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Been- en voetverband

Meetdagboek
Gegevens

Meetpunten

Naam
dikste
deel kuit

Datum
TEK consulent

dikste
deel kuit

smalste
deel enkel

Telefoonnummer

smalste
deel enkel

Links

Rechts

Omvangsmeting na 2 dagen

Omvangsmeting na 2 dagen

Datum

Datum

Kuitcm

Kuitcm

Enkelcm

Enkelcm

Omvangsmeting na 4 dagen

Omvangsmeting na 4 dagen

Datum

Datum

Kuitcm

Kuitcm

Enkelcm

Enkelcm

Omvangsmeting na 1 week

Omvangsmeting na 1 week

Datum

Datum

Kuitcm

Kuitcm

Enkelcm

Enkelcm

Omvangsmeting na 10 dagen

Omvangsmeting na 10 dagen

Datum

Datum

Kuitcm

Kuitcm

Enkelcm

Enkelcm

Omvangsmeting na 15 dagen

Omvangsmeting na 15 dagen

Datum

Datum

Kuitcm

Kuitcm

Enkelcm

Enkelcm

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opslaan

Printen

Gebruiksaanwijzing
Om te beginnen
In de verpakking vindt u een onderkous die ter bescherming van uw
benen dient. Trek de onderkous als eerste aan over uw been en zorg
ervoor dat er geen plooien zichtbaar zijn.
JOBST FarrowWrap wordt over de onderkous heen aangelegd.
 eemt de vochtophoping af, dan zal JOBST FarrowWrap losser gaan
N
zitten. Stel de banden opnieuw strakker bij, waarbij u weer begint bij
de onderste band, daarna de tweede band, enz.

Onderbeenverband

Voetverband

• Leg het onderbeenverband plat neer met
het label zichtbaar aan de bovenzijde.

Voor het voetverband heeft u geen aparte onderkous nodig.
• Zorg dat de zig-zag naad bij uw hiel zit en
plaats uw voet in een hoek van 90 graden
ten opzichte van het onderbeen. U kunt dit
op bed doen of met behulp van een krukje.

• Begin met het vastzetten van de onderste
band bij de enkel. Pak beide banden vast
met één hand aan elke zijde van de enkel.
Trek de band zoveel mogelijk uit en wikkel
deze redelijk stevig om de enkel.
Let op: het verband mag geen pijn doen,
maar moet wel een redelijke druk geven.

• Begin met het vastzetten van de band
rondom de voet. Trek de band redelijk ver
uit en wikkel deze zo om de voorvoet.

•B
 evestig de overige banden op dezelfde
wijze en trek alle banden even stevig aan. De
banden moeten elkaar goed overlappen. Sla
bovenaan de onderkous terug over de
FarrowWrap.

• Zet de twee enkelbanden schuin naar voren
over de voet vast. De banden moeten elkaar
goed overlappen. Rek de banden redelijk ver
uit. De eerste band van binnen naar buiten.
De tweede band van buiten naar binnen.

Bovenbeen- en knieverband
Het bovenbeenverband bestaat uit één bovenbeenverband en één knieverband.
Bovenbeenverband
• Leg JOBST FarrowWrap plat neer met het
label zichtbaar aan de bovenzijde.
• Begin met het strak vastzetten van de
onderste band, net boven uw knie. Bevestig
vervolgens de bovenliggende banden op
dezelfde manier.

Knieverband
• Leg JOBST FarrowWrap plat neer met het
label zichtbaar aan de bovenzijde. Plaats de
middelste band van het knieverband in de
knieholte (met of zonder het
schuimkussentje).
• Wikkel de middelste band rondom de knie en
zet deze vast met het klittenband.
• Breng de overige banden op dezelfde manier
aan, waarbij u eventuele plooien gladstrijkt.

Compressietherapie

Complicaties

Wat is compressietherapie?
Door gebruik te maken van een compressie-verband wordt
van buitenaf tegendruk gegeven aan het weefsel. Vocht en
afvalstoffen die zich hier bevinden worden daardoor beter
opgenomen en afgevoerd. Deze tegendruk wordt nog hoger
wanneer u uw kuitspieren gebruikt. Kuitspieren werken als
een natuurlijke pomp op uw aderen, waardoor de
bloedsomloop verbetert. Vooral lopen, maar ook fietsen zijn
activiteiten waarbij u uw kuitspier flink aanspant. U behaalt
daarom de beste resultaten door te blijven bewegen tijdens
de compressietherapie.

Blauwe tenen of pijn
Heeft u na het aanbrengen van het compressieverband
blauwe tenen of pijnklachten, dan is het belangrijk dat u gaat
lopen. Indien de klachten na 10 minuten niet verminderd zijn
dan kunt u beter alle banden losmaken en ze opnieuw sluiten
met minder kracht. Blijven de klachten aanhouden: doe
JOBST FarrowWrap af en overleg met uw arts.

JOBST FarrowWrap
JOBST FarrowWrap is een uniek compressieverband dat helpt
om vochtophoping (oedeem) in benen of armen te verdrijven.
JOBST FarrowWrap is samengesteld uit meerdere, onderling
met elkaar verbonden banden die met klittenbanden
vastgezet worden. Door deze constructie is het verband
eenvoudig aan te leggen. Het draagcomfort is hoog door het
gebruik van zachte materialen.

Contra-indicaties
• Matige tot ernstige arteriële aandoeningen
• Onbehandelde trombose
• Onbehandelde vaatinfecties
• Ongecontroleerd hartfalen
• Onbehandelde of gevorderde ontstekingen die betrekking
hebben op de benen of voeten
• Zwelling van het been met een onbekende oorzaak

Witte tenen
Heeft u na het aanbrengen van het compressieverband witte
tenen, doe dan het verband direct af en overleg met uw arts.

Eigen regie
Met JOBST FarrowWrap heeft u de regie in eigen hand. Na
instructies van uw behandelaar of leverancier kunt u dit
compressieverband eenvoudig zelf aanleggen. Wanneer uw
been of voet in de loop van de dag dunner wordt is het
verband eenvoudig bij te stellen. Mocht u JOBST FarrowWrap
niet zelf om kunnen doen dan is deze ook door uw partner of
verzorgende eenvoudig aan te leggen.

Wasvoorschrift
Let op: Na gebruik en bij het wassen: klittenbanden goed sluiten, om te voorkomen dat vuil en pluisjes in het klittenband gaan
zitten. Gebruik een waszakje om de banden tijdens het wassen te beschermen. Maak de klittenbanden regelmatig schoon met
een oude tandenborstel. Zo gaat het JOBST FarrowWrap verband langer mee.
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