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Introductie
JOBST FarrowWrap is een klittenbandsysteem dat de patiënt de mogelijkheid biedt om op een 
veilige manier zijn of haar oedeem onder controle te krijgen en/of te houden.
JOBST FarrowWrap kan worden gecombineerd met therapeutische elastische kousen. De wijze 
van aanbrengen is afhankelijk van de compressiebehoefte. JOBST FarrowWrap is verkrijgbaar 
in meerdere varianten. Hierdoor kun je, afhankelijk van de zorgvraag, altijd voor de meest 
passende oplossing kiezen. Alle varianten zijn onderling goed te combineren.

  De juiste keuze
Over het algemeen kan je onderstaande indeling aanhouden. Verderop in dit document vind je 
diverse oplossingen voor meer complexe situaties.
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       Oplossingen voor meer  
complexe situaties

1.  Lengtemaat onvoldoende/er tussenin
 a. Bestel een onderbeenverlenger (Lite of Strong) 
 b.  Meet de omvang D en knip op maat. Knip van beide uiteinden dezelfde lengte af.
 c.  Bevestig de onderbeenverlenger aan de bovenzijde van het onderbeenverband.  

Houd minimaal 50% overlap. 

       Maat nemen
JOBST FarrowWrap wordt op vrijwel dezelfde wijze aangemeten als therapeutische elastische 
kousen. De enige uitzondering hierop is het onderbeen van FarrowWrap 4000; daarvoor meet je 
de lengte vanaf de malleolus.
Meet met ontspannen meetlint zodat je niet het risico loopt dat de FarrowWrap te klein uitvalt en 
de patiënt daardoor de banden niet goed kan sluiten. De lengtematen worden aan de binnenzijde 
van de voet en het been gemeten. In de maattabellen vind je de verschillende meetpunten. Losse 
maattabellen zijn verkrijgbaar via je regionale accountmanager.

Houd rekening met het volgende:

   Meet met behulp van een maatplank om zeker te zijn van accurate lengtematen. Ook bij 
herhalingsmetingen komt de maatplank van pas; je weet zeker dat je op dezelfde punten de 
omvang meet. Hierdoor zijn eventuele maatverschillen ook beter te controleren.

   Meet de lengte van de voet aan de binnenzijde en meet niet te krap. Het voetverband sluit 
dan beter aan op de teenaanzet.

   Meet bij zeer forse benen de lengte van het onderbeen aan de achterzijde van het been 
en volg de contouren. Het risico op een te kort bestelde lengtemaat wordt daarmee kleiner. 
Daarnaast is het makkelijker om in te schatten of een onderbeenverlenger noodzakelijk is.

   Meet voor het knieverband eerst de omvang boven de knie. Deze is leidend voor de maat.

    Meet voor het bovenbeenverband de lengte van de bovenzijde van de patella tot ongeveer  
6 cm onder de pubis. 
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2. Zeer conische vorm been - onderbeenverlenger
 a. Bestel een onderbeenverlenger (Lite of Strong) 
 b.  Meet de omvang B en knip op maat. Knip van beide uiteinden dezelfde lengte af.
 c.  Bevestig de onderbeenverlenger aan de BOVENzijde van het voetverband.  

Houd minimaal 50% overlap. 

3. Zeer conische vorm been - antislipverband
 a. Bestel een antislipverband been 12x120 cm
 b.  Meet de omvang D en knip op maat. Wanneer de omvang D ≤ 50 cm is kan het 

antislipverband eventueel doormidden worden geknipt.
 c.  Bevestig het antislipverband aan de bovenzijde van het onderbeenverband.  

Houd minimaal 50% overlap met de blote huid. 

4. Omvang been kleiner of groter dan confectietabel
 a.  Bestel een onderbeenverband TTF maat M (tot 60 cm) of XL (tot 90 cm ) (Lite of Strong)
 b.  Meet de omvang B, C en D en knip alle banden op maat.  

Knip van beide uiteinden dezelfde lengte af.
 c. Bevestiging de klittenbanden aan elk uiteinde
 d.  Leg het verband aan zoals beschreven staat in de gebruiksaanwijzing
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5. Voetverband te kort/oedeem teenaanzet
 a. Bestel een onderbeenverlenger (Lite of Strong)
 b.  Meet de omvang A en knip op maat. Knip van beide uiteinden dezelfde lengte af.
 c.  Bevestiging de onderbeenverlenger aan de VOORzijde van het voetverband

6. Bovenbeenverband zakt
 a. Bestel een anti-slipverband been 20x120 cm 
 b. Meet de omvang G en knip op maat
 c.  Bevestig het antislipverband aan de bovenzijde van het bovenbeenverband.  

Houd minimaal 50% overlap met de blote huid.

7. Klittenbanden zijn voortijdig versleten 
 a. Bestel een klittenbandset been
 b.  Knip de oude klittenbanden van het onderbeenverband. Knip vlak langs de stiknaad.
 c.  Bevestig de nieuwe klittenbanden aan het onderbeenverband

8. Verontreinigde klittenbanden
 a.  Reinig de klittenbanden voorzichtig  

met een suède (staal)borsteltje
 b.  Vouw de klittenbanden altijd plat terug  

bij aanleggen
 c.  Sluit de klittenbanden voor het wassen  

en was JOBST FarrowWrap in een waszak

a

a

a

b

b

a b c

c

c



Essity Netherlands BV
Arnhemse Bovenweg 120
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700
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Vraag ook de patiëntenfolder aan 

Tijdens de therapie is het belangrijk om de patiënt te leren zijn of haar oedeem te 
monitoren. Hierdoor is de patiënt in staat om zelf te bepalen wat de juiste compressie 
voor hem of haar is. JOBST heeft hiervoor een handig instructiedocument gemaakt. 
Je kunt dit aanvragen via je regionale accountmanager.

   Gebruik
Om ervoor te zorgen dat JOBST FarrowWrap in goede conditie blijft zijn een aantal instructies 
noodzakelijk om onder de aandacht van de patiënt te brengen. Wanneer de patiënt de 
aanwijzingen niet opvolgt, is de kans dat het verband eerder dan de normale gebruikstermijn 
onbruikbaar wordt groot.  

   Was het product regelmatig in de wasmachine om een optimale pasvorm te behouden. 
Gebruik ALTIJD een waszak en sluit de klittenbanden.

   Maak regelmatig de klittenbanden voorzichtig schoon met de metalen kant van een 
suèdeborsteltje. Deze zijn verkrijgbaar bij de schoenmaker. Een oude tandenborstel volstaat 
ook maar is minder effectief.

   Het is normaal dat JOBST FarrowWrap een beetje naar beneden glijdt gedurende de dag.  
Dit is een teken dat het oedeem afneemt en het moment om de banden opnieuw op 
spanning aan te leggen.

   Het is zeer belangrijk dat de banden gelijkmatig worden uitgerekt. Hierdoor wordt een 
gradueel aflopende compressie bereikt.

   Wanneer veel oedeem in vingers of tenen aanwezig is kan een JOBST FarrowWrap  
vinger- of teenverband worden besteld. Wacht hier niet te lang mee om oedeemophoping  
te voorkomen.

   Garantie
Alleen fabricagefouten vallen onder fabrieksgarantie. Alle klachten die gerelateerd zijn 
aan verkeerd gebruik (zoals het niet schoonmaken van de klittenbanden) vallen niet onder 
fabrieksgarantie. Neem bij twijfel contact op met je regionale accountmanager.


