
JOBST® Confidence 

Een nieuwe generatie  
therapeutische elastische vlakbreikousen
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Geavanceerd 
vochtregulatiesysteem voor 
optimaal draagcomfort.

Vervaardigd van soepel
materiaal dat zacht is maar ook 
stevige ondersteuning biedt.

Dankzij de innovatieve
breimethode vormt de kous 
zich goed naar individuele 
lichaamscontouren.

Vochtbeheer

Zacht en stevig

Contour Fit

JOBST® 

Confidence



Geïnspireerd op de behoeften van patiënten  
en ontwikkeld met innovatieve technologie

"Mijn patiënten zijn echt tevreden over de zachtheid 
van het materiaal - en tegelijkertijd biedt het de 
stevige druk die ze nodig hebben"

Justine Whitaker, directeur en verpleegkundig consulent, Northern 

Lymphology, Forest of Bowland, Lancashire, VK.

*Zonder uitgesproken huidplooien en afwijkende omvangsvormen

Een nieuw tijdperk van comfort met 
de Contour Fit technologie

Laat uw patiënten het verschil ervaren dat een persoonlijke pasvorm 
biedt voor hun dagelijkse comfort. Deze therapeutische elastische 
kousen, die met behulp van de Contour Fit technologie worden 
ontwikkeld, zijn ideaal voor patiënten met licht tot matig lymfoedeem 
en lipoedeem*. Ze hebben een precieze pasvorm op maat van de échte 
anatomische vormen van uw patiënten en bieden extra bewegingsvrijheid 
en comfort bij hun dagelijkse activiteiten.

Een oplossing voor individueel comfort: Contour Fit

Bij traditionele vlakbreiproducten kunnen steken alleen 
aan de uiteinden bij de naad worden toegevoegd of 
verwijderd. Bij JOBST Confidence kunnen steken op 
vier posities worden toegevoegd. Dit maakt meer dan 
ooit een persoonlijke pasvorm van de therapeutische 
elastische kous mogelijk.

Aan de contour points kunt u zien waar de 
therapeutische elastische kous op maat is gemaakt 
zodat uw patiënten zich vrijer kunnen bewegen. 

Traditionele 
vlakbreikousen

Contour Fit

INNOVATIEVE 

TECHNOLOGIE



Unieke pasvorm voor unieke patiënten

JOBST Confidence biedt als allereerste een specifiek breipatroon  
voor zowel lymfoedeem- als lipoedeempatiënten.

NIEUW

Het begint allemaal met de unieke 
lichaamsvorm van uw patiënten

METEN

Beide patiënttypes worden 
volgens onze richtlijnen gemeten.

LIPOEDEEM LYMFOEDEEM

HERKENNEN

Ons productiesysteem interpreteert de 
metingen en herkent de lichaamsvorm 
als ofwel lipoedeem of lymfoedeem.

PRODUCEREN

Een speciaal breipatroon wordt geselecteerd 
en de innovatieve Contour Fit breitechniek 
produceert een therapeutische elastische kous 
met een optimale gepersonaliseerde pasvorm.

Het innovatieve  
nieuwe pantydesign

Onze nieuwe modellen hebben een 
ergonomische positionering van de naden die 
de natuurlijke vormen van lymfoedeem- en 
lipoedeempatiënten volgen. Dit kan helpen om 
ongemak en beperkingen in hun dagelijkse leven 
te verminderen.



Deco line

Comfortzone
knie

Comfortzone
arm

Tailleband  
met bloemmotief (5 cm)

Hallux valgus 
gesloten teen

Hallux valgus 
open teen

Schuine 
voet

Comfortzone
enkel

Initialen

Beige

Jeans heather

Red heather

Caramel

Anthracite heather

Black

Stimuleer uw patiënten met  
comfort-, kleuren- en designopties

Designopties

Comfortopties



AT Panty

AB1 Sok

BT 7/8

CG1 armkous

B1T 3/4

ET Bermuda

AD kniekous

AG dijkous AG-HT Monopanty

CT Capri
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Drukklasse (RAL)

Bovenste extremiteiten Onderste extremiteiten

CCL 1  18 - 21 mmHg

CCL 2  23 - 32 mmHg

CCL 3  34 - 46 mmHg

CCL 1  15 - 21 mmHg

CCL 2  23 - 32 mmHg

Uitvoeringen

JOBST® Confidence
Een compleet assortiment
net zo uniek als uw patiënt


