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Kies de juiste compressie1: 

1   Harding, K., Dowsett, C., Flas, L et al. Simplifying venous leg ulcer management: consensus recommendations. Wounds International, 2015. https://tinyurl.com/jrxfcrj 
(bekeken op 26 februari 2017). Properties of an ideal compression system.

Gebruiksvriendelijke compressie
producten stimuleren zelfmanagement

Compressietherapie is een onmisbaar onderdeel bij de behandeling van oedeem als gevolg  
van veneuze en lymfatische aandoeningen. In de initiële fase zijn zwachtels de eerste logische 
keuze, en voor sommige patiënten blijft dit ook in de consolidatiefase naast therapeutische 
elastische kousen een goede optie om het oedeem te stabiliseren.

Voor bepaalde patiënten kan deze behandelwijze echter moeilijk zijn om zelfstandig vol te  
houden. Het is daarom belangrijk om deze patiënten geschikte compressie-oplossingen te 
bieden die efficiënt en gemakkelijk te gebruiken zijn, de therapie bevorderen en patiënten het 
zelfvertrouwen geven om de regie in eigen hand te nemen. 

Geef uw patiënten de middelen om de 
regie in eigen handen te nemen en betere 
therapieresultaten te behalen met een 
aanpasbaar klittenbandsysteem. 

Een aanpasbaar klittenbandsysteem kan 
als alternatief worden ingezet voor korte-
rek zwachtels om het oedeem onder 
controle te krijgen. Beiden hebben een 
lage rustdruk en een hoge werkdruk. 
Hierdoor geeft een klittenbandsysteem de 
benodigde compressie. 

Een klittenbandsysteem is ontworpen 
voor een hoog gebruiksgemak waardoor 
de patiënt zelfstandig de druk aan kan 
aanpassen. 

Aanpasbaar klittenbandsysteem:  
een innovatieve oplossing  
ontworpen om zelfmanagement  
te kunnen faciliteren

Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

Comfortabel voor de patiënt en blijft goed op zijn plek zitten

Geeft therapeutische compressie en heeft een hoge stiffness
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IN
TUÏTIEF DESIGN

JOBST® FarrowWrap®

JOBST FarrowWrap is ontworpen met het oog op 
eenvoudige toepassing. Na een korte instructie is de 
patiënt of mantelzorger meestal zelf in staat om het 
verband aan te leggen. Het overlappende materiaal* 
ondersteunt een correcte drukverdeling en voorkomt 
plooivorming. Ook voor patiënten met een grote 
omvangsmaat zijn geschikte uitvoeringen beschikbaar. 

Geef uw patiënt een hulpmiddel om zelfstandig en met zelfvertrouwen oedeem te managen 
en in te spelen op fluctuerend oedeem.

JOBST FarrowWrap is een aanpasbaar klittenbandsysteem, gemaakt van duurzaam materiaal 
en ontworpen om oedeemafname te handhaven, evenals de genezing van veneuze beenulcera 
te bevorderen. Het klittenbandsysteem is ontworpen om dezelfde stevige ondersteuning te 
bieden als zwachtels maar met een intuïtief design. JOBST FarrowWrap is verkrijgbaar in 
verschillende uitvoeringen.

Compact ontwerp dat 
onder normale kleding 
gedragen kan worden

Ontworpen om gemakke-
lijk aan te brengen en te 
verwijderen dankzij de 
klittenbanden

Korte-rek eigenschappen 
voor een lage rust- en 
hoge werkdruk

De eenvoudige keuze die  
zelfmanagment kan ondersteunen

Aanpasbaar aan de mate 
van compressiebehoefte

Uit recent onderzoek naar de werking van 
JOBST FarrowWrap bleek dat 85% van de  
patiënten het klittenbandsysteem gemakkelijk 
kon aanpassen aan hun individuele behoeften. 
73% van de patiënten gaf een goede tot zeer 
goede beoordeling met betrekking tot inzetbaar-
heid, waardoor JOBST FarrowWrap ook voor 
complexe veneuze en lymfatische problematiek 
een geschikte keuze kan zijn.

Bewezen patiënttevredenheid2

1 Overlappende banden niet op JOBST® FarrowWrap® 4000
2 Observational Study JOBST® FarrowWrap® 2019, data on file

Vol vertrouwen aanbrengen  
en afstellen

85 %
VAN DE  
PATIËNTEN

Eenvoudig  
aanbrengen

Aanpasbaar

Korte rek   
eigenschappen

Compact 

Easy DonningEasy Donning

Low Profile
Design

Low Profile
Design

AdjustableAdjustable
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JOBST® FarrowWrap®  
Strong beenverband
Aanbevolen voor patiënten met matig tot ernstig  
oedeem. 

• Betrouwbare stevigheid voor fluctuerend oedeem

•  Gemaakt van duurzaam materiaal met een zachte  
binnenvoering

•  Ook geschikt voor grote omvangsvormen of benen  
met kleine huidplooien

Uitvoeringen (confectie)

Beige

Kleuren

VerzorgingCompressie

30  40 mmHg Niet
centrifugeren

Plat leggen
om te drogen

Niet
strijken

Niet chemisch 
reinigen

Wasmachine
op 30° wassen, 

gebruik een 
waszak

Niet
bleken

 
* Dijbeengedeelte wordt bij voorkeur gedragen in combinatie met het
meegeleverde kniestuk

* 

JOBST® FarrowWrap®  
Lite beenverband
Aanbevolen voor patiënten met mild tot matig oedeem. 

•   Kan ook geschikt zijn voor patiënten met een  
gevoelige huid

•   Ontworpen voor patiënten met benen met een  
normale omvangsvorm

Beige

*    Dijbeengedeelte wordt bij voorkeur gedragen in combinatie met het 
meegeleverde kniestuk

**   Het kniestuk kan eventueel worden gecombineerd met een therapeutische 
elastisch kous

Kleuren

Uitvoeringen (confectie)

** *

20  30 mmHg

VerzorgingCompressie

Niet
centrifugeren

Plat leggen
om te drogen

Niet
strijken

Niet chemisch 
reinigen

Wasmachine
op 30° wassen, 

gebruik een 
waszak

Niet
bleken

20  30 mmHg
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JOBST® FarrowWrap®  
Lite armverband
Aanbevolen voor patiënten met mild tot matig oedeem.

•   Ontworpen met ingenaaide liner om eenvoudig aan  
en uit te trekken

•  Kan ook geschikt zijn voor patiënten met een  
 gevoelige huid

Beige Zwart*

*Zwart alleen beschikbaar als armverband

Kleuren

20  30 mmHg

VerzorgingCompressie

Niet
centrifugeren

Plat leggen
om te drogen

Niet
strijken

Niet chemisch 
reinigen

Wasmachine
op 30° wassen, 

gebruik een 
waszak

Niet
bleken

Uitvoeringen (confectie)

Niet
centrifugeren

Plat leggen
om te drogen

Niet
strijken

Niet chemisch 
reinigen

Wasmachine
op 30° wassen, 

gebruik een 
waszak

Niet
bleken

Compressie

30  40 mmHg

Uitvoeringen (confectie)

Verzorging

Beige

Kleuren

Aanbevolen voor patiënten met mild tot matig 
veneus oedeem. 

JOBST FarrowWrap 4000 is een compleet korte-rek 
klittenbandsysteem en bestaat uit een FarrowHybrid 
compressiekous die druk geeft op de voet en de enkel, 
gecombineerd met een klittenbandverband voor het 
onderbeen. 

•  De geïntegreerde sleeve faciliteert een hoog 
gebruiksgemak

•  Ontworpen om gemakkelijk op spanning te brengen 
dankzij de 4 banden 

•  Kan de genezing van een veneus ulcus cruris 
bevorderen

JOBST® FarrowWrap® 
4000 beenverband
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JOBST® FarrowWrap® vingerverband
Het JOBST FarrowWrap vingerverband biedt 20-30 mmHg 
compressie voor patiënten met licht tot matig oedeem. Het 
vingerverband is eenvoudig aan te passen aan de gewenste 
vingerlengtes. 

JOBST® FarrowWrap® teenverband
Het JOBST FarrowWrap teenverband geeft 20-30 mmHg 
compressie en is geschikt voor patiënten met licht tot matig 
oedeem. Het teenverband kan ook gecombineerd worden met 
therapeutische elastische kousen. De teen- en voetlengtes zijn 
eenvoudig aan te passen.

JOBST® FarrowWrap® liner onderbeen
Deze liners zijn speciaal ontwikkeld als beschermlaag onder een 
JOBST FarrowWrap voet- en onderbeenverband. Hier overheen  
wordt JOBST FarrowWrap aangebracht. De liners zijn ontworpen 
om de huid te beschermen. 

Bij een JOBST FarrowWrap boven- of onderbeenverband  
worden standaard twee liners geleverd. Het JOBST FarrowWrap  
armverband heeft een ingenaaide liner.

JOBST® FarrowWrap® accessoires

FarrowHybrid ADI liner met  
voetcompressie
JOBST FarrowHybrid ADI liner met voetcompressie is geschikt  
voor mild tot matig oedeem. De liner biedt compressie van  
20-30 mmHg op de voet en enkel. Boven de enkel geeft 
de FarrowHybrid geen compressie. De FarrowHybrid kan 
gecombineerd worden met een onderbeenverband.

JOBST® FarrowWrap® 
antislipverband
Het JOBST FarrowWrap antislipverband is een korte rek  
verband dat ingezet kan worden om JOBST FarrowWrap 
verbanden te fixeren. Aan de binnenzijde is een speciale 
antisliplaag aangebracht, welke voor extra grip zorgt. Het 
antislipverband wordt met overlap over het beenverband 
aangebracht en is verkrijgbaar in diverse maten.

JOBST® FarrowWrap® 
onderbeenverlenger
De JOBST FarrowWrap onderbeenverlenger is bedoeld als  
extra band om aan het onderbeenverband te bevestigen. 
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Maattabellen
JOBST® FarrowWrap® teenverband 

Meetpunt (cm) XS S M L

Omvang voorvoet 20-22 22-24 24-26 26-28

JOBST® FarrowWrap® voetverband 

Meetpunt (cm) XS S M L XL

Omvang voorvoet 22-24 25-27 28-30 31-34 35-40

ℓ Voetlengte normaal 16–17 17–18 19–20 20–21 22–23

ℓ Voetlengte lang 18–19 19–20 21–22 22–23 24–25

JOBST® FarrowWrap® onderbeenverband Lite en Strong

JOBST® FarrowWrap® 4000

JOBST® FarrowHybrid® ADI voetcompressie 

Maximale kuitomvang 60 cm.

JOBST® FarrowWrap® buisverband

cA1 2027 cm (standaard) S M L XL

Schoenmaat 35-38 38-41 41-44 44-46

Beschikbare maten S M

Omvang tot 58 cm tot 68 cm

JOBST® FarrowWrap® knieverband 

Meetpunt (cm) XS S M L XL XXL

Omvang knie 47-52 53-59 60-66 67-73 74-80 81–87

Kuitomvang 36-43 42-50 48-58 53-63 58-68 63–73

JOBST® FarrowWrap® bovenbeenverband 
(incl. knieverband)

Meetpunt (cm) XS S M L XL

Omvang bovenbeen 60-70 65-75 70-80 75-90 85-100

Omvang knie 47-52 53-59 60-66 67-73 74-80

Lengte (cm) Kort Normaal Lang

ℓ - 16–20 21–26 27–31

JOBST® FarrowWrap® armverband 
Meetpunt (cm) S M L

Oksel 22–31 29–39 32–45

Elleboog 20–27  25–34 30–40

Pols 14-18 16–21 19–25

Lengte (cm) Kort Normaal Lang

ℓ - 40-43 44-47 48-51

JOBST® FarrowWrap® handverband

JOBST® FarrowWrap® vingerverband

Meetpunt (cm) XS S M L

Omvang aanzet vingers 16–18 18–20 20–22 22–24

Omvang handpalm 17–19 19-21 21-23 23–26

Pols 15-18 17-20 19-22 22–24

Meetpunt (cm) 1 2 3 4 5 6 7 8

Omvang  
aanzet vingers

16,6-18,0 16,6-18,0 18,0-19,5 18,0-19,5 18,0-19,5 19,5-21,5 19,5-21,5 21,5-23,1

Pols 15,6-16,7 16,7-18,1 15,9-17,0 17,0-18,5 18,5-20,4 17,2-18,7 18,7-20,6 18,3-20,1

Meetpunt (cm) XS S M L XL

Kuitomvang 36–43 42–50 48–58 53–63 58–68

Enkelomvang 21–25 25–30 30–36 36–42 42-50

ℓ -  Normaal 33–37 35–39 37–41 39–43 39–43

ℓ -  Lang 38–41 40–43 42–45 44–47 44–47

Meetpunt (cm) XS S M L

Kuitomvang 25–38 32–48 37–56 43–60

Enkelomvang 17–23 19–28 25–37 29–43

ℓ -  Normaal 30–33 30–33 30–33 30–33

ℓ -  Lang 34–37 34–37 34–37 34–37
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C

E

G

ℓCG

Meetpunten Keuzehulp

Onderste ledematen

Bovenste ledematen

A
B

E moet 10 cm boven de patella gemeten worden.  
Plaats de voet in 90° om de ℓAD en ℓBD te meten.

Lengte ℓAD voor FarrowWrap Lite en Strong. 
Lengte ℓBD voor FarrowWrap 4000.

D

C

B

A

E

F

G

ℓ EG

ℓAD

ℓBD

Hoe maakt u de juiste keuze?

veneus oedeem

lymfoedeem

JOBST FarrowWrap 4000

JOBST FarrowWrap Lite

JOBST FarrowWrap Strong

licht

matig

ernstig

licht

matig

ernstig

vorm been



Het klittenbandsysteem wassen

Sluit de klittenbanden om het vastkleven van de klittenbanden te voorkomen. 
Gebruik altijd een waszak om het klittenbandsysteem te beschermen. 

Let op wonden

Voordat JOBST FarrowWrap wordt aangebracht, moeten alle open wonden  
in het behandelgebied met een geschikt wondverband worden bedekt.

De juiste schoenen

Veilig schoeisel is belangrijk om het risico op vallen te verminderen en om 
JOBST FarrowWrap te beschermen tegen onnodige slijtage.

Onderhoud

JOBST FarrowWrap moet op de juiste manier worden behandeld om een  
langere levensduur te garanderen. Instructies hiervoor zijn te vinden in de 
bijgevoegde gebruiksaanwijzing.

Tips voor correct gebruik

Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

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