Micromassage door de
speciaal ontworpen
oppervlaktestructuur

MicroMicro-Massage

Extra zacht door unieke
vlakbrei-techniek voor
meer comfort

Cushioning

Ademend vermogen
door speciale garens en
flexibele tussenlaag met
verbindende vezels

Breathable
Breathable

Massage

Innovatief ontwerp voor
een betere nachtrust dankzij
ademend vermogen
JOBST Relax is een uniek product, waarvoor een geheel nieuwe breitechniek ontwikkeld is.
Het product bestaat uit twee lagen vlakbreimateriaal met daartussen een “comfortruimte”
met verbindende vezels. Deze innovatieve “comfortruimte” zorgt ervoor dat JOBST Relax
een hoog ademend vermogen heeft, soepel aanvoelt en niet insnoert. De verbindende
vezels zijn licht en soepel waardoor het product makkelijk meebeweegt met de patiënt.
Dit draagt bij aan een goede nachtrust. Ondanks het soepele karakter geeft JOBST Relax
effectieve compressie in combinatie met een hoge stiffness.

5

Meettips

JOBST® Relax en JOBST® JoViPak

Algemeen
	JOBST Relax heeft een gradueel aflopend drukpatroon. De druk ter hoogte
van meetpunt B of C is dus hoger dan ter hoogte van meetpunt G. De massagewerking van het materiaal is daarom minder prominent op het bovenbeen of
de bovenarm.
	
Meet met behulp van een maatplank om zeker te zijn van accurate lengtematen.
Ook bij herhalingsmetingen komt de maatplank van pas; u weet zeker dat u op
dezelfde punten de omvang meet. Hierdoor zijn eventuele maatverschillen ook
beter te controleren.
	
Over het algemeen wordt JOBST Relax met aangetrokken meetlint gemeten.
Hierdoor blijft de pasvorm ook na een aantal weken dragen behouden.

Innovatief compressieverband voor de nacht
JOBST Relax
•	Comfortabel dubbellaags vlakbreimateriaal
wat niet insnoert
•

Zeer goed ademend vermogen

•

Aanvulling op dagcompressie

•

Inzetbaar vanaf ISL 2a*

	
Het is gebruikelijk dat JOBST Relax iets afzakt tijdens de nacht als de patiënt
met gebogen benen slaapt.

Maatname
	Meet lA-B (AG1) 1 cm langer dan bij een vlakbrei handschoen. Het handgedeelte valt dan net over de knokkels.

Compressie voor complexe casuïstiek
JOBST JoViPak
•	Foamdeeltjes van wisselende grootte
zorgen voor puntsgewijze druk
•	Ontworpen voor inzet bij harde fibrose

	Meet de cX duim (AG1) met een ruime lus. De duim fixeert JOBST Relax
op de hand maar geeft geen druk.
	Meet cG (arm én been) strakker dan een vlakbreikous met siliconenboord.
JOBST Relax sluit dan goed aan.

•	In uiteenlopende uitvoeringen
verkrijgbaar, voor alle lichaamsdelen
•	Inzetbaar vanaf ISL 2b*

	Meet cB (been) losser bij een omvang kleiner dan 21 cm. Dit vergemakkelijkt
het aantrekken.
	Meet lA (been) aan de mediale zijde om te voorkomen dat de voetlengte te
kort wordt.
Overweeg bij een cF (been) groter dan 72 cm de inzet van JoViPak.

Lite en Strong variant
JOBST Relax is voor de onderste extremiteiten beschikbaar in twee varianten, Lite en Strong. De Lite variant
wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2a). De Strong variant wordt ingezet
bij zwaardere fibrosevorming en/of compressiebehoefte (ISL 2b).

*The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema: 2016 consensus document of the International Society of Lymphology
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Productassortiment JOBST® Relax
Omschrijving

Artikelnummer

Z-indexnummer

AG1

LITE (15-20 mmHg)

Armverband AG1 Beige

76087-00000-00

16346440

CG1

LITE (15-20 mmHg)

Armverband CG1 Beige

76088-00000-00

16346467

LITE (15-20 mmHg)

Beenverband AD Beige

76095-00000-00

16346300

STRONG (20-30 mmHg)

Beenverband AD Beige

76097-00000-00

16346378

LITE (15-20 mmHg)

Beenverband AG Beige

76096-00000-00

16346408

STRONG (20-30 mmHg)

Beenverband AG Beige

76098-00000-00

16346416

AD

AG

Let op; iedere zorgverzekeraar hanteert een wisselend beleid ten opzichte van de vergoeding van
nachtcompressieproducten. Check vooraf het beleid van de zorgverzekeraar.
Een rits verruimt de omvang met 2 cm en kan daardoor het aantrekken vergemakkelijken. Pas echter op
bij patiënten met een kwetsbare huid, neuropathie of wonden. De rits kan achteraf niet verwijderd worden.

Kijk voor overige informatie ook op www.jobst.nl

JOBST® Relax wordt geleverd in een satijnen tas met trekkoord om het product beschermd
in te bewaren. Tijdens het wassen kan gebruik worden gemaakt van een reguliere waszak.
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Arnhemse Bovenweg 120
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