Compressie voor

wie zich graag

vrij beweegt

Kimberly,
een patiënt met secundair lymfoedeem

JOBST Confidence
®

Een nieuwe generatie
therapeutische elastische vlakbreikousen
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Biedt een echte oplossing voor uw
patiënten met licht tot matig lymfoedeem
Patiënten met licht tot matig lymfoedeem verdragen compressiehulpmiddelen niet altijd
even goed. Voor deze patiënten is het dan moeilijk om therapietrouw te zijn, ondanks dat ze
weten wat compressietherapie voor hen kan betekenen.
Om patiënten effectief te ondersteunen bij het leven met lymfoedeem is het belangrijk om
hen een compressiehulpmiddel te bieden waarmee zij hun gezondheids- en therapiedoelen
kunnen bereiken, zonder afbreuk te doen aan de manier waarop zij hun leven willen leiden.

Wanneer is er sprake van licht tot matig lymfoedeem?1
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De aandoening uit zich in
het begin door oedeem dat
weer verdwijnt als de arm
of het been hoog gehouden
wordt. Het oedeem kan in
dit stadium pitting zijn.

Het oedeem gaat nauwelijks
weg door de arm of het been
hoog te houden en pitting
is goed zichtbaar. In een
later stadium verschuift het
karakter naar non-pitting en
kan fibrose ontstaan.

Het weefsel voelt hard aan
(fibrose) en er is alleen sprake
van non-pitting oedeem.
Er ontstaan veranderingen
in de huid, zoals verdikkingen,
hyperpigmentatie, meer
huidplooien, vetophogingen
en wratjes.
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Aangepast op grond van: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

Inzicht in de behoeften van uw
patiënten bevordert een geslaagde
behandeling
Goede therapietrouw vraagt om het best mogelijke compressiehulpmiddel. De patiënt
hulp bieden bij het vinden van een product dat in hun voornaamste behoeften voorziet, zoals
comfort of de wens om een zo normaal mogelijk leven te leiden, dient de hoogste prioriteit te
krijgen om een prettige en consequente behandeling mogelijk te maken.
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Samenwerken met uw patiënten en meedenken met hun individuele behoeften kan hen helpen
de weerstand tegen het gebruik van compressiehulpmiddelen te overwinnen en zet hen op het
goede spoor naar een behandeling die helpt.
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JOBST®
Confidence
Dankzij de innovatieve
breimethode vormt het
product zich goed naar
individuele lichaamsvormen

Vervaardigd van soepel
materiaal dat zacht
is maar ook stevige
ondersteuning biedt

Geavanceerd vochtregulatiesysteem voor
optimaal draagcomfort

Het flexibele en goed
aansluitende materiaal
is ontwikkeld zodat de
producten eenvoudiger
aan- en uit te trekken zijn

Contour Fit

Zacht & Stevig

Moisture
VochtManagement

regulatie

Easy Donning
Eenvoudig
aan- en
uittrekbaar

Er breekt een nieuw tijdperk
van comfort aan dankzij deze
innovatieve vlakbreitechnologie
JOBST Confidence-producten helpen uw patiënten zich vrij te
voelen. De vlakbreitechnologie die gebruikt wordt voor JOBST
Confidence therapeutische elastische kousen zorgt ervoor dat ze de
contouren van het lichaam volgen en daadwerkelijk goed aansluiten.
Deze geoptimaliseerde pasvorm biedt niet alleen draagcomfort, maar
geeft uw patiënten ook de mogelijkheid zich vrijer te bewegen.
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Het geheim van het uitstekende draagcomfort
dat JOBST Confidence uw patiënten biedt, is het
geoptimaliseerde breiproces. Met de nieuwste
innovatieve technologie sluiten de producten beter
dan ooit aan op de daadwerkelijke lichaamsvorm
van uw patiënten.
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In dit breiproces worden unieke contour points
aangebracht, die aanduiden waar het materiaal op
het individu is aangepast, zodat uw patiënten zich
vrijer kunnen bewegen in hun dagelijks leven.

De nieuwe Contour Fit-technologie
Voor JOBST Confidence kousen is een nieuwe
breitechnologie ontwikkeld die er voor zorgt
dat de pasvorm van het product op meerdere
plekken kan worden aangepast in plaats van
alleen aan de achterkant. Dit maakt een ongekend
goede pasvorm mogelijkt. JOBST Confidence is
ontwikkeld om comfortabel aan te voelen, maar
tegelijkertijd de juiste hoeveelheid compressie te
bieden die nodig is voor de patiënt.

Goede pasvorm

Geen goede pasvorm

“

Ik wil alles uit
mijn leven halen,
met compressie!

„

Kimberly, een patiënt met secundair lymfoedeem

Neem barrières weg met JOBST
Confidence zodat patiënten trouw
hun compressiekous dragen
Het leven van uw patiënten positief beïnvloeden geeft veel voldoening. U helpt ze letterlijk weer op
de been. Om hen zo goed mogelijk te helpen om te leven met lymfoedeem is het belangrijk dat uw
patiënten een compressiehulpmiddel vinden dat optimaal voldoet aan hun behoeften en hen
ondersteuning biedt bij de problemen die vaak voorkomen bij de behandeling van lymfoedeem.
JOBST Confidence therapeutische elastische kousen zijn ontworpen om uw patiënten niet alleen
te ondersteunen op hun pad naar betere behandelresultaten, maar ook om hen een zo goed
mogelijk leven met lymfoedeem te laten leiden.

JOBST Confidence-producten zijn ontwikkeld om:
meer comfort te bieden
huidvriendelijker te zijn
meer bewegingsvrijheid te geven
eenvoudig aan- en uit te trekken
betere vochtregulatie te bieden
een waaier aan kleuren en ontwerpopties te bieden

Geïnspireerd op de behoeften van
patiënten en ontwikkeld met behulp van
de innovatieve Contour-Fit-technologie
Unieke vochtregulatie
JOBST Confidence is ontwikkeld om de huid droog te houden
zodat patienten zich de hele dag prettig voelen. Voor optimaal
comfort is net die extra stap gezet. De stof heeft een unieke
structuur en is gemaakt van garen die de best mogelijke
vochtregulatie biedt. Alleen bij JOBST Confidence wordt gebruikt
gemaakt van een tweelaagse breitechniek die ervoor zorgt dat
vocht van de huid wordt afgevoerd naar de buitenste laag.

Zachtere garens die prettig aanvoelen op de huid
JOBST Confidence-producten zijn ontwikkeld met
soepele garens en een tweelaagse breitechniek. Mede
daardoor voelen ze prettig aan op de huid en kunnen
ze uw patiënten de flexibiliteit en het gewenste
comfort bieden als ze het product gebruiken.

Stevige ondersteuning die zich aanpast aan
individuele behoeften
Uw patiënten moeten ervan verzekerd zijn dat ze
goede ondersteuning hebben, waarop ze kunnen
vertrouwen. Dankzij de innovatieve eigenschappen
van het garen past het product zich voor het eerst
in de geschiedenis aan de werkelijke afmetingen
van het lichaam van de individuele patiënt aan.
Daarmee wordt altijd een optimale compressie
bereikt volgens RAL-standaard.

Geef uw patiënten de kracht om
met vertrouwen voor zichzelf te zorgen
Voorlichting over en inzicht
in lymfoedeem
Uw patiënten hebben vlak na de diagnose lymfoedeem
een heleboel vragen, en vinden het wellicht lastig om te
accepteren dat compressietherapie deel van hun nieuwe
leven wordt. Door informatie te verstrekken en uw
patiënten actief te begeleiden, verkrijgen zij meer inzicht
in hun aandoening en zullen zij beter in staat zijn zelf
zorg te dragen voor hun behandeling.

Stel doelen
Het kan in het begin lastig zijn om dagelijkse routines
te veranderen die nodig zijn voor de uitzonderlijke
behoeften van iemand met een chronische aandoening
zoals lymfoedeem. Door uw patiënten te helpen met
een haalbaar plan en het stellen van doelen op de korte
termijn, kan worden voorkomen dat zij overspoeld
raken door de nieuwe routines. Regelmatig samen
kijken naar deze doelstellingen kan hen helpen in het
leven met lymfoedeem en hen gemotiveerd houden om
het compressieproduct te dragen.

Creëer een routine
Besteed na ontvangst van het nieuwe JOBST Confidenceproduct wat tijd aan instructie van uw patiënt zodat deze
het product zelfstandig en op een prettige manier kan
gebruiken. Onderzoek eventuele belemmerende factoren die
therapietrouw in de weg kunnen staan. Geef tips en
aanwijzingen zodat zij ook thuis het product met vertrouwen
kunnen gebruiken.
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JOBST® Confidence
Een uniek assortiment
voor elke patiënt
Kleuren

Beige

Jeans Heather

Red Heather

Caramel

Anthracite
Heather

Black

Stijlen

AD

AG

CG1

Drukklasse (RAL)
Armen

Benen

CCL 1

15 - 21 mmHg

CCL 1

18 - 21 mmHg

CCL 2

23 - 32 mmHg

CCL 2

23 - 32 mmHg

CCL 3

34 - 46 mmHg
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Designopties
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Fit

Initialen

Kniecomfortzone

Schuine
voet

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

Enkelcomfortzone

JOBST SoftFit is
de nieuwe standaard
voor een kniekous

030 - 69 84 700
jobst.cs.nl@essity.com
www.jobst.nl
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