
Measurements Table
Measure in centimeters:

Size X-small Small Medium Large

Calf c-C 25-38 cm 32-48 cm 37-56 cm 43-67 cm*

Ankle c-B 17-23  cm 19-28 cm 25-37 cm 29-43 cm

Regular length B-D 30-33 cm 30-33 cm 30-33 cm 30-33 cm

Tall length B-D 34-37 cm  34-37 cm 34-37 cm 34-37 cm

Compression Range
20-30mmHg 30-40mmHg

Treatment of mild to moderate oedema with or without a leg ulcer (30-40mmHg)

Smarter four band compression technology with integral sleeve

 - Easier to apply and remove

 - Ability to wear normal shoes

 - Durable and comfortable

 - Machine washable

JOBST FarrowWrap 4000

Colour

Black Beige

@JOBSTUK

BSN medical Limited 
PO Box 258 • Willerby 
Hull • HU10 6WT 3933/918

Measurements Table

Treatment of mild to moderate oedema in the foot 

- Provides even compression around the foot to ankle

- Non-compressive above the ankle

- Ability to wear normal shoes

- Available in a regular or wide foot

- Supplied in pairs

JOBST FarrowHybrid

Colour

Black Beige

UK Small Medium Large X-Large

Shoe size 2-5 6-8  9-11   12-13  

original
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E-mail: compression.uk@bsnmedical.com

Regular -         = 20-27 cm  Wide -         = 28-35 cmA1 A1

When you order a JOBST FarrowWrap 4000 you will receive 1 x JOBST FarrowHybrid (20-30mmHg)

JOBST FarrowHybrid X-small Small Medium Large

Size received Medium-wide Medium-wide Large-wide Large-wide*

*Do not apply JOBST FarrowHybrid if calf circumference exceeds 60 cm. When a large JOBST FarrowWrap 4000 is 
ordered, an additional non-compressive liner will be provided to accomodate calf circumference greater than 60 cm.  
Consider a JOBST FarrowWrap footpiece in this circumstance.

(20-30mmHg, 
wide only)

JOBST® FarrowWrap® 4000  
met gebruiksinstructie

Artikelnummer Omschrijving Inhoud Z-indexnummer

76661-00 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal XS 1 stuk incl. 1 liner 16870964

76661-01 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal S 1 stuk incl. 1 liner 16870980

76661-02 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal M 1 stuk incl. 1 liner 16870999

76661-03 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband normaal L 1 stuk incl. 1 liner 16871006

76661-04 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang XS 1 stuk incl. 1 liner 16871022

76661-05 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang S 1 stuk incl. 1 liner 16871030

76661-06 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang M 1 stuk incl. 1 liner 16871049

76661-07 JOBST FarrowWrap 4000 onderbeenverband lang L 1 stuk incl. 1 liner 16871057

JOBST FarrowWrap 4000 is een compleet korterek klittenbandsysteem 
voor patiënten met milde tot matige veneuze en lymfatische aandoeningen. 
JOBST FarrowWrap 4000 bestaat uit een FarrowHybrid compressiekous die 
druk geeft op de voet en de enkel, gecombineerd met een klittenbandverband 
voor het onderbeen. FarrowWrap 4000 geeft 20-30 mmHg druk op de voet 
en 30-40 mmHg op het onderbeen.

Kenmerken
•  Hoog gebruiksgemak door de geïntegreerde sleeve

•  De 4 banden zijn makkelijk aan te leggen en eenvoudig op spanning te brengen

•  Schoenen kunnen gemakkelijk worden gedragen over de bijgeleverde liner 

• Kan op 30 graden in de wasmachine worden gewassen 

• Kan worden gecombineerd met de FarrowWrap Lite onderbeenverlenger 

Maattabel             Kleur

  * Meet de lengte van de malleolus tot vlak onder de knie.
  **  Als de omvang van de kuit groter is dan 60 cm dan is de JOBST FarrowHybrid niet geschikt.  

Een extra, niet-compressieve, liner die wel geschikt is voor deze omvang wordt bijgesloten als  
een FarrowWrap 4000 in maat L wordt besteld. 

beige

JOBST FarrowWrap 4000 
onderbeenverband 

XS S M L

cC 25-38 cm 32-48 cm 37-56 cm 43-67 cm**

cB 17-23 cm 19-28 cm 25-37 cm 29-43 cm

l BD Normaal* 30-33 cm 30-33 cm 30-33 cm 30-33 cm

l BD Lang* 34-37 cm 34-37 cm 34-37 cm 34-37 cm



NLNL GEBRUIKSINSTRUCTIESGEBRUIKSINSTRUCTIES

CLASSIC & BASIC
Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door 
deze zachtjes uit te rekken wat lijkt op een rek van 
het kledingstuk van ongeveer 10%.

4000
Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door 
deze uit te rekken volgens de waarden die in de 
onderstaande tabel worden vermeld:

LET OP:
• De eerste pasbeurt moet worden uitgevoerd 
onder supervisie van een zorgverlener om een 
comfortabel compressieniveau te bepalen op 
basis van de behoeften en gevoeligheid van de 
patiënt.

• JOBST® FarrowWrap® TTF moet worden afgeknipt 
door een medische professional voorafgaand aan 
het aantrekken.

• Neem voor meer informatie contact op met uw 
leverancier als het product niet is afgeknipt.

• Als de patiënt na het aantrekken van het product 
tekenen van roodheid van de huid, vernauwingen, 
druksporen, pijn, verminderde kleur of 
gevoelloosheid in de ledematen ondervindt, moet 
het compressiewikkelsysteem worden verwijderd.

• Het wordt aanbevolen om een JOBST® 
FarrowWrap®-buisverband te dragen 
onder JOBST® FarrowWrap® verstelbare 
compressiehulpmiddelen om de huid te helpen 
beschermen.

• Neem contact op met uw zorgverlener met 
betrekking tot het combineren van verschillende 
FarrowWrap®-producten. 

• JOBST® FarrowWrap®-knieverband LITE mag 
alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® 
FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE.

• JOBST® FarrowWrap®-knieverband STRONG mag 
alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® 
FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG en 
CLASSIC.

• Het is aan te bevelen om het gebruik van 
het JOBST® FarrowWrap®-voetverband met 
een JOBST® FarrowWrap®-beenverband te 
combineren voor het beheer van beenoedeem.

• Het kan nodig zijn om het VELCRO®-klittenband 
van het product tijdens het dragen in de nacht 
losser te maken.

• Voor JOBST® FarrowHybrid®, JOBST® Farrow-
handschoen en JOBST® Farrow-teenverband 
wordt het aanbevolen om te overwegen het 
product te verwijderen bij het liggen.

• Gelieve contact op te nemen met uw zorgverlener 
voor verder advies.

• Sieraden in het betreffende gebied moeten 
worden verwijderd voor het aantrekken van het 
product.

• Overtollig buisverband kan over de bovenkant van 

het compressieproduct worden gevouwen.
• Het product moet mogelijk periodiek strakker 
worden getrokken om de juiste pasvorm te 
waarborgen.

• Om te voorkomen dat de stukken VELCRO®-
klittenband zich aan andere items hechten, vouw 
elke band over zichzelf heen en bevestig met 
klittenband. 

5. Contra-indicaties 
JOBST® FarrowWrap®/Farrow/FarrowHybrid®-
producten zijn gecontra-indiceerd (mag niet 
worden gedragen) als u een of meer van de 
volgende medische aandoeningen hebt:
• Onbehandelde aderontsteking (septische flebitis)
• Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief 
hartfalen

• Onbehandelde en/of progressieve huidinfectie 
(cellulitis) met betrekking tot het gebied waar het 
product zal worden toegepast

• Phlegmasia coerulea dolens (groot bloedstolsel in 
de behandelde ader)

• Patiënten die geen pijn of ongemak kunnen uiten
• Omtrek minder dan het aangegeven bereik (zie 
maattabel op de productinformatiekaarten)

• Onverenigbaarheid met materiaal
Compressie 20-30 mmHg en 15-20 mmHg voor 
JOBST® Farrow-teenverband/JOBST® Farrow-
handschoen 
• Ernstige arteriële aandoening
• Matige arteriële aandoening op het gebied van 
perifere neuropathie

Compressie 30-40 mmHg
• Matige tot ernstige arteriële ziekte
• Milde arteriële aandoening op het gebied van 
perifere neuropathie

Opmerking: JOBST® Farrow-producten zijn 
ontworpen om met elkaar te worden gebruikt en 
mogen niet worden gebruikt met producten die 
niet van het merk JOBST® Farrow zijn.

6. Waarschuwingen 
Open wonden moeten worden bedekt met een 
passend verband voordat het buisverband en/
of compressieproduct wordt aangedaan. Voor 
producten voor de onderste ledematen moet, om 
vallen te voorkomen, tijdens het lopen passend 
schoeisel worden gedragen.
Neem contact op met uw arts als u het volgende 
hebt ervaren of ontwikkeld:
• Huidinfectie of wondvocht
• Milde tot matige arteriële aandoening
• Verlies van gevoel in het gebied waar het product 
is aangebracht (perifere neuropathie)

• Voorgeschiedenis van bloedstolsels
• Gecontroleerde CHF (congestief hartfalen)
• Carpaal tunnel syndroom (alleen voor bovenste 
ledemaat)

• Grote eeltknobbels (alleen voor JOBST® Farrow-
teenverband, JOBST® FarrowHybrid®)

• Immobiliteit (alleen voor JOBST® Farrow-
teenverband)

XS S M L

15-20% 20-30%

8. Instructies voor reiniging 

Brand Washing Bleaching Drying Ironing Professional 
Cleaning

JOBST® FarrowWrap® LITE

JOBST® FarrowWrap® STRONG

JOBST® FarrowWrap® CLASSIC

JOBST® FarrowWrap® BASIC

JOBST® FarrowWrap® 4000

JOBST® Farrow Glove

JOBST® Farrow Toe Cap

JOBST® Farrow Terry Cloth liner

JOBST® Farrow Liner

JOBST® FarrowHybrid® ADI

JOBST® Farrow GarmentGrip 
Roll (Neo)

JOBST® FarrowFoam  
Roll or Squares

Wasmachine op 30°C,  
fijne was

Wasmachine op 40°C,  
fijne was

Handwas

Niet bleken

Droger, lage temperatuur

Plat drogen

Niet chemisch reinigen

Niet strijken

Niet in de droogtrommel

9. Aanwijzingen voor opslag/garantie 
Bescherm uw compressieproducten tegen 
direct zonlicht, hitte en vocht. Wij adviseren de 
producten te bewaren bij kamertemperatuur. De 
draagperiode is niet meer dan 6 maanden voor 
JOBST® Farrow-producten. De productiedatum/
uiterste bewaardatum staat op het etiket van 
de verpakking naast het bijbehorende symbool 
Op maat gemaakte producten zijn bedoeld voor 

7. Maattabel 
Voor producten in standaard maten (Confectie 

& Trim-to-Fit): raadpleeg de maattabel op de 
productinformatiekaart.

direct gebruik en daarop wordt geen uiterste 
bewaardatum aangegeven.

10. Opmerking 
Alle ernstige incidenten met betrekking tot  
dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan  
BSN Medical Inc. (BSN medical GmbH binnen  
de Europese Unie) en de bevoegde autoriteit  
van uw land.
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NLNL GEBRUIKSINSTRUCTIESGEBRUIKSINSTRUCTIES

CLASSIC & BASIC
Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door 
deze zachtjes uit te rekken wat lijkt op een rek van 
het kledingstuk van ongeveer 10%.

4000
Bevestig de stukken VELCRO®-klittenband door 
deze uit te rekken volgens de waarden die in de 
onderstaande tabel worden vermeld:

LET OP:
• De eerste pasbeurt moet worden uitgevoerd 
onder supervisie van een zorgverlener om een 
comfortabel compressieniveau te bepalen op 
basis van de behoeften en gevoeligheid van de 
patiënt.

• JOBST® FarrowWrap® TTF moet worden afgeknipt 
door een medische professional voorafgaand aan 
het aantrekken.

• Neem voor meer informatie contact op met uw 
leverancier als het product niet is afgeknipt.

• Als de patiënt na het aantrekken van het product 
tekenen van roodheid van de huid, vernauwingen, 
druksporen, pijn, verminderde kleur of 
gevoelloosheid in de ledematen ondervindt, moet 
het compressiewikkelsysteem worden verwijderd.

• Het wordt aanbevolen om een JOBST® 
FarrowWrap®-buisverband te dragen 
onder JOBST® FarrowWrap® verstelbare 
compressiehulpmiddelen om de huid te helpen 
beschermen.

• Neem contact op met uw zorgverlener met 
betrekking tot het combineren van verschillende 
FarrowWrap®-producten. 

• JOBST® FarrowWrap®-knieverband LITE mag 
alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® 
FarrowWrap®-bovenbeenverband LITE.

• JOBST® FarrowWrap®-knieverband STRONG mag 
alleen worden gebruikt in combinatie met JOBST® 
FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG en 
CLASSIC.

• Het is aan te bevelen om het gebruik van 
het JOBST® FarrowWrap®-voetverband met 
een JOBST® FarrowWrap®-beenverband te 
combineren voor het beheer van beenoedeem.

• Het kan nodig zijn om het VELCRO®-klittenband 
van het product tijdens het dragen in de nacht 
losser te maken.

• Voor JOBST® FarrowHybrid®, JOBST® Farrow-
handschoen en JOBST® Farrow-teenverband 
wordt het aanbevolen om te overwegen het 
product te verwijderen bij het liggen.

• Gelieve contact op te nemen met uw zorgverlener 
voor verder advies.

• Sieraden in het betreffende gebied moeten 
worden verwijderd voor het aantrekken van het 
product.

• Overtollig buisverband kan over de bovenkant van 

het compressieproduct worden gevouwen.
• Het product moet mogelijk periodiek strakker 
worden getrokken om de juiste pasvorm te 
waarborgen.

• Om te voorkomen dat de stukken VELCRO®-
klittenband zich aan andere items hechten, vouw 
elke band over zichzelf heen en bevestig met 
klittenband. 

5. Contra-indicaties 
JOBST® FarrowWrap®/Farrow/FarrowHybrid®-
producten zijn gecontra-indiceerd (mag niet 
worden gedragen) als u een of meer van de 
volgende medische aandoeningen hebt:
• Onbehandelde aderontsteking (septische flebitis)
• Ongecontroleerd (gedecompenseerd) congestief 
hartfalen

• Onbehandelde en/of progressieve huidinfectie 
(cellulitis) met betrekking tot het gebied waar het 
product zal worden toegepast

• Phlegmasia coerulea dolens (groot bloedstolsel in 
de behandelde ader)

• Patiënten die geen pijn of ongemak kunnen uiten
• Omtrek minder dan het aangegeven bereik (zie 
maattabel op de productinformatiekaarten)

• Onverenigbaarheid met materiaal
Compressie 20-30 mmHg en 15-20 mmHg voor 
JOBST® Farrow-teenverband/JOBST® Farrow-
handschoen 
• Ernstige arteriële aandoening
• Matige arteriële aandoening op het gebied van 
perifere neuropathie

Compressie 30-40 mmHg
• Matige tot ernstige arteriële ziekte
• Milde arteriële aandoening op het gebied van 
perifere neuropathie

Opmerking: JOBST® Farrow-producten zijn 
ontworpen om met elkaar te worden gebruikt en 
mogen niet worden gebruikt met producten die 
niet van het merk JOBST® Farrow zijn.

6. Waarschuwingen 
Open wonden moeten worden bedekt met een 
passend verband voordat het buisverband en/
of compressieproduct wordt aangedaan. Voor 
producten voor de onderste ledematen moet, om 
vallen te voorkomen, tijdens het lopen passend 
schoeisel worden gedragen.
Neem contact op met uw arts als u het volgende 
hebt ervaren of ontwikkeld:
• Huidinfectie of wondvocht
• Milde tot matige arteriële aandoening
• Verlies van gevoel in het gebied waar het product 
is aangebracht (perifere neuropathie)

• Voorgeschiedenis van bloedstolsels
• Gecontroleerde CHF (congestief hartfalen)
• Carpaal tunnel syndroom (alleen voor bovenste 
ledemaat)

• Grote eeltknobbels (alleen voor JOBST® Farrow-
teenverband, JOBST® FarrowHybrid®)

• Immobiliteit (alleen voor JOBST® Farrow-
teenverband)
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15-20% 20-30%

8. Instructies voor reiniging 

Brand Washing Bleaching Drying Ironing Professional 
Cleaning

JOBST® FarrowWrap® LITE

JOBST® FarrowWrap® STRONG

JOBST® FarrowWrap® CLASSIC

JOBST® FarrowWrap® BASIC

JOBST® FarrowWrap® 4000

JOBST® Farrow Glove

JOBST® Farrow Toe Cap

JOBST® Farrow Terry Cloth liner

JOBST® Farrow Liner

JOBST® FarrowHybrid® ADI

JOBST® Farrow GarmentGrip 
Roll (Neo)

JOBST® FarrowFoam  
Roll or Squares

Wasmachine op 30°C,  
fijne was

Wasmachine op 40°C,  
fijne was

Handwas

Niet bleken

Droger, lage temperatuur

Plat drogen

Niet chemisch reinigen

Niet strijken

Niet in de droogtrommel

9. Aanwijzingen voor opslag/garantie 
Bescherm uw compressieproducten tegen 
direct zonlicht, hitte en vocht. Wij adviseren de 
producten te bewaren bij kamertemperatuur. De 
draagperiode is niet meer dan 6 maanden voor 
JOBST® Farrow-producten. De productiedatum/
uiterste bewaardatum staat op het etiket van 
de verpakking naast het bijbehorende symbool 
Op maat gemaakte producten zijn bedoeld voor 

7. Maattabel 
Voor producten in standaard maten (Confectie 

& Trim-to-Fit): raadpleeg de maattabel op de 
productinformatiekaart.

direct gebruik en daarop wordt geen uiterste 
bewaardatum aangegeven.

10. Opmerking 
Alle ernstige incidenten met betrekking tot  
dit hulpmiddel moeten worden gemeld aan  
BSN Medical Inc. (BSN medical GmbH binnen  
de Europese Unie) en de bevoegde autoriteit  
van uw land.
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