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Halverwege de jaren tachtig ontdekte Bernd Schneider, lymfoedeemtherapeut bij de Földi kliniek in Duitsland, 
dat de werkzaamheid van CDP (Complete Decongestive Physiotherapie) sterk verbeterde door het plaatsen 
van stukjes schuim onder korte rek zwachtels, tijdens de behandeling van lymfoedeem. De verschillende 
drukken, door de schuimstukjes gecreëerd, verzachtte het fibrotische weefsel. Zijn ingenieuze ontdekking staat 
aan de basis van alle huidige lymfoedeem bandages.

Een lid van JoAnn Rovig’s lymfoedeem supportgroep te Seattle werd met succes behandeld door een Casley-
Smith therapeut. Zij liet de “chip zak” aan JoAnn Rovig zien in 1992. Het jaar daarop reisde JoAnn naar 
Australië om te trainen met de artsen die deze techniek gebruikten in hun onderwijs: Judith Casley-Smith en 
haar (inmiddels overleden) echtgenoot John.

JoAnn bracht de technologie over naar haar eigen lymfoedeemkliniek en begon handgemaakte “chip zakken” 
te maken voor haar eigen patiënten. Later dat jaar, was Bernd Schneider te gast in de kliniek van Dr Lerner’s in 
New York, waar hij zijn eigen “Schneider Packs” introduceerde voor Dr Lerner’s patiënten.

JoAnn’s Innovatie
JoAnn besefte dat therapeuten geen tijd hadden om voor iedere patiënt persoonlijk “chip zakken” te maken. 
Tegelijkertijd zag ze de noodzaak om het bandageren te vereenvoudigen, vooral in verband met therapietrouw 
van patiënten. Daartoe ontwierp JoAnn eenvoudig aan te trekken bandages (op basis van afgebroken 
schuimstukjes), die onder een compressieverband kunnen worden gedragen, waardoor het ‘s nachts 
zwachtelen overbodig gemaakt werd.

Deze bandages waren een dusdanige doorbraak in de oedeemtherapie dat er een nieuwe naam bedacht werd 
om ze te beschrijven: JoViPaK, een samentrekking van lettergrepen uit haar naam (Joann Rovig) aangevuld met 
“pak”. Begin 2016 is JoViPak een onderdeel van het JOBST assortiment geworden van BSN medical.

Werking
De onregelmatige foam-chip schuimvulling in JoViPak producten verzachten het fibrotisch weefsel door 
afwisselende hoge- en lage druk. De massage door de drukwisselingen vermindert oedeem en voorkomt fibrose.

Voordelen
JOBST JoViPak producten worden ook gebruikt om uitstekende botdelen te beschermen, bijvoorbeeld de
tibiarand en de rug van de voet. Ze zijn zeer nuttig bij behandeling van borst-, borstwand, en genitaal 
lymfoedeem. Ze werken goed in de anatomische uitsparingen rond de enkel en knie. meerder therapeuten en 
patiënten gebruiken JoVipak producten onder de manchetten van IPC-apparatuur.

Informatie bij bestellingen
Voordat u met het aanmeten van JoViPak Producten begint is het belangrijk de formulieren goed door te lezen.
Voor het aanmeten van confectie producten kunt u de bijbehorende tabellen hanteren om de juiste maat te 
bepalen en te bestellen. Voor maatwerkbestellingen dient u in de meeste gevallen meerdere formulieren in te 
vullen. Op het maatwerkformulier staat aangegeven welke formulieren meegestuurd dienen te worden.

Alle maatwerkproducten worden met de grootste precisie gemaakt en kunnen achteraf niet aangepast worden. 
Daarom is het belangrijk dat alle maten goed en volledig ingevuld worden alvorens u de formulieren naar ons 
toestuurt. U treft alle formulieren aan op onze website: www.jobst.nl

INLEIDING
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GARANTIE

JOBST JoViPak verbanden hebben een garantie van zes maanden voor fouten in materialen en 
productie bij normaal gebruik en zorg.

JOBST JoViJackets™ en Box Gloves hebben een garantie van drie maanden. 

RUILEN OF RETOURNEREN

Confectie (Standaard maten)
Voor JoViPak confectie artikelen geldt een retourneringsbeleid van tien dagen, mits de producten  
in een ongeopende verpakking worden geretourneerd.
 
Maatwerk
JOBST JoViPak producten gemaakt volgens klantspecificaties op maat kunnen niet worden 
geretourneerd.

Voor informatie en bestellingen kunt u terecht op jovi@bsnmedical.com of telefoonnummer  
036 - 53 89 597.



OPLOSSINGEN VOOR HET HELE LICHAAM
Het onder controle houden van lymfoedeem gedurende de nacht is een uitdaging voor de patiënt en  
behandelaar. JOBST® JoViPak producten zorgen voor puntdruk om het fibrotisch weefsel te verzachten en 
het oedeem onder controle te houden. De aanbevolen JoViJacket biedt aanvullende compressie voor een 
optimaal therapeutisch resultaat.

COMPRESSIE WAAR DAT NODIG IS MET 
JOBST® JOVIPAK

Hoofd en Nek

•  Standaard en verlengde kinband

•  Half- en volledig gezichtsmasker

• JoViPak Pads Nek

•  JoViPak Pads Oog

Bovenste ledematen

•  JoViPak Classic armverband

•  JoViLiners armverband

•  Armverband in twee delen

•  Vingerverband/palm 
JoViPad (gestikt)

•  Gecombineerd armverband 
voor overdag

•  Handverband in Box Glove 
in combinatie met JoViPad 

Torso

•  Schouder - 
Thorax verband

•  Vest

•  Busti

Onderste ledematen

•  JoViPak Classic 
beenverband – hele been

•  JoViPak Classic 
beenverband – onderbeen

•  JoViLiners – hele been en 
onderbeen

•  Hip Hugger 

•  Beenverband – op maat 
gemaakt (AF1) 

•  Beenverband – op maat 
gemaakt (DG1)

•  Boxer Short

Schaamstreek

•  Genitale pads  
(zowel voor mannen  
als voor vrouwen)

JOBST® JoViPads en JOBST® PitPaks 
kunnen voor behandeling overal op het 
lichaam worden gebruikt.
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COMFORTABELE EN EFFECTIEVE VERBANDEN 
VOOR DE VERZORGING VAN LYMFOEDEEM“ ”
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1. MATERIALEN
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JOVIPAK OPTIES*

JoViPak stoffen Kleuropties

Polartec® Powerdry®

100% polyester, zacht en ademend

 Black  Buff  French blue

 Glacier Blue  Leaf Green  Navy blue

 Pink  Plum  Royal blue

 Stainless steel  White (zacht roze tint)

Polartec® Powerdry® “Silkweight” 
Zijdezacht Polartec®, ideaal in combinatie met de Slimline optie; voor de zeer gevoelige huid.

 Black  Blue Ridge

Katoen/Lycra®

90% katoen/10% Lycra®, heeft iets meer rek dan Polartec® Powerdry®
 Black  Royal Blue  Ivory

Nylon/Spandex®

Sterk materiaal met beperkte rek. Geeft extra compressie. Dit materiaal wordt gebruikt 
in “JOBST JoViJacket™”

 Black

Techsheen
Lichtgewicht nylon/Spandex. Zacht materiaal met beperkte rek. het geeft stevige 
compressie. Dit materiaal wordt onder andere in de Box Gloves gebruikt.

 Black  Ivory/buff

JoViPak schuim
• Bromidevrij en veilig
• Mengsel van twee tot vier soorten zeer veerkrachtig polyurethaan, onregelmatig van structuur en grootte

JOBST PitPaks
De PitPaks zijn voor 100% van natuurlijk materiaal. JOBST PitPaks worden niet vergoed en dient de patiënt 
zelf te betalen.

Low ILD foam
Minder hard schuim. Voor de zeer gevoelige huid.

Slimline
Meer kanalen met minder schuim, waardoor dunner.

* Zie het bestelformulier van het product voor meer informatie



Voortdurende afvloeiing.  
Continious Flow ondersteunt de 
drainage van lymfevocht.

JoViPak wordt gemaakt van Polartec® Powerdry®. Dit 
materiaal bestaat uit speciale microvezels en heeft een 
unieke gaasstructuur wat ervoor zorgt dat het materiaal 
snel opdroogt.

Glad, duurzaam garen, optimaal geschikt
om vocht van de huid weg te voeren. Zorgt 
voor meer draagcomfort.

Schuimelementen voor meerdere 
drukpunten. Wisselende, langdurige 
druk op fibrotisch weefsel kan voor 
betere behandelresultaten zorgen.

UNIEKE KENMERKEN EN PLUSPUNTEN

POLARTEC® POWERDRY®
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2. ASSORTIMENT BOVENLICHAAM
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JOVILINER ARM

MAATTABEL JOBST JOVILINER ARM AG

CONFECTIE

Maat Omvang biceps

S 23 - 30,5 cm

M 30,5 - 38 cm

L 38 - 46 cm

XL 46 - 56 cm

Maat Lengte pols tot oksel

Kort/Normaal 41 - 44,5 cm

Lang/XLang 44,5 - 48 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViLiner Arm bestelformulier - JoViLiner Arm receptformulier

JOBST JoViLiners verminderen oedeem en fibroses. Het zijn verband- en polstermaterialen om te gebruiken 
in combinatie met compressiesystemen zoals een ICP apparaat. Het onderliggende weefsel wordt intensief 
gemasseerd door de vulling van versnipperd foam. Dit zorgt voor vermindering van het oedeem, verbetering 
van de microcirculatie en vooral verzachting van het fibrotische weefsel. 

JOBST JoViLiners kunnen ook worden gebruikt in combinatie met zwachtels. In iedere fase van de 
behandeling, van de reductiefase tot aan de onderhoudsfase. De verbanden worden gemaakt van katoen/
Lycra® in de kleur Ivory.

JOBST JOVILINER ARM AG

De JOBST JoViLiner arm met Continuous Flow-kanalen bedekt de arm vanaf de 
aanzet van de nagels tot de oksel*. De zogenaamde Stitched-Finger Glove-stijl 
maakt het gebruik van vingerverband overbodig. 

Patiënten met significante of sterk fluctuerende oedemen kunnen er voor kiezen
te wisselen tussen de JOBST JoViLiner arm (eventueel met zwachtels) en hun
JoViPak arm.

*Met laterale verhoging van 5 centimeter.

VOORHEEN JOVIPAK TRANSITIONS



Maat Lengte pols tot oksel

Kort tot 40,5 cm

Normaal 40,5 - 43 cm

Lang 43 - 45,5 cm

JOVIPAK ARM

MAATTABEL JOVIPAK ARMVERBAND

CONFECTIE

Maat
Smalste omvang 
pols (C)

Smalste omvang 
elleboog (C)

Omvang  
oksel (G)

XS 14 - 15,5 cm 20 - 23 cm 23 - 27,5 cm

XS+ 14 - 15,5 cm 22 - 25 cm 27 - 31 cm

S 15,5 - 16,5 cm 23 - 26 cm 27,5 - 32 cm

S+ 15,5 - 16,5 cm 25 - 28 cm 31 - 36 cm

M 16,5 - 18 cm 26 - 29 cm 32 - 36 cm

M+ 16,5 - 18 cm 28 - 31 cm 36 - 40 cm

L 18 - 19 cm 29 - 33 cm 36 - 41 cm

L+ 18 - 19 cm 31 - 35 cm 40 - 44,5 cm

XL 19 - 20,5 cm 33 - 37,5 cm 41 - 45 cm

XL+ 19 - 20,5 cm 35 - 39,5 cm 44,5 - 49 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Arm bestelformulier - JoViPak Arm receptformulier

ARMVERBAND AG1

Een lange armkous gevuld met versnipperd foam, van DIP (het gewrichtje in de 
hand tussen het voorlaatste en het eindkootje) tot oksel met een laterale verhoging 
van 10 cm en een anatomisch geplaatste duim. Continuous Flow™-kanalisering drijft 
lymfevocht lateraal af van de oksel naar andere functionele banen. Verkrijgbaar in 
Polartec® Powerdry® in de kleuren Black en Royal Blue.

JOBST JOVIJACKET

Een JOBST JoViJacket kan worden toegevoegd om extra compressie te geven. 
Verkrijgbaar in Black.

Als uw patiënt niet in een standaard armverband past, kies dan voor een maatwerk armverband.
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JOVIPAK BOX GLOVE CONFECTIE

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Box Glove bestelformulier - JoViPak Box Glove receptformulier

De ideale handschoen met uitstekende pasvorm. Kan ook gedragen worden in combinatie met een armkous. 
Door het box-ontwerp (de vier locknaden aan elke vinger) kan de lengte naar wens worden afgeknipt zonder 
te rafelen en de vingers glijden er eenvoudig in zonder last te ondervinden van de naden. De Box Glove is 
anatomisch ontworpen met de duim in de natuurlijke en functionele positie. De Box Glove is gemaakt van 
Techsheen in de kleur Ivory/Buff of Black. 

De Box Glove kan enkellaags en dubbellaags (dorsaal of geheel) geleverd worden. 
De dubbellaags Box Gloves zijn vooral voor gebruik overdag en kunnen gecombineerd 
worden met JoViPads. 

WASSEN: de handschoen moet met de hand worden gewassen en mag niet in de 
droogtrommel. LET OP: was de handschoen vóórdat u de vingers afknipt; deze kan  
nog krimpen.

LET OP: JOBST PitPaks kunnen moeilijker te verdragen zijn en geadviseerd wordt deze alleen onder toezicht van 
een therapeut te gebruiken. Controleer de tolerantie van patiënten en bouw desgewenst de draagtijd op.
JOBST PitPaks worden doorgaans niet vergoed door de ziektekostenverzekering en komen dus geheel voor
eigen rekening. Informeer bij BSN medical voor de prijs van het product.

MAATTABEL JOVIPAK BOX GLOVE

Maat Omvang palm Omvang pols  Boven pols

XS 17,5 - 18,5 cm 14,5 - 15,5 cm 15,5 - 16,5 cm

S 18,5 - 19,5 cm 15,5 - 16,5 cm 16,5 - 17,5 cm

M 19,5 - 21 cm 16,5 - 18 cm 17,5 - 19 cm

L 21 - 22,5 cm 18 - 19,5 cm 19 - 20,5 cm

XL 22,5 - 24 cm 19,5 - 21 cm 20,5 - 23 cm

 JoViPad foam palm JoViPad foam dorsaal PitPak palm PitPak dorsaal

U schuift foam, JoViPads of JOBST PitPaks eenvoudig tussen de lagen voor extra compressie.



KINBAND STANDAARD

Ontworpen voor behandeling van oedeem aan hals, nek, kaak en de voorste/laterale 
delen van het gezicht (bedekt de oren gedeeltelijk). Door de open zoom aan de 
onderkant kunt u zelf de vulling kiezen. Het klittenband bij de nek en aan de boven- en 
achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens van de patiënt, waardoor 
de kinband geschikt is om ’s nachts te dragen. De foto toont de standaard kinband met 
universele nekpad. Te bestellen in S, M, L, XL

CONFECTIEJOVIPAK HOOFD, NEK,  
EN KIN

KINBAND UITGEBREID

Ontworpen voor de behandeling van oedeem aan hals, kaak en de laterale delen van
het gezicht; bedekt het oor, het laterale deel van het hoofd en achter het oor. Door
de open zoom aan de onderkant kunt u zelf de vulling kiezen. Het klittenband bij de
nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden aangepast naar wens 
van de patiënt, waardoor de kinband geschikt is om ’s nachts te dragen. De foto
toont de uitgebreide kinband met peri auriculaire nekpad. Te bestellen in S, M, L, XL

HALF GEZICHTS- EN NEKMASKER

Voor hoofd- en halsoedeem aan één kant van het gezicht. Deze losse, met foam
gevulde, aangepaste versie van de kinband bedekt de kin, het oog en het voorhoofd.
Het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het hoofd kan worden
aangepast naar wens van de patiënt, waardoor het masker ook ’s nachts
kan worden gedragen. De hals is gestikt met Continuous Flow-kanalisering om
optimale lymfedrainage te ondersteunen. Verkrijgbaar in linker en rechte uitvoering. 
Te bestellen in S, M, L, XL

GEZICHTS- EN NEKMASKER (ZONDER VULLING)

Voor het hele gezicht behalve de neus en lippen. Dit masker heeft verstelbaar 
klittenband aan de boven-en achterkant van het gezicht, de hals en boven de bovenlip. 
De verstelbare band langs de bovenste helft van het gezicht zorgt voor volledig zicht 
als dit nodig is. Let op: het kant-en-klare masker heeft geen vulling maar wel een open 
zoom aan de onderkant voor eventuele vulling. Het masker kan worden gevuld met 
JoViPads naar keuze. Te bestellen in S, M, L, XL
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JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Hoofd, Nek en Kin bestelformulier - JoViPak Hoofd, Nek en Kin receptformulier

Kinbanden, maskers en pads zijn verkrijgbaar in katoen/Lycra® in Ivory (behalve de oogpads). Verstelbaar, 
veelzijdig en zeer comfortabel.

Hoofd omvang 1,5 cm boven wenkbrauw
Nek omvang breedste deel

MAATTABEL
KINBAND, GEZICHTS- EN NEKMASKER

MAATTABEL
OOGPAD

Maat Omvang hoofd Omvang nek

S 53 - 56 cm 28 - 33 cm

M 56 - 58,5 cm 33 - 38 cm

L 58,5 - 61 cm 38 - 43 cm

XL 61 - 63,5 cm 43 - 48,5 cm

Maat Omvang hoofd

S/M 53 - 58,5 cm

L/XL 58,5 - 66 cm

NEK PAD UNIVERSEEL

Ontworpen voor bilateraal hoofd- en halsoedeem met zwelling in de hals voor of
achter het oor. Als de zwelling voor het oor zit, bestelt u deze pad met een Standaard
kinband. Als de zwelling achter het oor zit, bestelt u de pad met een Uitgebreide
kinband. Te bestellen in één maat, small/medium

NEK PAD PERI AURICULAIR

Ontworpen voor bilateraal hoofd- en halsoedeem met zwelling in de hals en voor of
achter het oor. Als de zwelling voor het oor zit, bestelt u deze pad met een Standaard
kinband. Deze pad besteld u met een Uitgebreide kinband.  
Te bestellen in één maat, small/medium

OOG PAD

De JoViPads oog is ontworpen om bilaterale druk te geven op het orbitale gebied  
van het gezicht. De losse vulling en laterale kanalisering zorgen voor afvoer naar de  
pre-auriculaire lymfklieren. Te bestellen in Buff Polartec® Powerdry®.
Hoofdomtrek (1 cm boven de wenkbrauw): small/medium (53 - 58,5 cm), 
large/xlarge (58,5 - 66 cm)



Al deze pads worden gemaakt van Polartec® Powerdry® in de kleur Buff.

JOBST JoViPads borst en borstwand verzachten fibrose na een mastectomie of lumpectomie.

POST-LUMPECTOMY JOVIPADS
Voor oedeem en stralingsfibrose van de aangedane borst en/of de borstwand. De PL Pad
bedekt de aangedane borst helemaal en zorgt voor laterale afvoer naar de liesknopen en 
posterior via de ruggengraat. Past onder de meeste sport- en/of compressiebeha’s.  
Cupmaat: small (cup B/C) lengte 46 cm, medium (cup D) lengte 50 cm, large (cup E/F) 
lengte 55 cm en xlarge (cup G) lengte 66 cm

UNILATERAL POST-MASTECTOMY JOVIPADS
Voor borstwandoedeem en/of stralingsfibrose na een mastectomie*. Kan gebruikt worden 
onder een mastectomie beha. Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm),  
large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)

* De PM pad bedekt de aangedane borstwand helemaal en zorgt voor de laterale afvoer naar de liesknopen en 
porterior via de ruggegraat.

MINI AXILLA JOVIPADS
Een losjes gevulde pad die compressie in de oksel biedt, met een Continuous Flow™-verlengstuk, 
welke op de plaats kan worden gehouden door een sport- of compressiebeha. Beha-maat: 
small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)

SERRATUS ANTERIOR JOVIPADS
Om lymfevocht lateraal naar de liesklieren en posterior richting ruggengraat af te voeren. 
Past in de meeste mastectomie- of standaard beha’s. Beha-maat: small (70 - 75 cm), 
medium (80 - 85 cm), large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)

INFRAMAMMARY JOVIPADS
Fibrose van de borst en/of rondom de borst is voor veel vrouwen een blijvend probleem. 
Deze ellipsvormige pad loopt van de serratus anterior tot de processus xiphoideus. Geeft 
zachte compressie aan de onderzijde van de borst. De pad kan onder een sport- of 
compressiebeha gebruikt worden. Beha-maat: small (70 - 75 cm), medium (80 - 85 cm), 
large (90 - 95 cm) en xlarge (100 - 110 cm)

CONFECTIEJOVIPADS BORST EN 
BORSTWAND

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPads Borst en Borstwand bestelformulier - JoViPads Borst en Borstwand receptformulier
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JOVIPADS FOAM CONFECTIE

JoViPak confectie orderformulieren:
PitPaks en JoViPads bestelformulier - PitPaks en JoViPads receptformulier

Deze, met schuim gevulde, pads zijn verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleur Ivory.

TYPE: POP

Slimline 20 x 12,5 cm ovaalvormige pad voor bescherming van de kwetsbare 
knieholte. De pad kan natuurlijk in elk ander klein gebied gebruikt worden waar
oedeem en/of fibrose een probleem is. De pad wordt gebruikt onder zwachtels,
IPC-manchetten of compressiekleding. Verkrijgbaar in één maat.

TYPE: KDNY

Slimline Kidney Pads zijn verkrijgbaar in twee maten: 12,5 x 25,5 cm of 7,5 x 18 cm.
Er zijn verschillende manieren van toepassen, bijvoorbeeld de laterale borstwand 
onder de oksel, onder de knieschijf of de binnenzijde dijbeen bij de lies. Deze 
pads worden gebruikt om fibrose tegen te gaan en zijn het meest effectief onder 
compressiezwachtels of -kleding.



PITPAKS CONFECTIE

JOBST PitPaks zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van hardnekkige, langdurige fibrose of 
lipodermatosclerose. Pitpaks worden gemaakt van katoen/ Lycra® en zijn gevuld met 100% natuurlijk materiaal. 
PitPaks zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en geschikt voor alleverschillende lichaamsdelen.

De productlijn bevat PitPaks met kanalisering voor grotere gebieden, los gevulde pakkingen voor kleinere 
gebieden en half of deels gevulde pakkingen voor specifieke toepassingen. Sommige grotere los gevulde 
pakkingen zijn zo gestikt dat het natuurlijk materiaal niet naar een kant kan schuiven.
JOBST PitPaks zijn harder dan foampads en daarom wordt geadviseerd deze pads alleen onder toezicht 
van een therapeut te gebruiken. Controleer de tolerantie van de patiënt, bepaal de hoeveelheid gewenste 
compressie en bouw de draagtijd op.

Alleen verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleur Ivory.

JOBST PITPAKS CILINDER

JOBST PitPaks onder korte-rek zwachtels vergemakkelijkt het zachter maken van fibrotisch weefsel op 
verschillende delen van het lichaam.

Type: SR-CYL-FP D6
Voor de onderarm. Volledige vulling, lengte 15 cm, omvang 18 - 23 cm

Type: SR-CYL-FP D6.5
Voor de bovenrarm. Volledige vulling, lengte 16,5 cm, omvang 23 - 30,5 cm

Type: SR-CYL-FP D8
Voor het onderbeen. Volledige vulling, lengte 20,5 cm, omvang 28 - 38 cm

Type: SR-CYL-HP D7.5
Voor de onderarm. Halve vulling, lengte 19 cm, omvang 18 - 25,5 cm

Type: SR-CYL-HP D8.5
Voor het onderbeen. Halve vulling, lengte 21,5 cm, omvang 20,5 - 30,5 cm

Type: SR-CYL-FP D9
Voor het bovenbeen. Volledige vulling, lengte 23 cm, omvang 35,5 - 43 cm
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JoViPak confectie orderformulieren:
PitPaks en JoViPads bestelformulier - PitPaks en JoViPads receptformulier

JOBST PITPAKS BASISVORMEN

Geschikt voor de behandeling van fibrose op verschillende plaatsen op het lichaam.

JOBST PITPAKS OVERIGE VORMEN

LET OP! JOBST PitPaks vallen niet onder het basispakket en worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. Ze komen dus geheel voor 
eigen rekening. Informeer bij BSN medical voor de prijs van het product.

Type: RND 6
Rond JoViPad, 
diameter 15 cm

Type: IMP
Inframammary PitPak. 
Halvemaan-vormige PitPaks volgen de natuurlijke contouren van het lichaam. Voor 
hardnekkige fibrose in gebieden als de aanzet van de tenen, laterale borstwand en 
het onderste deel van de borst. 
Small = 21,5 x 9 cm, medium = 25,5 x 10 cm en large = 28 x 12,5 cm

Type: DRSM 4x5
Dorsum PitPak. Te gebruiken onder korte-rek zwachtels of JOBST FarrowWrap 
handverband voor het verzachten van langdurige fibrosering van de handrug.

Type: SR- EC-FP 6x9
Rechthoekige PitPak, 
afmeting is 15 x 23 cm



JOVIPAK ARM
JoViPak armverbanden zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren in de onderstaande maatwerk uitvoeringen.

Keuze stoffen:
- Polartec® Powerdry®

- Polartec® Silkweight
- Katoen/Lycra®

Extra mogelijkheden:
- Slimline
- Snug Fit
- 2 Blend Foam
- Ritsen (hand, onder en/of bovenarm)

ARMVERBAND AG1

AG1 armverbanden kunnen ook worden besteld met een losse hand (AC1 en 
CG1). Een licht gewatteerde manchet wordt toegevoegd aan de handschoen om 
de twee stukken goed te laten aansluiten.

MAATWERK

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Arm bestelformulier - JoViPak Arm receptformulier - JoViPak Arm maatschema - JoViPak Arm Hand links / rechts

AC1 AD AE AG AG1 CG1

H

G1

G

E
D1

D

C

B

A

HANDSCHOEN MET GESTIKTE VINGERS MET OF 
ZONDER RITS

Elk JoViPak armverband kan worden geleverd met stiksels tussen de vingers. De 
standaard vingerlengte loopt tot de DIP, maar de gewenste lengte kan worden 
aangegeven d.m.v. een stippellijn op het handomtrek formulier. De optie handschoen 
met gestikte vingers kan in de plaats komen van vingerzwachtels voor patiënten met 
gezwollen vingers en/of hand. De inzet van een ‘losse’ palmpad of rugpad kan ook 
functioneel zijn bij het beheersen van handzwellingen.

JOBST JOVIJACKET

Een JOBST JoViJacket kan worden toegevoegd om meer compressie te geven. 
Verkrijgbaar in Black en White.
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JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Schouder - Thorax bestelformulier - JoViPak Schouder - Thorax receptformulier -  
JoViPak Schouder - Thorax maatschema - JoViPak Schouder - Thorax Hand links / rechts

JOVIPAK SCHOUDER - THORAX
De Schouder-Thorax is geschikt voor patiënten die of een mastectomie of een lumpectomie hebben ondergaan 
en naast armoedeem ook oedeem rondom de schouder en/of bovenlichaam hebben.

De Schouder-Thorax wordt gemaakt met behulp van Computer Aided Design (CAD)-technologie. Ieder product 
wordt gemaakt met behulp van een patroon op de exacte afmetingen van de patiënt.

SCHOUDER - THORAX

Dit product raden we aan te bestellen in Silkweight Powerdry®-stof met een Slimline-
ontwerp. Het verband op de foto hiernaast heeft drie ritsen om het eenvoudiger aan 
te kunnen trekken: een middenvoor-thoracale rits, een onderarmrits, van pols naar 
elleboog en een rits over de rug van het aparte handstuk. Verkrijgbaar in meerdere 
kleuren.

SCHOUDER - THORAX JOBST JOVIJACKET

JOBST JoViJacket geeft extra druk. Dit wordt aanbevolen voor een maximale 
pasvorm en effectiviteit.

SCHOUDER - THORAX MET/ ZONDER THORAX 
VULLING 

U heeft de keuze om de romp al of niet te voorzien van foamvulling, of deze niet te 
laten vullen.

MAATWERK



JOVIPAK VEST
Het JoViPak Vest is een veelzijdig verband voor borstwandoedeem en fibrose na een 
lumpectomie of mastectomie. Het Vest heeft verstelbare schouderbanden en is gemaakt
van katoen/Lycra®, wat zorgt voor meer comfort en het toelaten van uitzetting van de borstkas 
tijdens inademen. De middensluiting is van klittenband in 2 delen (gesplitst bij de taille). Voor 
optimaal therapeutisch effect wordt aangeraden een JOBST JoViJacket over het Vest te dragen. 
Voor patiënten in een warm klimaat kunnen vesten worden besteld in Slimline uitvoering. 
Het Vest kan doorlopen tot de rand van het bekken als de patiënt een natuurlijke taille heeft 
(kleinere omtrek bij de taille dan bij de heup). Als de patiënt geen natuurlijke taille heeft, dan 
wordt een Vest tot de onderste rib aangeraden. Optioneel is een bodystocking afwerking, met 
sluiting aan de voorzijde van het Vest.

CONTINUOUS FLOW-
KANALEN 

Continuous flow-kanalen voeren vocht 
over het bovenlichaam af naar de andere 
zijde of de niet aangedane oksel. Deze 
optie is van toepassing bij patiënten die 
een mastectomie of een lumpectomie 
hebben ondergaan.

BILATERAAL  
(DUBBELE VULLING)

Voor patiënten met een dubbele
mastectomie of lumpectomie met
weinig tot geen functionele lymfeklieren
in beide oksels. Continuous flow-
kanalen voeren vocht distaal af naar 
het verzamelgebied in de lies.

½ VULLING UNILATERAAL (HORIZONTAAL OF VERTICAAL)

Voor patiënten die een unilaterale mastectomie of lumpectomie hebben ondergaan
en borstwandfibrose aan één kant hebben. De foamvulling met Continuous  
flowkanalen strekt zich tot over de verticale achter- en voorwaterscheidingen.  
U bestelt deze rechts- of linkszijdig. 

PAD P-PI (PADDED INSERT) VOOR VEST (OPTIONEEL)

Om de druk op het gebied van de ontbrekende borst te egaliseren. Verkrijgbaar in de 
cupmaten B/C, D, E/F en G. 

MAATWERK

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Vest bestelformulier - JoViPak Vest receptformulier - JoViPak Vest maatschema

Vulling opties

voorkant

Kanaal opties

voorkant achterkant

achterkant

LET OP: Voor Lumpectomie patiënten met alleen gelokaliseerde oedemen in de borst, rib of bovenrug is de 
JoViBusti (pagina 26) mogelijk een beter alternatief. Als u overweegt een armverband bij het Vest te dragen, is 
het Schouder-Thorax verband met bovenlijfverlenging een betere optie.
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JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Busti bestelformulier - JoViPak Busti receptformulier

JOVIPAK BUSTI
De JoViBusti is ideaal voor patiënten waarbij een lumpectomie is uitgevoerd
en oedeem of fibrose in de borst, borstwand en/of bovenrug hebben. na een 
mastectomie wordt het JoViPak Vest aangeraden (pagina 25). De JoViBusti heeft 
geen schouderbandjes en loopt door tot de onderste rib (in plaats van tot aan  
de taille.)

De JoViBusti heeft een ritssluiting aan de voorkant en verticale kanalen. De 
JoViBusti is uitgevoerd in Slimline waardoor deze overdag kan worden gedragen.

Verkrijgbaar in Polartec Powerdry in meerdere kleuren.

Een JOBST JoViJacket™ dient te worden besteld om de effectiviteit van de JoViBusti
te optimaliseren en op zijn plaats te houden.

MAATWERK

Het maatschema is in het bestelformulier verwerkt.



3. ASSORTIMENT ONDERLICHAAM
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JOVILINER BEEN

MAATTABEL JOVILINER AD MAATTABEL JOVILINER DG1

CONFECTIE

Maat Omvang kuit

S 33 - 38 cm

M 38 - 46 cm

L 46 - 58 cm

XL 58 - 66 cm

Maat Lengte vloer tot 
knie in cm

Kort tot 36,5 cm

Normaal 36,5 - 40 cm

Lang 40 - 44,5 cm

XLang 44,5 - 48,5 cm

Maat Omvang bovendij

S 48 - 58 cm

M 58 - 74 cm

L 74 - 89 cm

XL 89 - 102 cm

Maat Knie tot lies  
in cm

Kort tot 32,5 cm

Normaal 32,5 - 36 cm

Lang 36 - 39,5 cm

XLang 39,5 - 43 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViLiner Been bestelformulier - JOBST JoViLiner Been receptformulier

JOBST JoViLiners verminderen oedeem en fibroses. Het zijn verband- polstermaterialen om te gebruiken 
in combinatie met compressiesystemen zoals een ICP apparaat. Het onderliggende weefsel wordt intensief 
gemasseerd door de vulling van versnipperd foam. Dit zorgt voor vermindering van het oedeem, verbetering 
van de microcirculatie en vooral verzachting van het fibrotische weefsel. 

JOBST JoViLiners kunnen ook worden gebruikt in combinatie met zwachtels. In iedere fase van de 
behandeling, van de reductiefase tot aan de onderhoudsfase. De verbanden worden gemaakt van katoen/
Lycra® in de kleur Ivory.

JOBST JOVILINER AD

De JOBST JoViLiner AD (onderbeen) met Continuous Flow-kanalen bedekt het 
been vanaf het uiteinde van de tenen tot aan de knie en scheidt de tenen tot aan 
de nagels met stiksels, m.u.v. de derde en vierde teen. Dit zit comfortabel en 
afzonderlijke teenzwachtels zijn in de meeste gevallen niet meer nodig.

JOBST JOVILINER DG1

De JOBST JoViLiner DG1 (bovenbeen) heeft Continuous Flow-kanalen vanaf net 
onder de knie tot aan de lies en heeft een laterale verhoging van 10 cm.

VOORHEEN JOVIPAK TRANSITIONS



JOVIPAK BEEN

MAATTABEL JOVIPAK BEENVERBAND

Maat
Smalste omvang 
enkel (B)

Breedste omvang 
kuit (C)

Omvang 2cm 
onder knie (D)

XS 19 - 20,5 cm 33 - 35,5 cm 29 - 32 cm

XS+ 24 - 25,5 cm 35,5 - 38 cm 30,5 - 33 cm

S 20,5 - 22 cm 35,5 - 38 cm 32 - 34,5 cm

S+ 25,5 - 27 cm 38 - 40,5 cm 33 - 35,5 cm

M 22 - 23 cm 38 - 40,5 cm 34,5 - 37 cm

M+ 27 - 28 cm 40,5 - 43 cm 35,5 - 38 cm

L 23 - 24 cm 40,5 - 43 cm 37 - 39,5 cm

L+ 28 - 29 cm 43 - 45,5 cm 38 - 41 cm

XL 24 - 25,5 cm 43 - 45,5 cm 39,5 - 42 cm

XL+ 29 - 30,5 cm 45,5 - 48 cm 41 - 43 cm

XXL 25,5 - 27 cm 45,5 - 48 cm 42 - 44,5 cm

XXL+ 30,5 - 32 cm 48 - 51 cm 43 - 46 cm

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Been bestelformulier - JoViPak Been receptformulier

BEENVERBAND AD

Geschikt voor lymfoedeem of CVI aan het onderbeen, ook bij zwelling van de voet 
en/of tenen. De zool van de voet loopt tot het puntje van de langste teen maar de 
bovenkant is in een hoek afgesneden om de tenen bloot te laten. De voetlengte is 
in verhouding met de lengte en omtrek van het been. Het verband kan ook worden 
gebruikt in combinatie met de Hip Hugger™. Verkrijgbaar in Polartec® Powerdry® 

in de kleuren Black en Royal Blue.

CONFECTIE

JOBST JOVIJACKET

JOBST JoViJackets buitenkousen kunnen korte-rek zwachtels vervangen. Ze zijn van 
nylon/Spandex® met een antislipzolen. Verkrijgbaar in de kleur Black.

Maat Lengte grond tot knie

Kort tot 38 cm

Normaal 38 - 42 cm

Lang 42 - 46 cm

Als uw patiënt niet in een standaard 
beenverband past, kies dan voor een 
maatwerk beenverband.

SAFETY SOK

De bijpassende Polartec® Powerdry® overkous loopt van de teenaanzet tot 
halverwege de kuit met een antislipzool tegen uitglijden en slijtage. De sok wordt 
standaard bij elke confectie AD bestelling geleverd.
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JOVIPAK PADS GENITAAL

MAATTABEL JOVIPAK PADS 
GENITAAL VOOR VROUWEN

MAATTABEL JOVIPAK PADS 
GENITAAL VOOR MANNEN

CONFECTIE

Broek maat

Small (34-38) Medium (40-42)

Large (44-46) XLarge (48-52)

Omtrek Scrotum

Small (28 cm) Medium (36 cm)

Large (42 cm) XLarge (52 cm)

JoViPak confectie orderformulieren:
JoViPak Pads Genitaal bestelformulier - JoViPak Pads Genitaal receptformulier

VOOR MANNEN EN VROUWEN

JoViPak Pads zijn gemaakt van Polartec® Powerdry® materiaal in de kleur Buff.

JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR VROUWEN

Geschikt voor labia oedeem en/of fibrose. De breedte aan de voorzijde is ontworpen 
om het litteken van een hysterectomie in de bikinilijn geheel te bedekken. De met 
versnipperd foam gevulde pad met verticaal Continuous Flow-stikpatroon voert 
lymfevocht weg van de pubis richting de verzamelgebieden in de oksel. De genitaal 
pad kan worden gebruikt onder een compressiekledingstuk voor bescherming, meer
comfort en optimale resultaten. De banden zijn gemaakt van zacht, elastisch materiaal 
en lopen over de rand van het bekken om de pad op zijn plek te houden (banden 
kunnen desgewenst worden afgeknipt). Verkrijgbaar in 4 maten: small, medium, 
large en xlarge

JOVIPAK PADS GENITAAL VOOR MANNEN

Geschikt voor scrotumoedeem en/of fibrose. De met versnipperde foam gevulde pad 
met verticaal Continuous Flow-stikpatroon voert lymfevocht weg van het testesgebied 
naar een alternatieve, functionele lymfatische weg. De pad kan worden gebruikt onder 
een compressiekledingstuk voor bescherming, meer comfort en optimale resultaten. 
De banden zijn gemaakt van zacht, elastisch materiaal en lopen over de rand van 
het bekken om de pad op zijn plek te houden (banden kunnen desgewenst worden 
afgeknipt). Verkrijgbaar in 4 maten: small, medium, large en xlarge



JOVIPAK BEEN
Maatwerk beenverbanden zijn verkrijgbaar in meerdere kleuren in de onderstaande uitvoeringen.

Keuze stoffen:
- Polartec® Powerdry®

- Katoen/Lycra®

Extra mogelijkheden:
- 2 Blend foam
- Tenen bedekken

BEENVERBAND AG1

Afhankelijk van het type lymfoedeem voeren de kanalen het vocht af van de 
liesknopen naar de zijkant van de heup (secundair lymfoedeem) of naar het 
verzamelgebied in de lies (primair lymfoedeem).

Desgewenst kan voor het aantrekgemak gekozen worden voor 1 of 2 ritsen. Als de 
wreefomvang (H/A) 10 cm groter is dan omvang enkel (cB) wordt een rits op het 
onderbeen geadviseerd.

MAATWERK

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Been bestelformulier - JoViPak Been receptformulier - JoViPak Been maatschema - JoViPak Been Voet links / rechts

AB1
 

AD
 

AF1
 

AG
 

AG1
 

M
H

G1
G

F2
F1

F
E

D
C

B1

B

A

SAFETY SOK

De bijpassende Polartec® Powerdry® overkous loopt van de teenaanzet tot 
halverwege de kuit met een antislipzool tegen uitglijden en slijtage. De safety sok is 
verkrijgbaar voor AB1 tot AG1 beenstukken.
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JOVIPAK HIP HUGGER
Voor patiënten die hoog tot in de heup oedeem hebben, of zware
dijbeenkwabben. De Hip Hugger loopt van net onder de knie tot de 
taille en wordt op zijn plaats gehouden door de nylon/Spandex® band 
heupband met klittenband.

Indien de lies open moet blijven en er geen genitale zwelling is, kunnen 
twee Hip Huggers samen gedragen worden. als alternatief voor een 
Boxer Short. U kunt dit aangeven op het bestelformulier.
 
Hip Huggers worden meestal gedragen in combinatie met 
onderbeenverbanden van JoViPak en volledige JOBST JoViJackets van 
nylon/Spandex®. De ongevulde manchet onderaan de Hip Hugger past 
in het onderbeenverband.

De Hip Hugger is uitstekend te combineren met andere vormen van compressie, bijvoorbeeld zwachtelen. Soms 
kan een volledige JOBST JoViJacket de zwachtels helemaal vervangen.

Alleen verkrijgbaar in katoen/Lycra® in de kleuren Black, Royal Blue of Ivory.

MAATWERK

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Hip Hugger bestelformulier - JoViPak Hip Hugger receptformulier - JoViPak Hip Hugger maatschema 



JOVIPAK BOXER SHORT
JOVIPAK BOXER SHORT

De Boxer Short loopt tot hoog in de taille, heeft een ritssluiting aan de voorkant en 
Continuous Flow-kanalisering, waardoor overtollig vocht van de liezen wordt afgevoerd 
naar het transversale waterscheidingpunt. De Boxer Short is verkrijgbaar voor mannelijke 
en vrouwelijke patiënten met heup-, gluteaal of genitaal oedeem, in meerdere kleuren.

De pijplengte van de Boxer Short is maximaal 15,5 cm vanuit de lies gemeten. Als de Boxer Short wordt 
gedragen in combinatie met een beenverband, wilt u duidelijk aangeven op het formulier aan waar het 
beenverband en de Boxer Short bij elkaar komen. 
TIP: Er kan een JOBST JoViJacket van volledige lengte van nylon/Spandex® worden besteld om de twee 
verbanden tot een eenheid te combineren.
De Boxer Short, in combinatie met een JOBST JoViJacket, kan bij een obese patiënt met een licht 
overhangende buik een oplossing zijn. De short tilt het weefsel op en verlicht de druk op de liesknopen. Meet 
dikke patiënten terwijl ze op de rug liggen en stuur digitale foto’s mee met de bestelling.

JOBST JOVIJACKET

Gebruik het JOBST JoViJacket van nylon/Spandex® over de Boxer Short voor de 
meest optimale en effectieve compressie.

BEENVERBAND AF1 MET BOXER SHORT EN JOBST 
JOVIJACKET AG

Deze combinatie van drie producten loopt van de tenen tot in de taille.

Primair Lymfoedeem
Als de lies lymfknopen functioneren, kunt u ervoor kiezen 
het vocht naar het verzamelgebied in de lies te voeren. In dit 
geval is de doorstroom van de Continuous-Flow-kanalisering 
volgens de normale kanalen geschikt, zoals weergegeven in de 
tekening links.

Secundair Lymfoedeem
Als de lies lymfeknopen operatief verwijderd, bestraald, of 
niet-functioneel zijn, kan het vocht omgeleid worden. Weg van 
het verzamelgebied in de lies en omhoog naar de gelijkzijdige 
oksel, zoals weergegeven in de tekening links. De keuze voor 
kanalisering wordt door de arts of therapeut bepaald.

MAATWERK

JoViPak maatwerk orderformulieren:
JoViPak Boxer Short bestelformulier - JoViPak Boxer Short receptformulier - JoViPak Boxer Short maatschema 
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4. PATIËNTINFORMATIE
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AAN- EN UITTREKINSTRUCTIES

Aantrekgemak
Afhankelijk van leeftijd en fysieke kracht én van het bedoelde gebruik (bijv. onder zwachtels, onder IPC-
manchetten of compressiekleding voor ’s nachts) varieert het aantrekgemak. 

De onderstaande instructies zijn voor uw patiënt van belang, omdat aantrekgemak essentieel is voor de 
therapietrouw en zelfredzaamheid. Nauwkeurig opgevolgde instructies verlengen de levensduur van het 
JoViPak verband.

Een armverband aantrekken
TIP: Het aantrekken wordt een stuk makkelijker als uw patiënt gebruik maakt van een anti-slipmat, zoals de 
Dycem*. De anti-slipmat geeft een veilige ondergrond, stabiliteit en een betere grip.

Trek of schuif het armverband zonder om te slaan aan uw arm. Het dragen van een rubberen handschoen 
met noppen profiel aan uw goede hand kan ook helpen bij het aantrekken. Door het gebruik van een rubberen 
handschoen wordt het risico dat vingernagels de stof beschadigen beperkt. Het JoViPak verband en de 
JoViJacket gaan zo langer mee.

Ga voor een tafel staan (of het liefst voor een keukenblad zodat u niet 
voorover hoeft te buigen) en leg de anti-slipmat op het blad voor u. Schuif 
uw hand met de palm naar beneden zo ver mogelijk in de mouw en duw 
uw hand en het JoViPak verband tegen de anti-slipmat.

U kunt uw vingers verder in het verband bewegen terwijl de anti-slipmat het 
JoViPak verband op zijn plaats houdt. Om het verband hoger om de arm 
te krijgen, legt u uw bovenarm op de anti-slipmat en duwt u stevig door tot 
het verband aansluit in de oksel.

JOBST JoViJackets
Het JOBST JoViJacket wordt OVER het JoViPak armverband gedragen. 

OPMERKING: Waslabels zitten aan de buitenkant van de JoViPak verbanden 
en aan de binnenkant van een JOBST JoViJacket.

JOBST® JOVIPAK ARMVERBAND

STAP 2

STAP 1

UITLEG

* De Dycem wordt apart verkocht en dient door de patient zelf betaald te worden.



Aantrekgemak
Afhankelijk van leeftijd en fysieke kracht en van het bedoelde gebruik (bijv. onder zwachtels, onder IPC-
manchetten of compressiekleding voor ’s nachts) varieert het aantrekgemak.

De onderstaande instructies zijn voor uw patiënt van belang, omdat aantrekgemak essentieel is voor de 
therapietrouw en zelfredzaamheid. Nauwkeurig opgevolgde instructies verlengen de levensduur van het 
JoViPak verband.

Een beenverband aantrekken
TIP: Het aantrekken wordt een stuk makkelijker als uw patiënt gebruik maakt van een anti-slipmat, zoals de 
Dycem*. De anti-slipmat geeft een veilige ondergrond, stabiliteit en een betere grip.

Trek het beenverband aan als een laars. Bij een lang JoViPak beenverband slaat u de bovenzijde terug en trekt 
u rustig aan het dubbelgeslagen verband tot de JoViPak goed om het been zit. Het gebruik van een rubberen 
handschoen met noppen profiel kan ook helpen bij het aantrekken. Tevens wordt het risico dat vingernagels de 
stof beschadigen beperkt, waardoor JoViPak uw beenverband en de JOBST JoViJacket langer mee gaan.

JOBST® JOVIPAK BEENVERBAND

UITLEG

STAP 2 STAP 3

STAP 1

Ga op een rechte stoel met rugleuning zitten en leg de anti-slipmat voor u op de 
vloer. Rol de bovenkant van het JoViPak verband op. U heeft zo een betere grip 
op het verband en het is beter voor de stof. Schuif uw voet zo ver mogelijk in het 
verband en duw uw voet stevig tegen de anti-slipmat.

U kunt uw tenen verder in 
het verband bewegen terwijl 
de anti-slipmat het JoViPak 
verband op zijn plaats houdt. 
Om het verband hoger om 
uw been te krijgen, kunt u de 
anti-slipmat op de rand van de 
stoel leggen.

Ga zitten en zorg er voor 
dat de achterkant van 
uw dij contact maakt 
met de anti-slipmat. Duw 
nu naar beneden alsof u 
probeert uit de stoel te 
glijden.

JOBST JoViJackets
Het JOBST JoViJacket wordt OVER het JoViPak beenverband gedragen.

OPMERKING: Waslabels zitten aan de buitenkant van de JoViPak 
verbanden en aan de binnenkant van JOBST JoViJacket en Safety Sock.

* De Dycem wordt apart verkocht en dient door de patient zelf betaald te worden.
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INSTRUCTIE VOOR DE JOVIPAK KINBAND
Ontworpen voor lymfoedeembehandeling aan hals, nek, kaak en de voorste/laterale delen 
van het gezicht. Met het klittenband bij de nek en aan de boven- en achterkant van het 
hoofd kunt u de kinband passend maken. De foto toont de standaard kinband. Door de 
open zoom aan de onderkant kunt u de kinband opvullen met een JoViPak nek pad 
universeel of peri auriculair (zie pagina 17-18).

Kingebied

Vastmaken aan achterkant nek

Opening voor nekpad

Haak kant van klittenband niet op de huid

Boven op hoofd vastmaken

2

1

De Box Glove is ontworpen om de hand te ondersteunen in een functionele positie terwijl 
adequate compressie wordt gegeven aan hand en vingers. Houd er rekening mee dat de 
vingers van de handschoen opzettelijk langer dan nodig worden gemaakt, zodat ze op de 
gewenste lengte kunnen worden geknipt. 

Het einde van de vingers en de pols van de handschoen zijn niet afgewerkt, omdat stiksels 
eventueel insnoering kunnen geven. 

BELANGRIJK: voor het inkorten van de vingers lees de instructie!
•  De Box Glove krimpt altijd bij de eerste wasbeurt. Daarom is het belangrijk, alvorens de vingers in te korten, 

om de handschoen eerst te wassen. 
•  Trek de handschoen goed aan. Wees er zeker van dat de stof van de vingers comfortabel is verdeeld.
•  Markeer (met de handschoen aan) waar de vingers moeten eindigen. Dit kunt u doen met potlood of een 

uitwasbare stift.
Wij adviseren om de vingers van de Box Glove af te knippen bij de basis van het nagelbed.

LET OP: knippen en afwerken
Als de vingers geknipt zijn, zullen kleine draadjes zichtbaar zijn op elke kniplijn en bij elke naad. Een scherpe, 
korte ruk aan de draad zal de naad vergrendelen.

WASINSTRUCTIES: niet in de wasmachine, niet in de droger 
•  De Box Glove moet op de hand worden gewassen en aan de lucht gedroogd. Gebruik een mild wasmiddel.

a

INSTRUCTIE VOOR DE JOVIPAK BOX GLOVE



Alle JOBST JoViPak producten zijn wasbaar
We adviseren de producten regelmatig te wassen. Behandel de JoViPak producten zoals elk delicaat, wasbaar 
kledingstuk. Gebruik een mild, vloeibaar wasmiddel. Geen bleekmiddel gebruiken.
 
Wij adviseren JoViPak verbanden te wassen in de wasmachine. De spoelcyclus is goed voor het verwijderen 
van zeepresten en de centrifugeercyclus voor het verwijderen van water uit het schuim. Stel de wasmachine in 
op fijn-/wolwas en een matig warme temperatuur (30-40°).
 
Donkere kleuren kunnen afgeven, vooral Zwart of Royal Blue katoen/Lycra.

JoViPak Box Glove, Hoofd, Nek en Kin
Wij adviseren bij deze producten gebruik te maken van een waszakje. Let op dat het klittenband wordt 
vastgemaakt vóór het wassen.

JOBST JoViPak verbanden kunnen in de droger. Wij adviseren de droger op een lage temperatuur in te stellen 
om de levensduur van uw JOBST JoViPak verband te verlengen. Keer producten met katoen/Lycra halverwege 
de droogtijd binnenstebuiten.

JOBST JoViJacket™ 
Was de JOBST JoViJacket op de hand. Zwart kan de eerste wasbeurten afgeven. Laat drogen aan de lucht.

JOBST PitPak
Deze producten zijn wasmachinebestendig, maar mogen niet gecentrifugeerd worden. Was met koud water en 
druk het vocht er al rollend in een handdoek uit. Laat drogen aan de lucht.

Aantrekhulp Dycem
Neem de Dycem zo nodig af met een vochtige doek en gebruik eventueel een milde zeep.

WAS- EN DROOGINSTRUCTIES



Met meer dan zestig jaar ervaring in compressietherapie en een patiëntgerichte 
denkwijze zijn JOBST producten de gouden standaard bij het onder controle houden van 
lymfoedeem. Naast Elvarex therapeutische elastische kousen en FarrowWrap verbanden 
bevat het JOBST assortiment nu ook JoViPak. Hiermee biedt BSN medical de producten 
om uw lymfoedeem nog beter en zelfstandig te managen.

• ELVAREX
• FARROWWRAP
• JOVIPAK

MANAGE UW LYMFOEDEEM  
ZELF MET JOBST® PRODUCTEN

THERAPIES. HAND IN HAND.
www.bsnmedical.nl
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HET OPMETEN VAN DE ARM

Laat de patiënt met de aangedane arm in een ontspannen houding naar u 
toe zitten (zie foto 1) waarbij de onderarm op een tafel rust met de elleboog 
een beetje gebogen (35 graden) en de handpalm naar boven.

STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

Vraag de patiënt de pols te buigen (in een hoek van 45 graden). De 'C'-markering 
(zie foto 2), of de ‘smalste pols’-meting in de maattabel is de distale buiglijn. Gebruik 
een markeerstift of oogpotlood (dat eenvoudig kan worden verwijderd) om de lijn 
met een stip te markeren.
Meet nu de omvang. Het meetlint moet goed op de huid liggen, maar er niet in 
drukken of een afdruk achterlaten.

'C'-omvang

'D'-omvang

'E'-omvang

De 'D'-markering (zie foto 3) bevindt zich iets onder het midden van de 
onderarm, het punt waar de onderarm dikker wordt. De D1-markering bevindt 
zich tussen 'D' en 'E'. Dit is het breedste punt van de onderarm.
Deze metingen zijn voor maatwerk.

De (licht gebogen) omvang van de elleboog is de 
'E'-markering (zie foto’s 4-5). Dit is de op een na 
belangrijkste meting. Om te bepalen of uw patiënt in 
confectie past.

STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE VAN HET MEETPROCES

1

2

3

4

'E'-lengte

5

De 'F'-markering is de smalste biceps omvangsmeting. De F1 is de breedste biceps omvangsmeting. 
Deze meting is nodig voor maatwerk. Als er significante onregelmatigheden in de bovenarm zijn, dan geeft 
u meerdere 'F' maten door (F2, F3, enz.). Op die manier sluit de JoViPak armbandage optimaal aan.



'G'-omvang

Lengte C-G

STAP 6

STAP 7

STAP 8

STAP 9

OPMERKING

De 'G'-markering (zie foto 6) is vereist voor alle armbestellingen tot de oksel. 
Om er zeker van te zijn dat het meetlint rechtstreeks uit de oksel komt, kunt u een 
gevouwen stuk papier om de bovenarm wikkelen (pas op voor snijwondjes) en 
markeren waar de uiteinden van het papier samenkomen.

Meet de lengte van de arm van 'C' tot 'G' terwijl de patiënt staat (zie foto 7). De arm 
moet naast het lichaam hangen. Controleer de meting twee keer om de precieze 
lengte te krijgen. (Als de mouw te ver in de oksel komt, voelt dit ongemakkelijk en 
drukt het bovendien het hele verband naar beneden over de vingers van de patiënt.) 
Indien de patiënt een losse huidplooi aan de achterkant van de okselplooi heeft is het 
verstandig om de lengte iets korter op te geven.

Indien u een AG1 bestelt en de markering AG1 niet invult, wordt er automatisch 10 cm aan de buitenkant 
toegevoegd (lateraal aspect) van het verband. Dit wordt de laterale verlenging genoemd en helpt 
oedeemophoping boven het verband te voorkomen.

Voeg een handomtrek tekening (zie foto 8) bij voor een maatwerk armverband. De 
hand van een confectieverband heeft een standaardlengte en gaat ongeveer tot de 
aanzet van het nagelbed of de DIP-gewrichten (het gewrichtje tussen het voorlaatste en 
het eindkootje). Als u een handomtrekformulier gebruikt voor maatwerkverbanden dient 
u een horizontale stippellijn te tekenen, op de plek waar het verband moet eindigen.  
Vul op het formulier de ‘totale handlengte’ in.

Druk de handpalm van de patiënt stevig op het omtrekformulier. Zorg ervoor 
dat de buiglijn boven de gestippelde 'C'-markering op het formulier ligt. Noteer 
de werkelijke lengte van de hand vanaf de buiglijn 'C'-markering (zie foto 9) 
tot het puntje van de middelvinger 'A'-markering zodat we kunnen zien of het 
binnengekomen formulier tijdens versturen niet is vervormd of aangetast.

6

7

8

9
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Meet de palmomtrek ter hoogte van de duimaanzet; de 'B'-markering 
(zie foto 10). Meet de duim niet mee.

Een patiënt met flinke huidplooien
Wanneer een maatwerk arm wordt bestelt voor een patiënt met flinke huidplooien aan de bovenarm, tilt u 
voor het meten het weefsel op met plasticfolie. (Misschien hebt u liever dat de patiënt hierbij ligt.) Het is de 
bedoeling dat het JoViPak verband het weefsel optilt naar waar het zich moet bevinden. Als u denkt dat uw 
patiënt in een confectie arm past, ga dan naar de bestelformulieren met de maatschema's op www.jobst.nl. 

Confectie arm
Deze producten zijn net zo effectief als een maatwerk arm. Als u denkt dat uw patiënt in een confectie arm 
past, ga dan naar de maattabellen op pagina 15. Als het smalste punt van de pols van uw patiënt 
('C'-markering) in een maat in de tabel past, ga dan naar de kolom voor het smalste punt van de elleboog of de 
'E'-markering. Als die past, ga dan naar de oksel of de 'G'-markering. Als die ook past en de lengte van de pols 
tot de oksel tussen 40,5 - 45,5 cm ligt, kunt u een confectie arm bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in Black of 
Royal Blue in Polartec Powerdry materiaal.

Maatwerk arm
Als u een maatwerk arm bestelt, moet u zowel het meetformulier als het handomtrek formulier invullen 
en faxen/mailen zodat we de juiste maat bestellen. Omdat JoViPak verbanden niet zo flexibel zijn 
als compressiekleding voor overdag hebben we uitgebreide maten en patiëntinformatie nodig voor 
maatwerkverbanden. Als u een maatwerk arm bestelt, heeft de patroontekenaar van JoViPak zoveel mogelijk 
afmetingen nodig. Stuur bij ongewone vormen daarom zoveel mogelijk foto’s mee (voor-, zij- en achterkant).

STAP 10

10



HET OPMETEN VAN HET BEEN
STAPSGEWIJZE INSTRUCTIE VAN HET MEETPROCES

STAP 1

STAP 2

STAP 3

U gebruikt voor het meten van JoViPak beenverbanden vrijwel dezelfde meetpunten als voor het meten van 
compressiekousen voor overdag. Bedenk wel dat JoViPak verbanden minder flexibel zijn, dus hoe meer 
informatie u meestuurt, hoe beter we een product voor de patiënt kunnen maken.

De meest gestelde vraag is: ‘Meet ik de patiënt staand of liggend?’ De vorm van het been is hierin de 
bepalende factor. Als het been een redelijk normale vorm heeft, kan de patiënt tegen een meetplank staan om 
het meten te vergemakkelijken. Als het been een onregelmatige of sterk conische vorm heeft, laat de patiënt 
dan plat op de rug liggen. Leg de meetplank onder de heup met de hak plat tegen het voeteneind van het 
bord. Zie de volgende pagina voor het meten van patiënten met flinke huidplooien of overhangend weefsel.

De beenmarkeringen (zie meetformulieren) moeten de omtrek en lengte aangeven. Voorbeeld: als de  
‘B’-markering (smalste enkelpunt) ‘25 cm op 9 cm’ is, betekent dit dat de omtrek 25 cm is en dat de meting 
is opgenomen op 9 cm (lengte) vanaf de vloer of de onderkant van de hak. Gebruik dit systeem voor het hele 
been en vul de benodigde markeringen in op het juiste meetformulier. Zorg ervoor dat de omtrekmetingen zijn 
genomen met uw meetlint horizontaal en uw lengtemetingen in een rechte lijn en niet volgens de contouren van 
het been.

Voetmarkeringen worden uitgedrukt in kleine letters en beenmarkeringen in 
hoofdletters. Als u een meetplank gebruikt, kunt u de totale voetlengte (zie foto 1) 
bepalen door het meetlint recht tegen het uiteinde van de langste teen te houden. 
Laat anders uw patiënt op het meetlint staan. Het distale uiteinde van het verband 
wordt gesneden in een hoek om de tenen bloot te leggen, maar de zool ervan loopt 
tot het puntje van de langste teen.

Meet de 'B'-markering om de voet bij de aanzet van de kleine teen, en over het 
breedste punt van de bal van de voet.

De ‘I’-markering (zie foto 3) geeft ‘Instap’ aan, het hoogste punt van de voetholte 
of het tarsometatarsale gewricht.

1

2

3
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STAP 4

STAP 6

STAP 5

Meet de hiel/enkelmarkering met de voet in 90 graden waarbij de tenen naar de 
neus worden getrokken. Bij beperkte mobiliteit van de enkel kunt u 1 cm omtrek 
toevoegen.

De 'B'-markering (smalste enkelomvang) zit meestal boven de malleolus. Als uw patiënt overhangend 
weefsel heeft, laat u de patiënt voor het meten liggen. Geef de smalste enkelomvang in, zelfs als deze onder 
het overhangende weefsel zit. De patroontekenaar heeft deze maat nodig omdat er bij het maken van een 
bandage voor deze conditie vaak pijltjes in dit gebied moeten komen. De 'B1'-markering zit onderaan de kuit 
(Gastrocnemius), daar waar de achillespees vastzit aan de kuitspier.

De 'C'-markering (zie foto’s 5-6) is het dikste punt van de 
kuit. Deze voorbeelden worden getoond met een maatplank. 
De linker foto (5) toont de lengte en de rechter (6) de omtrek. 
(Herhaal deze methode met alle maten.)

De 'D'-markering (zie foto 7) zit net onder de knieschijf. De 'E'-markering bevindt 
zich op het midden van de patella.

De 'F'-markeringen verwijzen naar de dij: de 'F'-markering is de onderdij, de 'F1'-markering de middendij en 
de 'F2' de bovendij. Als de dij niet cilindrisch is of overhangende huidplooien heeft, kunt u ons aanvullende 
metingen tussen 'E' en 'G' (de lies) geven en foto’s e-mailen naar jovi@bsnmedical.com. Zorg ervoor dat u ons 
de lengte geeft van elke 'F'-markering (zoals afgebeeld op de meetplank) of vanaf de onderkant van de hak.

OPMERKING

4

5

7

6



STAP 7

STAP 8

STAP 9

De 'G'-markering (zie foto 8) zit bij de lies; zorg ervoor dat u met het lint 
horizontaal meet en meet zo hoog mogelijk.

De 'G1'-markering (zie foto 9) is optioneel. Als u een 'AG1'-verband bestelt en geen 
maat opgeeft, voegt JoViPak automatisch een laterale verlenging van 12,5 cm toe 
aan de buitenkant (lateraal). Deze laterale verlenging kan tot de rand van het bekken 
lopen. Als u een lengte van meer dan 12,5 cm boven de 'G'-markering bestelt dan 
heeft u om het verband op zijn plaats te houden een compressiebroek nodig. JOBST 
JoViJacket™ is niet lang genoeg en zal uit zichzelf terugrollen. NB! Laat het ons 
weten als het beenstuk afwisselend voor beide benen wordt gebruikt. De laterale 
verhoging op 'G' en de schuine open teen worden dan niet besteld, waardoor het 
beenverband voor beide benen kan worden gebruikt.

Een patiënt met overhangend weefsel opmeten: als uw patiënt flinke huidplooien 
heeft waarbij weefsel ander weefsel overlapt, dan dient u de patiënt in een 
achteroverleunende positie op te meten met de plooien opgetild door deze 
met Isoband of plasticfolie in te pakken. JoViPak ontwerpt zonodig extra grote 
beenstukken. Volg de contouren niet met uw meetlint; het verband wordt dan te 
lang. U kunt gebruikmaken van een meetplank zolang het niet te ongemakkelijk 
voor uw patiënt is of het overtollig weefsel de nummers van het bord niet 
afschermt. Als u voor de lengtemarkeringen een meetlint gebruikt, zorg er dan 
voor dat u in een rechte lijn meet vanaf de onderkant van de hiel tot de lies (zie 
foto 10).

Meten voor een standaard onderbeenstuk of maatwerk
Om te bepalen of uw patiënt in een confectie (alleen AD) of een maatwerk beenverband past, gaat u naar de 
maattabel op pagina 30. Als de smalste enkel of 'B'-markering van uw patiënt in een maat van de tabel past, 
gaat u in de tabel naar de kolom breedste kuitomvang, of 'C'-markering. Als dat ook past, gaat u naar de smalste 
kniemeting of 'D'-markering. Als dat past en de lengte van de grond of onderkant van de hiel tot de knie tussen
38 - 46 cm is, kunt u een confectie AD bestellen. Deze zijn verkrijgbaar in Black of Royal Blue Polartec Powerdry.  
Als het beenverband korter is dan 38 cm of langer dan 46 cm, of als uw patiënt een andere kleur wenst, dan kunt 
u maatwerk bestellen.

Voor maatwerkverbanden is aanvullende informatie nodig
Vul het meetformulier en het voetomtrek formulier volledig in. Omdat maatwerk producten niet kunnen worden 
geretourneerd, willen we alles doen om u te helpen bij het kiezen van het juiste verband voor uw patiënt. Omdat 
JoViPak verbanden niet zo flexibel zijn als compressiekousen voor overdag, hebben we uitgebreide afmetingen 
en patiëntinformatie nodig voor maatwerk bestellingen. Indien u een maatwerk verband bestelt dan heeft de 
patroontekenaar van JoViPak zoveel mogelijk afmetingen nodig als u kunt geven.
E-mail zo mogelijk foto’s van het betreffende gebied naar jovi@bsnmedical.com

8

9

10
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6. RECEPTENFORMULIEREN

BSN medical BV, Postbus 1376, 1300 BJ Almere, Telefoon: 036 - 53 89 597, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl

JOVIPAK HANDOMTREK TEKENING
MAATWERK HANDOMTREK TEKENING JOVIPAK RECHTS

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

FORMULIER 3B

Plaats flexlijn pols “C” over de stippellijn.

Plaats de hand plat op deze tekening, handpalm 
naar beneden met de pols (C) over de C markering. Gebruik een zwarte dunne pen of potlood om de 
hand te tekenen inclusief alle vingers

A

B
C

Teken een stippellijn op het 
patroon waar het verband  
zou moeten eindigen.

1-
7-

20
16

_v
.1

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam bedrijf:

Naam aanmeter:

Datum:

Omvang  
in cm

Lengte 
in cm

1-
7-

20
16

_v
.1

Omvang 
in cm

BSN medical BV, Postbus 1376, 1300 BJ Almere, Telefoon: 036 - 53 89 597, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl

JOVIPAK SCHOUDER-THORAXMAATWERK MAATSCHEMA JOVIPAK SCHOUDER-THORAX LINKS/RECHTS

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com
FORMULIER 2

C-A

G

F2

F1

F

E

D1

D

C

B

A

schouderkop-oksel- schouderkop H-G-H

H

C-G

C-F2

C-F1

C-F

C-E

C-D1

C-D

C-B

SS-H  
laterale lengte basis nek  tot schouderkop

C-H

m
ed

ia
al

oksel tot onderkant verband G-L (of K) schouderkop tot onderkant verband H-L (of K) 

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam aanmeter:

Naam bedrijf:

Datum:

Maatwerk verbanden hebben een gegarandeerde pasvorm, mits de maten en patiëntinformatie  

correct aangeleverd zijn.

Patiëntgegevens
 Vrouw

 Man Links

 Rechts Mastectomy
 Lumpectomy

 Primair lymfoedeem
 Secundair lymfoedeem

 1e Verstrekking
 Herhaling

Lengte:

Gewicht:

SS

thorax tot oksel G

breedste borst N

processes xyphoideus M

distale biceps F

 elleboog E

breedste punt  
onderarm D1

distale onderarm D

smalste deel pols C

omvang hand, neem duim niet mee B

oksel G

proximale biceps F2

midden biceps F1

onderste rib L

taille K

G-N

BSN medical BV, Postbus 1376, 1300 BJ Almere, Telefoon: 036 - 53 89 597, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl

JOVIPAK BEEN
MAATWERK BESTELFORMULIER JOVIPAK BEENVERBANDFax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

KLEUR/AFWERKING
Polartec® Powerdry
 Black

 Navy Blue

 Stainless Steel

 Buff

 Pink

 White (zacht roze tint)

 French Blue
 Plum Glacier Blue
 Royal Blue

Katoen/Lycra®

 Black

 Ivory

 Royal Blue

Andere mogelijkheden
 2 Blend foam (minder hard schuim voor een zeer gevoelige huid)
 Tenen bedekken
 Tot teenbasis
 Beenverband in 2 delen (AD aankruisen en formulier Hip Hugger meesturen voor DG1 deel)

Beenverband AG1 

JoViJacket (+ Safety Sok)

OPTIES

 Rits van knie tot lies
 Rits van enkel tot knie        Let op: Een rits over de gehele lengte wordt niet aangeraden aangezien deze frictie 

      gaat geven over de bewegende delen. Safety Sok
Los verkrijgbaar
 JoViJacket Black
 JoViJacket White
 Beenverband DG1 AD aankruisen en formulier Hip Hugger meesturen voor DG1 deel, let op dat de D op beide  

      maatschema’s overeenkomt.
 Dycem aantrekhulp voor JoViPak. Let op: wordt niet vergoed en separaat geleverd.

Opmerkingen:

Voor een maatwerkbestelling stuurt u de volgende formulieren naar: jovi@bsnmedical.com

 Dit bestelformulier (1)

 Omtrektekening voet (3a/3b)

 Maatschema onderlichaam (2)
 Receptformulier

AB1
 

AD
 

AF1
 

AG
 

AG1
 

M
H

G1
G

F2
F1
F
E

D
C

B1

B

A

FORMULIER 1

 Links
 Rechts

Stuks____

1-
7-

20
16

_v
.1

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam aanmeter:

Naam bedrijf:

Datum:

BSN medical BV, Postbus 1376, 1300 BJ Almere, Telefoon: 036 - 53 89 597, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl

MAATWERK VOETOMTREK TEKENING JOVIPAK RECHTS

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam bedrijf:

Naam aanmeter:

Datum:

FORMULIER 3B

Hoogste punt van de wreef

Plaats de voet plat op deze tekening, 

met de top van de grote teen bij A.  

Gebruik een zwarte dunne pen of  

potlood om de tenen en zoveel  

mogelijk van de voet te tekenen.

A

i

Teken een stippellijn op het 

patroon waar het verband  

zou moeten eindigen.

1-
7-

20
16

_v
.1

JOVIPAK VOETOMTREK TEKENING

BSN medical BV, Postbus 1376, 1300 BJ Almere, Telefoon: 036 - 53 89 597, Fax: 036 - 53 89 575, e-mailadres: jovi@bsnmedical.com, www.jobst.nl

JOVIPAK ARM
MAATWERK BESTELFORMULIER JOVIPAK ARMVERBAND

Fax: 036 - 53 89 575 of jovi@bsnmedical.com

KLEUR/AFWERKING (kies materiaal en kleuren)

Polartec® Powerdry

 Black
 Navy Blue

 Stainless Steel

 Buff
 Pink

 White (zacht roze tint)

 French Blue
 Plum

 Glacier Blue
 Royal Blue

Polartec® Silkweight

 Black
 Blue Ridge

Katoen/Lycra®

 Black
 Ivory

 Royal Blue

Andere mogelijkheden

 Slimline (meer kanalen minder schuim)

 Vingertoppen bedekken 

 Tot basis vingers

 2 Blend foam (minder hard schuim voor een zeer gevoelige huid)

Armverband AG1 

Polartec®  

Powerdry Slimline

JoViJacket 

OPTIES

 Armverband (+ JoViJacket) met losse hand (A-AC1 + A-CG1)

 Gestikte vingers 

 Rits van pols tot elleboog

 Rits van elleboog tot oksel

 Rits van handrug tot middenvoor op de onderarm 

      Aanbevolen als de hand aanzienlijk dikker is dan de onderarm. Let op: Een rits over de gehele lengte wordt  

      niet aangeraden aangezien deze frictie gaat geven over de bewegende delen.

Los verkrijgbaar

 JoViJacket Black

 JoViJacket White

 Dycem aantrekhulp voor JoViPak Let op: wordt niet vergoed en separaat geleverd.

Opmerkingen:

Voor een maatwerkbestelling stuurt u de volgende formulieren naar: jovi@bsnmedical.com

 Dit bestelformulier (1)
 Handomtrek tekening (3a/3b)

 Maatschema arm (2)
 Receptformulier

AC1
  

AD
  

AE
  

AG
  

AG1
  

CG1
  

H

G1

G

E
D1

D

C

B

A

FORMULIER 1

1-
7-

20
16

_v
.1

 Links
 Rechts

Stuks____

Naam patiënt:

Geboortedatum:

Naam aanmeter:

Naam bedrijf:

Datum:

6. BESTELLEN
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BESTELLEN VAN JOBST JOVIPAK 
Voor het bestellen van JOBST JoViPak producten kunt u naar www.jobst.nl. Op deze site vindt u 
onderstaande overzicht met linkjes naar de juiste formulieren. De formulieren zijn in PDF formaat en kunnen 
digitaal ingevuld worden. U kunt de formulieren naar BSN medical mailen via jovi@bsnmedical.com.

*  JOBST PitPaks worden niet vergoed
** Het maatschema is in het bestelformulier verwerkt

JOBST JoViPak confectie orderformulieren

JoViLiners (voorheen JoViPack Transitions) Bestelformulier Receptformulier

JoViPak Arm Bestelformulier Receptformulier

JoViPak Box Glove Bestelformulier Receptformulier

JoViPak Been Bestelformulier Receptformulier

JoViPak Hoofd, Nek en Kin Bestelformulier Receptformulier

JoViPak Pads Genitaal Bestelformulier Receptformulier

JoViPads Borst en Borstwand Bestelformulier Receptformulier

PitPaks* en JoViPads Bestelformulier Receptformulier

JOBST JoViPak maatwerk orderformulieren

Bovenlichaam

JoViPak Arm Bestelformulier Receptformulier Maatschema Hand links / rechts

JoViPak Schouder - Thorax Bestelformulier Receptformulier Maatschema Hand links / rechts

JoViPak Vest Bestelformulier Receptformulier Maatschema

JoViPak Busti Bestelformulier Receptformulier **

Onderlichaam

JoViPak Been Bestelformulier Receptformulier Maatschema Voet links / rechts

JoViPak Hip Hugger Bestelformulier Receptformulier Maatschema

JoViPak Boxer Short Bestelformulier Receptformulier Maatschema



OP WWW.JOBST.NL VINDT U 
ALTIJD DE LAATSTE VERSIES VAN 
DE JOVIPAK FORMULIEREN“ ”



BSN medical BV
Postbus 1376
1300 BJ Almere

www.jobst.nl
www.bsnmedical.com
jovi@bsnmedical.com
Tel  036 - 53 89 597


