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JOBST® Relax

Sneller en 
gemakkelijker in het 
gebruik dan een zelf 
aan te leggen zwachtel

Ademend vermogen 
door de constructie en 
mix van garens 

Extra zacht door unieke 
vlakbrei-techniek voor 
meer comfort

Eenvoudig aan 
te trekken

Easy DonningEasy Donning

Zacht

Micromassage door de
speciaal ontworpen 
oppervlaktestructuur

Ademend 
vermogen
BreathableBreathable
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Bied uw patiënten de verlichting  
en ontspanning die zij verdienen

Oedeemmanagement gedurende de nacht kan bijdragen aan een effectief behandeltraject 
indien een passend compressiehulpmiddel wordt ingezet. 

Een recente klinische studie biedt inzicht in de ervaringen van patiënten. Hieruit blijkt dat 
een toename van oedeem gedurende de nacht pijn veroorzaakt en de nachtrust verstoort. 
Traditionele compressiehulpmiddelen veroorzaken echter ongemak, huidirritatie en/of 
warmte en transpiratie.

Patiënten stelden de belangrijkste eigenschappen van een compressiehulpmiddel voor 
de nacht vast en gaven prioriteit aan de volgende eigenschappen:

Patiëntbehoeften: Hoe JOBST Relax voldoet aan de behoeften van de patiënt:

Ademend/minder warm Garens die warmteontwikkeling beperken

Zachter product Zachte materialen voor comfort

Dunner/lichter product Speciale constructie voor meer bewegingsvrijheid

Stijlvoller ontwerp Subtiel design

Niet afzakken Adequate stiffness om afzakken te voorkomen

Beantwoord aan de behoeften van uw patiënten1



Kies JOBST® Relax voor bewezen 
comfort gedurende de nacht2

In een recente observatiestudie onder een reeks patiënten met lymfoedeem is onderzoek 
gedaan naar de klinische prestaties en veiligheid van JOBST Relax wanneer dit verband 
wordt gedragen tijdens rust en ‘s nachts. Patiënten meldden zeer tevreden te zijn over 
zowel het verband als het comfort ervan bij regelmatig dragen. Ze vonden het verband 
gebruiksvriendelijk, comfortabel en bevorderlijk voor de nachtrust.

86% Ademend vermogen
86,8% vond JOBST Relax goed tot zeer goed in het voorkomen van 
warmte-ontwikkeling en transpiratie gedurende de nacht.

90% Oedeemmanagement
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.

98% Betere nachtrust
98% van de patiënten beoordeelde de nachtrust als ’goed’ of ’zeer goed’ 
in vergelijking met andere compressiehulpmiddelen voor de nacht.

JOBST Relax werd beoordeeld met betrekking tot het gebruiksgemak en comfort, waarbij ook gelet werd op pasvorm, ademend 
vermogen van het materiaal en draagcomfort. 94,5% beoordeelde het compressieverband als ’goed’ of ’zeer goed’. Bovendien 
beoordeelde 85% van de patiënten het aantrekken en het uiterlijk van JOBST Relax als ’goed’ of ’zeer goed’.

2 Bertsch, T. 2018, British Journal of Community Nursing, Vol. 23, Nr. 11, blz. 535 – 541
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JOBST Relax is een op maat gemaakt compressieverband voor de behandeling van 
lymfoedeem dat patiënten kan helpen om beter te slapen – zodat ze meer kunnen 
genieten van hun dag. Ontworpen om oedeem ’s nachts onder controle te houden en 
vochtophoping ‘s nachts tegen te gaan. 

Innovatief ontwerp voor
een betere nachtrust dankzij
ademend vermogen

Effectievere 
behandeling dankzij 
de comfortruimte

JOBST Relax is een uniek product, 
waarvoor een geheel nieuwe constructie 
ontwikkeld is: “de Comfortruimte”.

Dankzij de constructie en mix van garens 
heeft JOBST Relax een hoog ademend 
vermogen, waardoor warmte en transpiratie 
veel effectiever kunnen worden afgevoerd 
van de huid. Het soepele karakter 
voorkomt insnoeren en zorgt voor meer 
bewegingsvrijheid gedurende de nacht.

COMFORTRUIMTE

Gemaakt met Coolmax® Air Technology.

“Ik was onmiddellijk overtuigd van het materiaal (van JOBST 
Relax). Ik had nog nooit iets dergelijks gezien. We hebben enkele 
patiëntenstudies uitgevoerd die uitstekende resultaten lieten 
zien op het gebied van oedeemafname en fibrosevorming.
Het viel vooral op dat patiënten niet klaagden over ongemakken, 
zoals uitglijden, knellen of overmatige warmte.”

Hans Pritschow – therapeut lymfoedeem.
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Kleuren

Beige

Optioneel

Rits

JOBST® Relax  
ons assortiment voor een 
ontspannen nachtrust

JOBST Relax wordt 
geleverd in een 
satijnen tasje met 
trekkoord om het 
product te beschermen 
en in op te bergen.

Extra’s

De kousen hebben een geïntegreerde 
anti-slipzool van velours om uitglijden 
te voorkomen.

Verband 
tot de knie 

(AD) 

Verband  
tot de dij 

(AG)

Stijlen

Arm-
verband 
zonder 

hand (CG)

Arm-
verband 

met hand 
(AG1)

Lite en Strong  
variant

JOBST Relax is er voor de onderste 

extremiteiten in twee varianten, 

namelijk een Lite en een Strong 

variant. 

De Lite variant wordt ingezet 

bij lichtere fibrosevorming en 

oedeemfluctuatie. 

De Strong variant wordt ingezet 

bij zwaardere fibrosevorming en 

oedeemfluctuatie. 

Als leidraad wordt aangehouden 

om de Lite variant te kiezen indien 

de patiënt overdag een klasse 2 

therapeutische elastische kous 

draagt en de Strong variant 

indien de patiënt overdag een 

therapeutische elastische kous 

klasse 3 of hoger draagt.

Omschrijving Artikel nummer Z-index nummer

LITE Arm met handgedeelte (AG1) Beige 76087-00 16346440

LITE Arm zonder handgedeelte (CG) Beige 76088-00 16346467

LITE
Onderbeenverband (AD) Beige 76095-00 16346300

Onderbeenverband met rits (AD) Beige 76095-02 16346394

STRONG
Onderbeenverband (AD) Beige 76097-00 16346378

Onderbeenverband met rits (AD) Beige 76097-02 16346386

LITE
Verband tot de dij (AG) Beige 76096-00 16346408

Verband tot de dij met rits (AG) Beige 76096-02 16346424

STRONG
Verband tot de dij (AG) Beige 76098-00 16346416

Verband tot de dij met rits (AG) Beige 76098-02 16346432
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