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Voorwoord

JOBST® therapeutische compressiekousen
In deze brochure vindt u het assortiment van rondbreikousen voor apotheken. Het assortiment is 
afgestemd op de behoefte van de patiënt die u bezoekt voor compressietherapie.

Comfort
De JOBST therapeutische compressiekousen zijn zodanig ontworpen dat ze aan het einde van de dag 
nog net zo comfortabel aanvoelen als bij het aantrekken. JOBST gebruikt duurzame en zachte vezels, 
die tevens luchtig zijn en het transpiratievocht afvoeren.

Gezondheid
JOBST therapeutische compressiekousen bevorderen de bloeddoorstroming en zijn bijgevolg speciaal 
ontworpen om verlichting te bieden bij vermoeide, pijnlijke benen. Dankzij de gradueel degressieve druk 
op de benen zijn ze uitermate geschikt als ondersteuning bij het behandelen van veneuze aandoeningen. 
JOBST kousen waarborgen een efficiënte behandeling, zonder te moeten inboeten op comfort en stijl.

Elegantie
De JOBST therapeutische compressie kousen verstevigen en vormen de benen. JOBST biedt een ruime 
keuze in stijlvolle compressiekousen voor iedere gelegenheid.



5

Uitstekend draagcomfort met SoftFit technologie
Beschikbaar in JOBST® UltraSheer en JOBST® Opaque

De effectiviteit van compressietherapie wordt niet enkel bepaald door de graduele compressie die 
kousen bieden, maar ook door de therapietrouw van de patiënt. Het draagcomfort voor patiënten is 
dus van essentieel belang voor het slagen van compressietherapie. Aan de boord kunnen veel kousen 
echter knellen, daarom ontwikkelde JOBST de SoftFit-technologie. Deze innovatieve technologie 
verhoogt het draagcomfort doordat het meegebreide garen dat de kousen op hun plek houdt zacht 
aansluit op de huid.

SoftFit technologie 
Voorkomt afsnoeren, voorkomt afzakken.

VERBETERD 
DRAAGCOMFORT

KLINISCH GETEST

SoftFit technologie stelt 
patiënten in staat het 
toegenomen comfort te ervaren. 
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100% GRADUELE 
COMPRESSIE

SoftFit technologie vermindert 
de druk van de boord van de 
kous, en garandeert graduele 
compressie in de hele kous.
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JOBST® UltraSheer 
JOBST UltraSheer biedt patiënten graduele compressie, samen met het comfort en de stijl in 
therapeutische kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter 
resultaat voor patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort
JOBST UltraSheer maakt gebruik van  
JOBST Advanced Comfort. Dankzij het 
superieure vochtbeheer voor de huid wordt 
een hoog comfort garandeerd. 

SoftFit technologie
Voorkomt afsnoeren en afzakken
Deze revolutie in compressiekousen 
vermindert de druk van de boord van de kous 
en garandeert graduele compressie in de 
volledige kous.

JOBST® UltraSheer

De modieuze compressiekous
JOBST UltraSheer biedt uw patiënten graduele compressie in combinatie met een stijlvol design en 
een hoog comfort. Dankzij omwonden garen en de versterkte hielzone is JOBST UltraSheer geschikt 
voor langdurig gebruik. Het resultaat is een verhoogde therapietrouw en een beter resultaat voor uw 
patiënten en hun benen.

Kant met siliconen 
noppen (dot)

SoftFit beschikbaar in 
kniekous

Boordafwerking

Het luchtdoorlatende, zachte garen zorgt in 
combinatie met het superieure vochtbeheer 
van JOBST Advanced Comfort voor een 
optimaal comfortBreathableBreathable

Een glanzende look laat de keuze voor 
iedere gelegenheid, speciaal voor business- 
en avondkledingShimmeringShimmering

Ultra transparant met een hoge elasticiteit 
voor mooie, elegante benen

TransparentTransparent
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CCL 1: 18 – 21 mmHg

CCL 2: 23 – 32 mmHg

Compressieklasse

Kleuren

Natural Caramel Black
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Modellen

AD
Kniekous 

(gesloten teen)

AD
Kniekous 

(open teen)

AG
Dijkous 

(gesloten teen) 

AT
Panty  

(gesloten teen)

AG
Dijkous 

(open teen)

Maattabel

Meet-
punt I I Wide II II Wide III III Wide IV IV Wide V V Wide VI VI Wide

cT* ≤ 80 cm ≤ 90 cm ≤ 90 cm ≤ 110 cm ≤ 110 cm ≤ 120 cm

cH* ≤ 95 cm ≤ 105 cm ≤ 105 cm ≤ 125 cm ≤ 125 cm ≤ 135 cm

cG 43-48 49-57 45-52 53-62 49-56 57-67 53-60 61-72 56-64 65-77 60-68 69-81

cF 39 - 52 41 - 56 44 - 60 47 - 65 50 - 69 53 - 73

cE 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 45 39 - 48 41 - 51

cD 27 - 33 29 - 36 32 - 39 34 - 42 36 - 45 38 - 48

cC 28 - 34 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 46 39 - 49

cB1 23 - 27 24 - 29 26 - 32 29 - 35 31 - 37 33 - 39

cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30

cY 26 - 31 28 - 33 29 - 35 31 - 37 32 - 38 33 - 40

cA 17 - 22 19 - 24 21 - 26 23 - 29 25 - 32 27 - 34

Lengte D (kniekous)
ℓD petite: 34 - 38 cm
ℓD regular: 38 - 45 cm

Lengte G (dijkous)
ℓG petite: 60 - 69 cm
ℓG regular: 69 - 80 cm

Lengte K (panty)
ℓK petite: 65 - 75 cm
ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

cT

cH

cY

cA

cD

cE

cF

cB1

ℓ

ℓG

K

ℓD

cT

cH

cF

cE

cD

cB1

cY

cA

cG

cC

ℓK
ℓKℓG

ℓDcB
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JOBST® Opaque

De comfortabele compressiekous voor elke dag
JOBST Opaque is een zeer comfortabele naadloze rondbreikous met een graduele compressie. Het 
speciale Nilit Aquarius garen en de innovatieve breitechniek maken de kousen zeer gemakkelijk aan te 
trekken en zachter dan ooit. Daarnaast is dit een sterke en duurzame kous voor elke dag.

Soft TouchSoft Touch

Zacht garen met een sterke werking 
die helpt om zwelling in de benen 
tegen te houden

Verhult kleine imperfecties zoals 
spataders of verkleuringen

ConcealingConcealing

Effectieve vochtdoorlaatbaarheid 
dankzij JOBST Advanced Comfort 
helpt de voeten droog te houdenMoisture

Management
Moisture

Management

Noppen (dot)SoftFit beschikbaar voor 
kniekous (AD)

JOBST® Opaque
Biedt patiënten graduele compressie, samen met het comfort en de stijl in therapeutische 
kousen. Het resultaat is een verhoogde mate van therapietrouw en een beter resultaat voor 
patiënten en hun benen.

JOBST® Advanced Comfort
JOBST Opaque maakt gebruik van  
JOBST Advanced Comfort. Dankzij het 
superieure vochtbeheer voor de huid wordt 
een hoog comfort garandeerd. 

SoftFit technologie
Voorkomt afsnoeren en afzakken
Deze revolutie in compressiekousen 
vermindert de druk van de boord van de kous 
en garandeert graduele compressie in de 
volledige kous.

Boordafwerking

CCL 1: 18 – 21 mmHg

CCL 2: 23 – 32 mmHg

Compressieklasse

Kleuren
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Natural Caramel Black



9

AD
Kniekous

(gesloten teen)

AD
Kniekous

(open teen)

AG
Dijkous

(gesloten teen)

Maattabel

Modellen

AG
Dijkous 

(open teen)

Lengte D (kniekous)
ℓD petite: 34 - 38 cm
ℓD regular: 38 - 45 cm

Lengte G (dijkous)
ℓG petite: 60 - 69 cm
ℓG regular: 69 - 80 cm

Lengte K (panty)
ℓK petite: 65 - 75 cm
ℓK regular: 75 - 85 cm

Maten zijn in cm

* Wanneer cH en/of cT hoger dan bovengenoemde omtrek: kies voor een panty met een Maxi-broek

Meet-
punt I I Wide II II Wide III III Wide IV IV Wide V V Wide VI VI Wide

cT* ≤ 80 cm ≤ 90 cm ≤ 90 cm ≤ 110 cm ≤ 110 cm ≤ 120 cm

cH* ≤ 95 cm ≤ 105 cm ≤ 105 cm ≤ 125 cm ≤ 125 cm ≤ 135 cm

cG 43-48 49-57 45-52 53-62 49-56 57-67 53-60 61-72 56-64 65-77 60-68 69-81

cF 39 - 52 41 - 56 44 - 60 47 - 65 50 - 69 53 - 73

cE 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 45 39 - 48 41 - 51

cD 27 - 33 29 - 36 32 - 39 34 - 42 36 - 45 38 - 48

cC 28 - 34 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 46 39 - 49

cB1 23 - 27 24 - 29 26 - 32 29 - 35 31 - 37 33 - 39

cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30

cY 26 - 31 28 - 33 29 - 35 31 - 37 32 - 38 33 - 40

cA 17 - 22 19 - 24 21 - 26 23 - 29 25 - 32 27 - 34

cT

cH

cY

cA

cD

cE

cF

cB1

ℓ

ℓG

K

ℓD

cT

cH

cF

cE

cD

cB1

cY

cA

cG

cC

ℓK
ℓKℓG

ℓDcB

AT
Panty  

(gesloten teen)
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JOBST® Maternity Opaque

Een lichter gevoel tijdens de zwangerschap
Tijdens de zwangerschap maakt het lichaam hormonale veranderingen door die een aantal gevolgen 
hebben. De bloeddruk en het bloedvolume nemen toe om een groeiende baby te voeden, maar dit kan ook 
leiden tot symptomen zoals pijnlijke benen, gezwollen enkels, en het vergroot het risico op spataders.

Dit is allemaal heel normaal tijdens de zwangerschap, maar het kan ook pijnlijk zijn en de dagelijkse 
routine beïnvloeden (wanneer schoenen bijvoorbeeld niet meer goed passen). Op dat moment verdienen 
benen extra aandacht en zorg. JOBST Maternity compressiekousen zorgen ervoor dat je je meteen 
lichter voelt tijdens deze periode.

Moisture
Management

Moisture
Management

De uitstekende ventilatie en vochtregulatie 
helpen de voeten droog te houden

Flex Zone

De SoftFlex buikinzet zorgt voor compressie 
die zich aanpast aan de groeiende buik, 
zonder te moeten inboeten aan comfort. 
Deze speciale stretchzone omhelst de 
gevoelige huid rond de taille.

Ventilation

Speciale garens voeren het vocht af en 
helpen om voeten droog te houden.

Soft TouchSoft Touch

Het mengsel van zacht garen is gemaakt 
om comfortabel aan te voelen op elke huid.

Ontworpen voor een 
betere luchtcirculatie
Met deze unieke ventilatiezone willen we een 
extra comfortabel en fris gevoel bieden.  
De bewezen kwaliteit van JOBST Opaque wordt 
uitgebreid met de ingewerkte ventilatiezone 
voor een optimale luchtcirculatie. 

We hebben de ventilatiezone slim geplaatst in de 
holte tussen de tenen en de bal van de voet om 
een nog betere luchtstroming te garanderen.

Siliconenboord

Zig-zag gebreide 
boord AT

CCL 1: 18 – 21 mmHg

CCL 2: 23 – 32 mmHg

Compressieklasse

Kleuren

Caramel Black Navy
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Maat I II III IV V VI

cG 43 - 57 45 - 62 49 - 67 53 - 72 56 - 77 60 - 81

cD 27 - 33 29 - 36 32 - 39 34 - 42 36 - 45 38 - 48

cC 28 - 34 30 - 37 33 - 40 35 - 43 37 - 46 39 - 49

cB1 23 - 27 24 - 29 26 - 32 29 - 35 31 - 37 33 - 39

cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30
cB

cB1

cC

cD

cG

AT-MAT
Panty

(gesloten teen)

Modellen

Maattabel

ℓK

Lengte K
ℓK petite: 65 - 75 cm
ℓK regular: 75 - 85 cm
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Om uw zwangere klanten correcte informatie te bezorgen over compressietherapie 
tijdens de zwangerschap, ontwikkelden we een brochure speciaal op hun maat.  
Naast de basisprincipes van compressietherapie, geven we hen ook heel wat 
tips om de belasting op buik en rug te verlichten. Een gezond lichaam betekent 
namelijk een gezonde zwangerschap.
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zwangerschapscompressie 
Waarom

gebruiken?

Vraag naar de patiëntenbrochure 
bij uw Essity vertegenwoordiger! 

Voel u lichter
tijdens uw

zwangerschap

JOBST® Maternity  
Compressiekousen en ondersteuning 

tijdens uw zwangerschap

Voel u lichter
tijdens uw

zwangerschap

JOBST® Maternity  

Compressiekousen en ondersteuning 

tijdens uw zwangerschap

Minder zwelling in voeten en benen

Minder last van pijnlijke benen

Minder zware en vermoeide benen

Minder duizeligheid en misselijkheid
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JOBST® Maternity 
Support Belt

Ontworpen om discreet te
blijven onder kleding en
kan worden gecombineerd
met zowat elke outfit

Het nieuwe riemdesign is 
speciaal ontworpen voor 
zwangere vrouwen om 
voor een geoptimaliseerde 
pasvorm te zorgen

Dankzij de modulaire 
klittenbandsluiting kan 
de gordel continu worden 
aangepast aan de groeiende 
buik tijdens de laatste 
maanden van de zwangerschap Verstelbaar

Anatomische 
pasvorm

Een ontwerp dat 
discreet blijft

Anatomical
Fit

Anatomical
Fit

Low Profile 
Design

AdjustableAdjustable

JOBST® Maternity

Ondersteunende 
zwangerschapsproducten

Een totaalconcept aan producten die zich 
aanpassen aan alle stadia van de zwangerschap.

Ondersteunt de buik en rug in 
de gevorderde stadia van de 
zwangerschap, en blijft nog 

steeds bijna onzichtbaar onder  
gewone kledij. 
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Kleuren

White* Black*

* Alleen beschikbaar voor de Belly Band en de Postnatal Tube 

Rose

JOBST® Maternity 
Belly Band

JOBST® Maternity 
Postnatal Tube

Vanaf de eerste tekenen van de zwanger-
schap tot het midden van het derde 
trimester ondersteunt de JOBST Maternity 
buikband de taille en de onderrug. 

Al vanaf de eerste weken na de bevalling 
zorgt de JOBST Maternity Postnatal Tube 
voor een discreet vormgevend effect. 
Ondersteunt de buik en de onderrug. 

VormgevendShapingShaping

AdemendBreathableBreathable AdemendBreathableBreathable

Flexibele zoneFlex ZoneFlex Zone

Voelt 
zacht aan
Soft TouchSoft TouchSoft TouchSoft Touch Voelt 

zacht aan
Soft TouchSoft TouchSoft TouchSoft Touch

Maattabel

S M L XL

Support Belt (Heup) 80 - 90 cm 90 - 100 cm 100 - 110 cm 110 - 130 cm

Belly Band (Heup) 80 - 110 cm 100 - 120 cm 110 - 130 cm 120 - 140 cm

Postnatal Tube (Taille) 56 - 76 cm 76 - 88 cm 88 - 99 cm 99 - 110 cm

Taille

Heup

Support Belt (Heup) Belly Band (Heup) Postnatal Tube (Taille)

Maat Rose White Black

S 4310-322  4310-405  4310-363  

M 4310-330  4310-413  4310-371  

L 4310-348  4310-421  4310-389  

XL 4310-355 4310-439  4310-397 

Maat Rose White Black

S 4310-447  4310-520  4310-488  

M 4310-454  4310-538  4310-496  

L 4310-462  4310-546  4310-504  

XL 4310-470 4310-553 4310-512 

Maat Rose

S 4310-280

M 4310-298

L 4310-306

XL 4310-314
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JOBST® Casual Pattern

De casual compressiekous met een modieus patroon
JOBST Casual Pattern garandeert comfort zonder de dagelijkse stijl van uw patiënten te beïnvloeden. 
Deze compressiekousen hebben een aantrekkelijk ruitpatroon, gecreëerd dankzij een unieke 
breitechniek. De zachte, ademende stof is verkrijgbaar in drie modieuze kleuren en biedt uw patiënten 
een leuk alternatief voor klassieke compressiekousen. 

Assortiment

Model Drukklasse Teenstuk

AD 1 - 2 Gesloten 

Comfortabel gedurende de 
hele dag dankzij een hoog 
katoengehalte

Een mengsel van zachte garens en 
een aangename boord zorgen voor 
een superieur draagcomfort

Luchtdoorlatend om de 
therapietrouw te verbeteren

CottonCotton

Soft TouchSoft Touch

BreathableBreathable

Kleuren

Pink Blue Grey

Hoogwaardige natuurlijke vezels en een unieke 
breitechniek (patent aangevraagd) zorgen ervoor  
dat JOBST® Casual Pattern kousen net zo goed 
aanvoelen als ze eruit zien

Dankzij een mix van zachte, natuurlijke vezels voelen ze aan als een normale kous,  
ondanks het feit dat ze graduele medische compressie bieden.  
De hoogwaardige vezelmix met organisch katoen 
maakt JOBST Casual Pattern een uiterst 
zachte en duurzame kous. Onze unieke  
breitechniek die bij het breien van het  
ruitmotief geen losse draden nalaat aan  
de binnenzijde van de kous, helpt om  
drukplekken te beperken.

Compressieklasse

CCL 1: 15 – 20 mmHg

CCL 2: 20 – 30 mmHg
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Kniekous AD (gesloten teen)

Maattabel

Compressie Maat Pink Blue Grey

Klasse 1: 
15-20 mmHg

S 4201-216 4201-091 4201-158

M 4201-224 42011-09 4201-166

L 4201-232 4201-117 4201-174

XL 4201-240 4201-125 4201-182

L-FC 4201-257 4201-133 4201-190

XL-FC 4201-265 4201-141 4201-208

Klasse 2:  
20-30 mmHg

S 4201-398 4201-273 4201-331

M 4201-406 4201-281 4201-349

L 4201-414 4201-299 4201-356

XL 4201-422 4201-307 4201-364

L-FC 4201-430 4201-315 4201-372

XL-FC 4201-448 4201-323 4201-380

Maat Enkel Kuit

 

cB - de kleinste omtrek  
boven het enkelgewricht

cC - de grootste 
kuitomtrek

S 18 - 21 cm 28 - 38 cm

M 21 - 25 cm 30 - 42 cm

L 25 - 29 cm 32 - 46 cm

XL 29 - 33 cm 34 - 50 cm

Speciale maten

L-FC 25 - 30 cm 46 - 61 cm

XL-FC 30 - 36 cm 46 - 61 cm
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JOBST® Sport

De atletische compressiekous
JOBST Sport biedt effectieve compressietherapie in de vorm van een atletische kous. Deze unisex 
compressiekous heeft de uitstraling van een sportkous. Dankzij het speciale garen is dit een uiterst 
zachte kous die gemakkelijk aan te trekken is. 

Assortiment

Model Drukklasse Teenstuk

AD 1 - 2 Gesloten 

Pink/grey Royal blue/ 
grey

Black/ 
cool black

Kleuren

Anatomisch gevormde hiel- en 
zoolkussentjes voor een uitstekend 
comfort tijdens het sportenSupport

Zone
Support

Zone

Effectieve geurbestrijding dankzij 
vezels met actieve kool

Odor ControlOdor Control

Speciale microvezeltechnologie 
drijft het vocht af voor koele en 
droge voetenMoisture

Management
Moisture

Management

Kniekous AD (gesloten teen)

Compressie Maat Pink/grey Royal blue/grey Black/cool black

Klasse 1: 
15-20 mmHg

S 3787-389  4151-403  4151-445  

M 3787-397  4151-411  4151-452  

L 3787-405  4151-429  4151-460  

XL 3787-413  4151-437  4151-478  

Klasse 2:  
20-30 mmHg

S 3787-421  4151-486  4151-528  

M 3787-439  4151-494  4151-536  

L 3787-447  4151-502  4151-544  

XL 3787-454  4151-510 4151-551  

CCL 1: 15 – 20 mmHg

CCL 2: 20 – 30 mmHg

Compressieklasse
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Maattabel

Maat Enkel Kuit

 

cB de kleinste omtrek  
boven het enkelgewricht

cC de grootste kuitomtrek

S 18 - 21 cm 28 - 38 cm

M 21 - 25 cm 30 - 42 cm

L 25 - 29 cm 32 - 46 cm

XL 29 - 33 cm 34 - 50 cm
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Stijlvolle compressiekousen voor heren
JOBST ForMen Ambition biedt de perfecte combinatie tussen stijl en therapeutische efficiëntie zonder 
in te boeten op comfort. Deze compressiekous met luxueus comfort is ideaal voor mannen die lange 
tijd rechtstaan of zitten.

JOBST® ForMen Ambition

De luchtdoorlatende stof helpt de voeten 
droog te houden dankzij een versnelde 
verdamping

Dankzij een speciale technologie met actieve 
kool wordt het vocht snel van de huid 
afgevoerd en blijven de voeten de hele dag 
door fris en koel

Het hoge katoengehalte zorgt ervoor 
dat de kous natuurlijk aanvoelt en 
draagcomfort biedtCottonCotton

Assortiment

Maat Teenstuk

1, 2, 3, 4, 5, 6 Gesloten

Drukklasse Model

1 en 2 AD

Kleuren

Black Navy

CCL 1: 18 – 21 mmHg

CCL 2: 23 – 32 mmHg

Compressieklasse

Maattabel

Maat/Meetpunt 1 2 3 4 5 6

cD 28 - 34 31 - 38 34 - 41 37 - 46 40 - 49 42 - 52

cC 30 - 36 32 - 40 34 - 43 38 - 47 40 - 50 43 - 53

cB1 23,5 - 27,5 26 - 30,5 28,5 - 33 31 - 36,5 33,5 - 39 35,5 - 41,5

cB 18 - 20 20 - 22 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30

cY 26 - 31 28 - 33 29 - 35 31 - 37 32 - 38 33 - 40

cA 17 - 22 19 - 24 21 - 26 23 - 29 25 - 32 27 - 34

ℓD regular: 39 - 45 cm
ℓD long: 45 - 51 cm

Maten zijn in cm

ℓD
cD

cC

cB1

cB

cY

cA

Odor ControlOdor Control

Moisture
Management

Moisture
Management
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Scan de QR-codes om de video’s te bekijken.

Aantrekken Aantrekken

Uittrekken

Aantrekken

Uittrekken

Aantrekken

Uittrekken

AD 
Kniekous

gesloten teen  

AD
Kniekous
open teen 

AT 
Panty

gesloten teen

AG
Dijkous

gesloten teen

Compressiekousen

aan- en uittrekken
gemakkelijk 
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Cutimed® Acute
Super hydraterend schuim op 
basis van ureum 5% of 10%

De voordelen 
 Snelle opname door de huid

  Hoge vochtinbrengende capaciteit 
zonder een vettig residu achter te laten

 Verstopt de poriën niet

 Met een kleine hoeveelheid kan men een 
groot oppervlak behandelen

 Speciale samenstelling* 

 Zeer efficiënte hydratatie

 Wordt zeer goed verdragen door textiel 
(vb: compressiekousen)

 Gemakkelijk aan te brengen

Soepele, zachte en intens gehydrateerde huid 
Bindt vocht in de huid en verbetert het vermogen van de huid 
om vocht vast te houden

UREUM

* verwijst naar Cutimed® Acute 5% en 10% ureum

Cutimed® Acute: de expert bij een droge huid
De 2 varianten in ureum concentraties zijn geschikt en aanbevolen  
tijdens compressietherapie.

5% 125 ml CNK. 2620-540
Te gebruiken bij droge en geschubte huidzones – geschikt voor diabetici

 10% 125 ml CNK. 2620-557
Te gebruiken bij extreem droge, ruwe en geschubte huid - geschikt voor diabetici 
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Indicaties

√ Vermoeide, pijnlijke benen

√ Licht gezwollen enkels, benen en voeten

√ Lichte vorm van spataderen zonder 
oedeemvorming

√ Lichte vorm van spataderen tijdens de 
zwangerschap

√ Preventie van het posttrombotisch syndroom

Compressieklasse 1

Compressieklasse 2

√ Vermoeide, pijnlijke benen

√ Middelmatige tot ernstige spataderen

√ Middelmatige tot ernstige spataderen tijdens de 
zwangerschap

√ De eerste tekenen van het posttrombotisch 
syndroom

√ Na stripping van spataderen

√ Na sclerotherapie

√ Posttraumatisch en postoperatief oedeem

√ Aanleg tot oedeem

√ Oppervlakkige tromboflebitis

√ Voorkomen van terugkerende ulcera

Contra-indicaties
√ Ischemie (bijv. vergevorderde 

arteriële aandoeningen)

√ Niet behandelende congestieve 
hartinsufficiëntie 

√ Onbehandelde septische phlebitis; 
phlegmasia coerulea dolens

In de volgende gevallen kan 
het dragen van therapeutische 
elastische kousen tot 
problemen leiden:

√ Immobiliteit (bedlegerig); 
huidinfecties; exsuderende 
wonden; overgevoeligheid voor 
het materiaal en bij verminderde 
gevoeligheid van de extremiteiten 
(bijv. bij diabetes mellitus). 
Slecht passende therapeutische 
compressiekousen kunnen leiden 
tot huidnecrose, drukgerelateerde 
beschadiging van perifere zenuwen 
en diepveneuze trombose.

√ Actieve veneuze ulcera

√ Preventie van terugkerende veneuze ulcera

√ Ernstige oedeemvorming

Compressieklasse 3

Op www.JOBST.be kunt u een overzicht 
van het JOBST assortiment 
vinden of neem contact op met uw 
vertegenwoordiger.

Wilt u meer informatie?



Tel +32(0)2 766 05 05
Fax +32(0)800 15 934
info.be@essity.com
www.JOBST.be

Essity Belgium SA-NV
Health and Medical Solutions
Berkenlaan 8b bus 3
1831 Diegem

Zoek de juiste CNK-code met 
onze handige productzoeker! 

07/2022

Ontdek het nu via  
www.jobstpharma.be

JOBST_CNK_NL
Essity Belgium SA-NV

Jobst CNK brochure Apotheek_NL 


