
JOBST® FarrowWrap®

Korte rek klittenbandsysteem voor compressiebehandeling
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Omgaan met een chronische ziekte als lymfoedeem 
en andere types van oedeem vereist op de langere 
termijn een dynamische benadering en actieve 
betrokkenheid van de patiënt. Bij JOBST kennen we het 
uiteindelijke doel: de patiënt mogelijkheden bieden om 
zelfstandig met hun aandoening en de gerelateerde 
verzorging om te gaan. We bieden daarom bijzonder 
flexibele behandelopties om tegemoet te komen aan 

de uiteenlopende voorkeuren en behoeften van de 
patiënt. JOBST FarrowWrap is een gepatenteerd en 
uniek compressiesysteem dat het voor de patiënt 
eenvoudiger maakt de compressietherapie dagelijks 
toe te passen. De patiënt is niet alleen op zoek naar 
de beste behandeling, maar naar de beste individueel 
afgestemde behandeling. 

Hoe bereikt uw patiënt evenwicht tussen  
gezondheid en levenskwaliteit?
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Bij JOBST helpen we zorgverleners graag bij het vinden 
van de meest geschikte behandeling. Het uitgangspunt 
is de behoefte van de patiënt, zodat patiënten 
zelfredzaam, onafhankelijk en actief kunnen blijven. 

We richten ons ook op het motiveren van de patiënt 
om, met het oog op optimale resultaten, de therapie 
vol te blijven houden.

Zelfmanagement voor uw patiënten

Op YouTube vindt u  
JOBST FarrowWrap  
aantrekinstructies  
voor uw patiënt

Aangepast

aan het  
dagelijks leven  
van uw patiënt

aan de therapie
aan de levensstijl
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De behandeling van lymfoedeem 
kan een complex proces zijn

Compressietherapie met bandages

Bij deze vorm van compressietherapie wordt compressie 
gegeven met Comprilan korte rek zwachtels in combinatie 
met Soffban polstermaterialen die door een deskundige 
zorgprofessional worden aangelegd. Tijdens de 
decongestieve fase kan ook gebruik worden gemaakt van 
Compri2 meerlaagse verbanden. 

Omdat alle patiënten anders zijn en verschillende behoeften hebben, 
kunt u verschillende opties overwegen.

Vlakbreikousen

Esthetisch het meest aantrekkelijk en passend bij kleding, 
met minder lagen dan verbanden of zwachtels. JOBST 
Elvarex garandeert een uitstekende individuele pasvorm 
voor de onderste en bovenste ledematen.

Afweging

De JOBST FarrowWrap biedt patiënten 
zelfstandigheid, omdat het product door 
de patiënt zelf verwijderd en opnieuw 
aangebracht kan worden.

Afweging

Is het oedeem gestabiliseerd en is het 
mogelijk om een vlakbreikous aan te 
meten? Dan kan JOBST Elvarex de 
ideale oplossing zijn.



5

U zoekt de beste oplossing 
voor uw patiënt

Er zijn diverse compressie-oplossingen om oedeem in ledematen onder controle te krijgen. 
Compressieverbanden en -kousen worden vaak als eerste keuze gezien, klittenbandsystemen 
kunnen echter een beter alternatief zijn voor sommige patïenten.

JOBST® FarrowWrap®

JOBST FarrowWrap kan een alternatief bieden voor 
patiënten met fluctuerend oedeem en/of terugkerend 
oedeem. Daarnaast zijn er heel wat patiënten die 
moeite hebben met aanleggen en verwijderen van 
zwachtels. Ook bij patiënten die aangewezen zijn op 
zelfredzaamheid kan FarrowWrap een oplossing bieden. 

De overlappende banden bieden ondersteuning en 
stevigheid bij het behandelen van oedeem. JOBST 

FarrowWrap biedt patiënten zelfstandigheid, omdat 
het product door de patiënt zelf verwijderd en opnieuw 
aangebracht kan worden.

Afweging

Heeft uw patiënt fluctuerend oedeem? Is compressietherapie met bandages of 
compressiekousen niet mogelijk of moeilijk? In deze gevallen kan JOBST FarrowWrap  
de ideale oplossing zijn.
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JOBST® FarrowWrap®

JOBST FarrowWrap is een uniek en gepatenteerd compressiehulpmiddel dat op een effectieve 
manier helpt om het oedeem in armen, handen, benen en voeten terug te dringen. Het ondersteunt 
de behandeling van aandoeningen die oedeem veroorzaken, zoals chronische veneuze 
insufficiëntie, lymfoedeem, postoperatieve complicaties of posttraumatische oedemen. JOBST 
FarrowWrap producten kunnen ook als toevoeging over een compressiekous aangebracht worden, 
indien een kous alleen niet volstaat om het oedeem te stabiliseren. JOBST FarrowWrap is eenvoudig 
te verwijderen en opnieuw aan te brengen wat de zelfredzaamheid van de patiënt stimuleert.

Pluspunten

• Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen

• Slimmere compressietechnologie

• Aanpasbaar aan de mate van het oedeem

• Duurzaam en comfortabel

• Geschikt voor de wasmachine
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JOBST® FarrowWrap®,  
de gepatenteerde technologie  
met korte rek

Rustdruk en werkdruk

De rustdruk is de druk die FarrowWrap 
uitoefent op een liggend, rustend lichaamsdeel, 
in het bijzonder de venen en lymfevaten 
bij een patiënt in rust. De werkdruk echter 
geeft de druk weer die FarrowWrap uitoefent 
tijdens beweging. Die druk is afhankelijk 
van de contractie van de kuitspier en het 
materiaal van de FarrowWrap. De rustdruk van 
FarrowWrap LITE is 20-30 mmHg en deze van 
FarrowWrap STRONG is 30-40 mmHg. 

Diverse korte rek banden zijn bevestigd 
aan een stevige kern die de basis vormt 
van JOBST FarrowWrap.  
Iedere band is voorzien van een stevige 
en duurzame klittenbandsluiting.  
De banden dienen rondom het te 
behandelen lichaamsdeel aangebracht 
te worden, waarbij deze elkaar steeds 
50% overlappen. 

JOBST FarrowWrap verhoogt de mobiliteit en zorgt ervoor dat de patiënt zelfstandig de compressiebehandeling 
kan optimaliseren. JOBST FarrowWrap geeft de druk die aansluit bij de dagelijkse bezigheden van de patiënt: 
meer druk tijdens actieve momenten en minder druk tijdens rust. 

Zodra het behandelde lichaamsdeel oedeemvrij is, kan een compressiekous worden aangemeten om het behaalde 
resultaat te behouden. Voor sommige patiënten is de JOBST FarrowWrap een blijvende oplossing.

Gegarandeerde graduele compressie

Het is belangrijk dat iedere band van een JOBST 

FarrowWrap verband op gelijkmatige gemiddelde rek 
wordt aangelegd. Door een gelijkmatige spanning over 
de gehele lengte van het product ontstaat er gradueel 

aflopende compressie. Indien in de loop van de dag het 
JOBST FarrowWrap verband losser gaat zitten, kunnen 
de banden meteen worden aangepast om blijvend een 
optimale compressie te geven.

Kern

Korte rek
banden
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Voordelen

• Eenvoudig aanbrengen stimuleert zelfredzaamheid

• Aanpasbaar aan de mate van het oedeem

• Duurzaam en comfortabel

• In een schoen te dragen

• Overdag en ‘s nachts te dragen

• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk

• Over een compressiekous te dragen

Voorzorgsmaatregelen
Raadpleeg de behandelende arts als de patiënt het 
volgende heeft ervaren of als zich het volgende 
ontwikkelt:

• Huidinfectie of vochtafscheiding

• Lichte slagaderaandoening

• Allergische of allergie-achtige reacties op 
materialen

• Verlies van gevoel in de ledematen (perifere 
neuropathie)

• Gecontroleerde decompensatio cordis (CHF)

• Carpaal tunnel syndroom

• Voorgeschiedenis van bloedstolsels  
in de benen

Indicaties

Voor de behandeling van licht tot matig lymfoedeem 
of andere oedemen.

Contra-indicaties
JOBST FarrowWrap LITE mag niet worden  
gedragen als de patiënt de volgende medische 
aandoeningen heeft:

• Ernstige slagaderaandoening

• Onbehandelde aderinfectie (septische flebitis)

• Ongecontroleerd hartfalen (compensatio cordis)

• Onbehandelde en/of voortschrijdende huidinfectie 
van de ledematen

• Groot bloedstolsel in de ader (Flegmasia cerulea 
dolens)

JOBST FarrowWrap producten zijn ontworpen om  
met elkaar te worden gecombineerd en dienen niet  
te worden gebruikt samen met niet-JOBST 

FarrowWrap producten. 

JOBST® FarrowWrap® 

assortiment

JOBST® FarrowWrap® LITE

• JOBST FarrowWrap LITE verbanden zijn compressiehulpmiddelen met korte rek voor het 
reduceren van milde tot gemiddelde oedeem. JOBST FarrowWrap LITE kan gecombineerd 
worden met alle overige producten uit het JOBST FarrowWrap assortiment. 

• Compressie in rust 20-30 mmHg.
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JOBST® FarrowWrap® STRONG

• JOBST FarrowWrap STRONG verbanden zijn compressiehulpmiddelen met korte rek voor het 
reduceren van matige tot ernstige oedemen. JOBST FarrowWrap STRONG kan gecombineerd 
worden met alle overige producten uit het JOBST FarrowWrap assortiment

• Compressie in rust 30-40 mmHg.

Voordelen

• Stevig en robuust verband

• Doordat de patiënt het product zelf kan hanteren, 
wordt de zelfredzaamheid bevorderd

• Aanpasbaar aan de mate van het oedeem

• Duurzaam en comfortabel

• In een schoen te dragen

• Overdag en ‘s nachts te dragen

• Goed wasbaar/onderhoudsvriendelijk

• Over een compressiekous te dragen

Voorzorgsmaatregelen
Raadpleeg de behandelende arts als de patiënt het 
volgende heeft ervaren of als zich het volgende 
ontwikkelt:

• Huidinfectie of vochtafscheiding

• Lichte tot matige slagaderaandoening

• Allergische of allergie-achtige reacties  
op materialen

• Verlies van gevoel in de ledematen  
(perifere neuropathie)

• Voorgeschiedenis van bloedstolsels in de benen

• Gecontroleerde decompensatio cordis (CHF)

Indicaties

Voor de behandeling van matig tot ernstig 
lymfoedeem of andere oedemen. 

Contra-indicaties
JOBST FarrowWrap STRONG mag niet worden 
gedragen als de patiënt de volgende medische 
aandoeningen heeft:

• Matige tot ernstige slagaderaandoening

• Lichte slagaderaandoening gecombineerd met 
perifere neuropathie

• Onbehandelde aderinfectie (septische flebitis)

• Ongecontroleerd hartfalen (compensatio cordis)

• Onbehandelde en/of voortschrijdende huidinfectie 
van de ledematen

• Groot bloedstolsel in de ader (Flegmasia cerulea 
dolens)

JOBST FarrowWrap producten zijn ontworpen om  
met elkaar te worden gecombineerd en dienen niet  
te worden gebruikt samen met niet-JOBST 

FarrowWrap producten.
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Confectie productassortiment

Een opengevouwen 
JOBST FarrowWrap 

knieverband

Tweezijdig 
teen- 

verband
Voet- 

verband
Onderbeen-

verband
Knie- 

verband
Bovenbeen-

verband
Arm- 

verband

Tweezijdig 
hand- 

verband

Tweezijdig 
vinger- 
verband

JOBST 
FarrowWrap 
LITE

Lichte  
tot matige 
compressie,  
20-30 mmHg

JOBST®  
FarrowWrap 
STRONG

Matige 
tot zware 
compressie, 
30-40 mmHg
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Onderste ledematen

Meetpunt XS S M L XL

Enkelomvang 20-27 cm 25-32 cm 30-38 cm 37-44 cm 45-52 cm

Kuitomvang 35-45 cm 40-52 cm 48-60 cm 55-65 cm 60-70 cm

ℓ  

Normale lengte  
(-2 cm / +2 cm*)

37 cm 39 cm 41 cm 43 cm 44 cm

ℓℓ  

Lange lengte  
(-2 cm / +2 cm*)

42 cm 44 cm 46 cm 48 cm 49 cm

JOBST® FarrowWrap® STRONG onderbeenverband

Meetpunt XS S M L XL

Kuitomvang 36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm

Omtrek 10 cm boven knie 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm

JOBST® FarrowWrap® STRONG knieverband

Meetpunt XS S M L XL

Omtrek 10 cm boven knie 45-52 cm 50-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm

Omtrek bovenbeen 50-70 cm 60-75 cm 70-80 cm 75-90 cm 85-100 cm

ℓ - Korte lengte 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm

ℓ - Normale lengte 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

ℓ - Lange lengte 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm

JOBST® FarrowWrap® STRONG bovenbeenverband incl. knieverband

JOBST® FarrowWrap® LITE teenverband

Meetpunt XS S M L

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

JOBST® FarrowWrap® STRONG voetverband

* De lengtematen hebben een marge van 2 cm naar boven en naar beneden

Meetpunt XS S M L XL

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

ℓℓ 
Voetlengte normaal  
(-2 cm / +2 cm*)

16,5 cm 18 cm 19,5 cm 21 cm 23 cm

ℓℓ 
Voetlengte lang  
(-2 cm / +2 cm*) 

18,5 cm 20 cm 21,5 cm 23 cm 25 cm
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Bovenste ledematen

JOBST® FarrowWrap® LITE OTS armverband

Dit is een effectieve, anatomisch gevormde oplossing voor oedeem 
in de arm. De ingenaaide liner maakt het eenvoudig om het product 
aan te leggen en te verwijderen. Licht en comfortabel, maar met een 
stevige korte rek. 
Het FarrowWrap armverband is leverbaar in zwart en huidskleur.

JOBST® FarrowWrap® LITE handverband

Het JOBST FarrowWrap LITE handverband is geschikt voor beide 
handen en wordt geleverd met 4 mm en 8 mm dikke schuimelementen 
met klittenband. Geschikt voor licht tot ernstig oedeem.

Voordelen:

Schuimelementen helpen oedeem, dat zich vaak concentreert op de 
handrug, te verminderen. Geschikt voor beide handen.

JOBST® FarrowWrap® LITE vingerverband

Meetpunt 1 2 3 4 5 6 7 8

Omtrek aanzet 
vingers 16,6-18,0 cm 16,6-18,0 cm 18,0-19,5 cm 18,0-19,5 cm 18,0-19,5 cm 19,5-21,5 cm 19,5-21,5 cm 21,5-23,1 cm

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

JOBST® FarrowWrap® LITE handverband

Meetpunt XS S M L

Omtrek aanzet vingers < 18 cm 18-20 cm 20-22 cm > 22 cm

Omtrek handpalm < 19 cm 19-21 cm 21-23 cm > 24 cm

JOBST® FarrowWrap® LITE armverband

Meetpunt M L XL

Oksel 22-29 cm 29-37 cm 32-44 cm

Elleboog 22-26 cm 26-32 cm 30-39 cm

Pols 14-17 cm 16-19 cm 19-22 cm

Lengte Kort Normaal Lang

ℓ   

- 38-42 cm 42-46 cm 46-50 cm

JOBST® FarrowWrap® LITE vingerverband

De confectie en latexvrije JOBST FarrowWrap LITE vingerverbanden 
bieden 20-30 mmHg compressie voor patiënten met licht tot matig 
oedeem. De ultradunne stof en fijne naden zorgen voor hoog 
draagcomfort.  
Het vingerverband is leverbaar in acht maten en leent zich daarmee voor 
uiteenlopende patiëntbehoeften. Na een eerste maal wassen zijn de 
vingers eenvoudig met een schaar in te korten tot de gewenste lengte.
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Meetpunten 

Onderste ledematen

Bovenste ledematen

A
B

D

C

B

A

E

F

G

ℓC-G

ℓE-G

C

E

G

ℓC-G
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Overige producten

JOBST® FarrowWrap® Liners

Toepassing

Deze Liners zijn speciaal ontwikkeld als beschermlaag, 
onder JOBST FarrowWrap voet- en beenverband. Hier 
overheen wordt JOBST FarrowWrap aangebracht. Het 
materiaal waarvan de Liners zijn gemaakt is zacht en 
verdeelt de druk uitstekend. 

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

Kenmerken 

• Hygiënisch. Doordat de Liners onder een JOBST 

FarrowWrap product gedragen worden, blijft de 
JOBST FarrowWrap schoon. Wij adviseren om de 
Liners dagelijks te wassen 

• Beschermt de huid 

• Drukloos en zonder irriterende naden

• Antibacteriële en antimycotische werking (zilver) 

• Zowel links als rechts te dragen 

• Bij onderbeenverbanden maat XS en S worden  
maat S Liners geleverd.  
Bij onderbeenverbanden maat M, L en XL worden 
maat L Liners geleverd.

JOBST® FarrowHybrid® ADI Voetcompressie

JOBST FarrowHybrid ADI Voetcompressie is 
geschikt voor mild tot matig oedeem. Het biedt een 
compressie van 20-30 mmHg aan de voet en enkel, 
terwijl het boven de enkel functioneert als een liner 
ter bescherming van de huid onder het FarrowWrap 
onderbeenverband. 

Producteigenschappen

• Aanvulling op de FarrowWrap beenverbanden

• Voetcompressie die in schoenen kan worden gedragen

• Makkelijk aan te doen

• Beschikbaar in een brede maatvoering

JOBST FarrowWrap been Liner 

JOBST® FarrowHybrid® ADI voetcompressie

S M L

Schoenmaat 34-39 39,5-42 42,5-46



15

JOBST® FarrowWrap® antislipverband

Toepassing 

JOBST FarrowWrap antislipverbanden zijn korte 
rek verbanden die ingezet kunnen worden om 
JOBST FarrowWrap verbanden te fixeren, zoals 
bijvoorbeeld bij een JOBST FarrowWrap bovenbeen- 
en/of onderbeenverband of een armverband. Een 
antislipverband kan ook gebruikt worden in combinatie 
met elastische kousen die dreigen af te zakken. Het 
product wordt vervaardigd met nylon en lycra; dit 
product is dus latexvrij. Aan de binnenzijde is een 
speciale antisliplaag aangebracht, die voor extra grip 
zorgt onder het JOBST FarrowWrap beenverband. 

Kenmerken 

• Voorzien van een losse sluitstrip van duurzaam 
klittenband

• Flexibel inzetbaar om plaatselijk meer druk te geven, 
bijvoorbeeld torso of midline gebied

JOBST® FarrowWrap® antislipverband Maat

JOBST FarrowWrap been antislipverband 14 x 120 cm

JOBST FarrowWrap arm antislipverband 10 x 60 cm

JOBST FarrowWrap torso antislipverband 14 x 550 cm

JOBST FarrowWrap midline antislipverband 20 x 120 cm
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