
JOBST® Relax verband

Houdt ook ’s nachts oedeem onder controle met JOBST Relax! JOBST Relax is een op maat 
gemaakt compressieverband voor de behandeling van lymfoedeem die patiënten kan helpen om 
beter te slapen – zodat ze meer kunt genieten van hun dag. Ontworpen om oedeem ’s nachts onder 
controle te houden en vochtophoping ‘s nachts tegen te gaan.

De patiënt

    Patiënt draagt overdag compressie maar heeft ook 's nachts oedeemmanagement nodig.

Oedeemmanagement voor continue comfort ‘s nachts

Lite en Strong variant
JOBST Relax is er voor de onderste extremiteiten in twee varianten, namelijk een Lite en een Strong variant. De Lite 
variant wordt ingezet bij lichtere fibrosevorming en oedeemfluctuatie. De Strong variant wordt ingezet bij zwaardere 
fibrosevorming en oedeemfluctuatie. Als leidraad wordt aangehouden om de Lite variant te kiezen indien de patiënt 
overdag een klasse 2 therapeutische elastische kous draagt en de Strong variant indien de patiënt overdag een 
therapeutische elastische kous klasse 3 of hoger draagt.
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Omschrijving Artikelnummer Z-indexnummer AIP inkoopprijs

LITE

Arm met handgedeelte (AG1) Beige 76087-00 16346440 € 544,-

Arm met handgedeelte met rits (AG1) Beige 76087-02 16346459 € 650,-

LITE

Arm zonder handgedeelte (CG) Beige 76088-00 16346467 € 490,-

Arm zonder handgedeelte met rits (CG) Beige 76088-02 16346475 € 596,-

LITE

Onderbeenverband (AD) Beige 76095-00 16346300 € 544,-

Onderbeenverband met rits (AD) Beige 76095-02 16346394 € 634,-

STRONG

Onderbeenverband (AD) Beige 76097-00 16346378 € 544,-

Onderbeenverband met rits (AD) Beige 76097-02 16346386 € 634,-

LITE

Verband tot de dij (AG) Beige 76096-00 16346408 € 1.076,-

Verband tot de dij met rits (AG) Beige 76096-02 16346424 € 1.194,-

STRONG

Verband tot de dij (AG) Beige 76098-00 16346416 € 1.076,-

Verband tot de dij met rits (AG) Beige 76098-02 16346432 € 1.194,-

Productassortiment JOBST® Relax

       Pointpressure systeem met een oppervlaktestructuur 
ontworpen voor micro-massage ter stimulatie van de 

lymfeafvoer

     Ademend vermogen door speciale garens en flexibele 

tussenlaag met verbindende vezels. 

      Extra zacht door unieke constructie voor meer 
comfort. 

      Ontworpen om oedeemvorming gedurende de nacht 
tegen te gaan. JOBST Relax mag 's nachts gedragen 
worden daar waar therapeutische elastische kousen 
gecontra-indiceerd zijn. 
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