
JOBST® FarrowWrap® 
knieverband met gebruikersinstructie

Het nieuwe knieverband is los, maar ook bij een bovenbeenverband 
beschikbaar in een Lite en Strong variant. Met behulp van drie banden is 
gemakkelijk en eenvoudig aan te brengen.

Ondersteuning en comfort
• In totaal drie banden maken het aanbrengen gemakkelijk en eenvoudig.
• In een zakje achter de knie kan eventueel het schuimkussentje worden geplaatst.

Aanpasbare compressie
•  Dankzij de banden met klittenband kan het knieverband gemakkelijk worden aangepast, zowel door de 

zorgprofessional als de patiënt.
• Is geschikt voor fluctuerend oedeem.

Maattabel X-Small Small Medium Large X-Large

Bovenbeen 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm

Kuit  36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm

LITE Z-indexnummer 16593359 16593375 16593383 16593391 16593413

Artikelnummer 73367-00 73367-01 73367-02 73367-03  73367-04

STRONG Z-indexnummer 16593421 16593456 16593464 16593499 16593502

Artikelnummer 73368-00 73368-01 73368-02  73368-03 73368-04

•  Los verkrijgbaar
•  Indien u het kniestuk los wilt bestellen is dit ook mogelijk. In onderstaande tabel vindt u de afmetingen, variant 

en de bij behordende bestelgegevens.

Indicaties
• Lymfoedeem
• Chronisch oedeem



20-30 mmHg

Ready-to-Wear 

Knieverband

Kneepiece

Bande de genou

Pieza para la rodilla

Benda per ginocchio

Knieverband

Joelheira

Knädel

Knedel

Knæbandage

Polvituki

FarrowWrap® LITE
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Variable data coding zone,  
Size: 110 x 22 mm

BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd. 
Charlotte, NC 28209
USA

Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter: 
U.S. & International patent information at:
Informations relatives aux brevets U.S. & internationalux sur : 
Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en: 
Informazioni sul brevetto US e internazionale in: 
U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
Informação sobre patente americana e internacional: 
Information om patent i USA och internationellt finns på: 
Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på: 
Patentoplysninger for USA & internationalt: 
Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patenttitiedot osoitteesta: 

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
Please read important donning instructions inside.
Veuillez lire les instructions importantes concernant l’enfilage figurant à l’intérieur de l’emballage.
Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l’articolo contenute all’interno.
Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
Leia as instruções de aplicação importantes no interior da embalagem.
Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
Les viktig påføringsinstruksjoner på innsiden.
Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger. 
Lue tärkeät pukemisohjeet sisäpuolelta.

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
Germany

©   2017 Farrow Innovations LLC

Made in Mexico

JBR11494.01     16511-90072-00     REV 10/17
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VERZORGING

 In de machine met koud water wassen 

 In de droger drogen, geen warmte  

 Niet Bleken  

 Niet strijken 

 Niet chemisch reinigen 

Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel

Steek geen vingernagels in het materiaal

Gemaakt van nylon en spandex. 

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

Dit product is gefabriceerd in Mexico.

Velcro® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro 
Industries BVBA.

Beenomtrek 

X-Small Small Medium Large X-Large

Boven de knie 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm

Kuit      36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm

De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden.

Deze maattabel is specifiek gemaakt voor gebruik bij patiënten in Nederland.
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VOORDELEN
Geniet van de voordelen waardoor u meer vrijheid krijgt om 
van het leven te genieten:

1. Gemakkelijk toe te passen en te verwijderen

2. Kan fluctuaties in de zwelling opvangen

3. Aanvulling voor producten van het merk JOBST® 
FarrowWrap®, zoals het JOBST® FarrowWrap® 
STRONG-beenverband en -voetverband 

4.  Het knieverband wordt geleverd met een ruimte voor een 
optioneel schuimkussen voor ondersteuning en 
bescherming van het gevoelige gebied van de knieholte

INDICATIES
Alleen voor gebruik in combinatie met het FarrowWrap®-
bovenbeenverband LITE van JOBST®.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het FarrowWrap®-
bovenbeenverband LITE van JOBST®. 

AANBRENGINSTRUCTIES
Open wonden moeten worden afgedekt voordat de 
onderkous wordt toegepast. 
1. Pas een dijhoge onderkous en een FarrowWrap®-

bovenbeenverband LITE van JOBST® toe en volg daarbij 
de aanbrenginstructies zoals ze staan vermeld in de 
bijbehorende gebruiksaanwijzing.

2. Neem vervolgens het knieverband, wikkel het los en 
controleer of het witte label naar u toe is gekeerd. AFB. 1

3. Plaats de middelste band van het knieverband onder de 
knie (met of zonder het schuimvulling). 

4. Wikkel de middelste band rond de knie door matige 
trekkracht* uit te oefenen; bevestig de band met het 
klittenband. AFB. 2

5. Breng de resterende banden op dezelfde wijze aan en 
strijk plooien tijdens het plaatsen glad. 

6. Vouw de onderkous naar beneden over de bovenkant van 
het bovenbeenverband.

7. Vouw bij het verwijderen van het bovenbeenverband  
en/of het knieverband het klittenband over  
zichzelf heen en terug op dezelfde band.     

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw 
zorgverlener of uw leverancier van producten van 
JOBST®FarrowWrap®. 

*  dit komt overeen met het uitrekken van het materiaal met 
15%

NB:
De eerste keer van het aantrekken van het 
compressiesyeteem wordt uitgevoerd onder supervisie om 
ehet juiste compressieniveau te bepalen op basis van de 
behoeften en gevoeligheid van de patiënt
Als de patiënt met het compressiesysteem om  tekenen van 
pijn, minder kleur of gevoelloosheid vertoont, moet het 
compressiesysteem worden verwijderd.

Aanwijzingen voor gebruik

AFB. 1

AFB. 2
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Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter: 
U.S. & International patent information at:
Informations relatives aux brevets U.S. & internationalux sur : 
Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en: 
Informazioni sul brevetto US e internazionale in: 
U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
Informação sobre patente americana e internacional: 
Information om patent i USA och internationellt finns på: 
Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på: 
Patentoplysninger for USA & internationalt: 
Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patenttitiedot osoitteesta: 

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
Please read important donning instructions inside.
Veuillez lire les instructions importantes concernant l’enfilage figurant à l’intérieur de l’emballage.
Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l’articolo contenute all’interno.
Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
Leia as instruções de aplicação importantes no interior da embalagem.
Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
Les viktig påføringsinstruksjoner på innsiden.
Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger. 
Lue tärkeät pukemisohjeet sisäpuolelta.

30-40 mmHg

Ready-to-Wear 

Knieverband

Kneepiece

Bande de genou

Pieza para la rodilla

Benda per ginocchio

Knieverband

Joelheira

Knädel

Knedel

Knæbandage

Polvituki

FarrowWrap® STRONG
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Variable data coding zone,  
Size: 110 x 22 mm

Features
Patented Elastic

Short Stretch
Technology

BSN medical Inc.
5825 Carnegie Blvd. 
Charlotte, NC 28209
USA

Informationen zu US-amerikanischen und internationalen Patenten unter: 
U.S. & International patent information at:
Informations relatives aux brevets U.S. & internationalux sur : 
Información sobre patentes en los EE. UU. y otros países en: 
Informazioni sul brevetto US e internazionale in: 
U.S. & internationale informatie over patenten kunt u vinden op:
Informação sobre patente americana e internacional: 
Information om patent i USA och internationellt finns på: 
Opplysninger om amerikanske og internasjonale patenter på: 
Patentoplysninger for USA & internationalt: 
Katso Yhdysvaltoja ja muita maita koskevat patenttitiedot osoitteesta: 

www.farrowmed.com/patents

Wichtig – Bitte die Anweisungen zum Anlegen im Inneren lesen.
Please read important donning instructions inside.
Veuillez lire les instructions importantes concernant l’enfilage figurant à l’intérieur de l’emballage.
Lea atentamente las instrucciones de colocación adjuntas en el interior.
Per cortesia leggere le istruzioni per indossare l’articolo contenute all’interno.
Belangrijk: Lees alstublieft vooraf de aantrekinstructies in de verpakking.
Leia as instruções de aplicação importantes no interior da embalagem.
Läs de viktiga anvisningarna om påtagning i foldern.
Les viktig påføringsinstruksjoner på innsiden.
Læs venligst vedlagte vigtige påtagningsanvisninger. 
Lue tärkeät pukemisohjeet sisäpuolelta.

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg
Germany

©   2017 Farrow Innovations LLC

Made in Mexico

JBR11493.02     16511-90071-00     REV 10/17
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VERZORGING

 In de machine met koud water wassen 

 In de droger drogen, geen warmte  

 Niet Bleken  

 Niet strijken 

 Niet chemisch reinigen 

Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel

Steek geen vingernagels in het materiaal

Gemaakt van nylon en spandex. 

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

Dit product is gefabriceerd in Mexico.

VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro 
BVBA.

-  Als de patiënt met het compressiesysteem om  tekenen 
van pijn, minder kleur of gevoelloosheid vertoont, moet 
het compressiesysteem worden verwijderd.

Aanwijzingen voor gebruik

De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden.

Deze maattabel is specifiek gemaakt voor gebruik bij patiënten in Nederland.

ABB. 1

ABB. 2

Beenomtrek

X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large

Boven de knie 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm 81-87 cm

Kuit    36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm 63-73 cm
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VERZORGING

 In de machine met koud water wassen 

 In de droger drogen, geen warmte  

 Niet Bleken  

 Niet strijken 

 Niet chemisch reinigen 

Gebruik een mild wasmiddel zonder bleekmiddel

Steek geen vingernagels in het materiaal

Gemaakt van nylon en spandex. 

Niet gemaakt met natuurlijke rubberlatex.

Dit product is gefabriceerd in Mexico.

VELCRO® is een geregistreerd handelsmerk van Velcro 
BVBA.

VOORDELEN
Geniet van de voordelen waardoor u meer vrijheid krijgt om 
van het leven te genieten:

1. Gemakkelijk toe te passen en te verwijderen

2. Kan fluctuaties in de zwelling opvangen

3. Aanvulling voor producten van het merk JOBST® 
FarrowWrap®, zoals het JOBST® FarrowWrap® 
STRONG-beenverband en -voetverband 

4.  Het FarrowWrap®-knieverband STRONG van JOBST® 
mag alleen worden gebruikt in combinatie met een 
FarrowWrap®-bovenbeenverband STRONG van JOBST® 
of een FarrowWrap®-bovenbeenverband CLASSIC van 
JOBST® en kan worden aangevuld met extra producten 
van het merk FarrowWrap® van JOBST®, zoals het 
FarrowWrap®-beenverband en/of -voetverband van 
JOBST®.

INDICATIES
Alleen voor gebruik in combinatie met het FarrowWrap®-
bovenbeenverband STRONG van JOBST® of het 
FarrowWrap®-bovenbeenverband CLASSIC van JOBST®.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het FarrowWrap®-
bovenbeenverband STRONG of CLASSIC van JOBST®. 

AANBRENGINSTRUCTIES
Open wonden moeten worden afgedekt voordat de 
onderkous wordt toegepast. 
1. Pas een dijhoge onderkous en een FarrowWrap®-

bovenbeenverband STRONG/CLASSIC van JOBST® toe 
en volg daarbij de aanbrenginstructies zoals ze staan 
vermeld in de bijbehorende gebruiksaanwijzing.

2. Neem vervolgens het knieverband, wikkel het los en 
controleer of het witte label naar u toe is gekeerd. AFB. 1

3. Plaats de middelste band van het knieverband onder de 
knie (met of zonder het schuimvulling). 

4. Wikkel de middelste band rond de knie door matige 
trekkracht* uit te oefenen; bevestig de band met het 
klittenband AFB. 2

5. Breng de resterende banden op dezelfde wijze aan en 
strijk plooien tijdens het plaatsen glad. 

6. Vouw de onderkous naar beneden over de bovenkant van 
het bovenbeenverband.

7. Vouw bij het verwijderen van het bovenbeenverband  
en/of het knieverband het klittenband over zichzelf  
heen en terug op dezelfde band.                              

Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw 
zorgverlener of uw leverancier van producten van 
JOBST®FarrowWrap®.
*   dit komt overeen met het uitrekken van het materiaal met 

15%

NB:
-  De eerste keer van het aantrekken van het 

compressiesyeteem wordt uitgevoerd onder supervisie 
om ehet juiste compressieniveau te bepalen op basis van 
de behoeften en gevoeligheid van de patiënt

-  Als de patiënt met het compressiesysteem om  tekenen 
van pijn, minder kleur of gevoelloosheid vertoont, moet 
het compressiesysteem worden verwijderd.

Aanwijzingen voor gebruik

De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden.

Deze maattabel is specifiek gemaakt voor gebruik bij patiënten in Nederland.

ABB. 1

ABB. 2

Beenomtrek

X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large

Boven de knie 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm 81-87 cm

Kuit    36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm 63-73 cm
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