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De overlappende bandasjene gir støtte og stabilitet og er med på å 
kontrollere ødemet. Det brukervennlige produktet gjør pasienten 
uavhengig, ettersom han eller hun kan ta den på og av seg selv. 

FORDELER
• Det brukervennlige systemet med borrelås innebærer tidsbesparelse både 

for pleiepersonellet og for pasientene og gjøre det enklere å ta 
bandasjen på og av – noe som gjør pasienten mest mulig uavhengig

• Ettersom produktet kan tilpasses er det svært enkelt å kontrollere 
variasjoner i ødemet, til og med av pasienten selv – de har 
med andre ord mulighet for å behandle seg selv

Vi kan tilby et bredt spekter av varianter og størrelser 
som standard og målsydd for å sikre at produktet 
passer under hele behandlingen og for alle 
spesielle behov.

Justerbare kompresjonsprodukter 
kan være et bra alternativ spesielt for 
pasienter med varierende ødem, samt 
pasienter som har problemer med å 
bandasjere seg selv. Jobst® FarrowWrap® 
kan også være en løsning for pasienter 
med begrenset mulighet til å få hjelp  
til å bli bandasjert av helsepersonell 
(lang reisevei o.l) 

JUSTERBAR 
KOMPRESJON MED 
JOBST® FARROWWRAP®
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JOBST® FARROWWRAP® LITE
• Til milde og moderate ødemer          
• Armstrømpen har en integrert 

innerstrømpe                  
• Kan være den beste løsningen ved 

palliativ behandling eller for barn   
• Kompresjonstrykk 20-30 mmHg

JOBST® FARROWWRAP® EXTRA 
STRONG/”CLASSIC”
• Til vanskelige ødemer  
•  Et kraftig og rigid materiale    
•  Kan håndtere store hudfolder og 

groper   
•  Motvirker at produktet graver seg 

inn i hudfolder   
•  Kompresjonstrykk 30-40 mmHg

JOBST® FARROWWRAP® STRONG
• Den ”vanligste” løsningen til ben    
•  Til moderate til alvorlige ødemer    
•  Har en myk innside
•  Kan håndtere mindre hudfolder     
•  Kompresjonstrykk 30-40 mmHg

JOBST® FARROWWRAP® 4000
• Til moderate til alvorlige ødemer     
•  Integrert innerstrømpe gjør den 

lettere å ta på 
•  Lett å ta på da den bare har fire 

bånd 
•  Inkludert: Innerstrømpen Farrow 

Hybrid, som gir kompresjon på ankel 
og fot  

•  Kompresjonstrykk 30-40 mmHg

 

Fotdel Legg

Strømpe med 
kompresjon i fot     

og ankel Lår Arm
Hånddel med  
pelottinnlegg

MILD TIL MODERAT
20-30 mmHg

JOBST® FarrowWrap® LITE RTW, CM RTW, CM RTW, CM RTW, CM RTW

JOBST® FarrowHybrid™ ADI
Innerstrømpe som gir kkL 2 på foten og ankel

RTW

MODERAT TIL KRAFTIG
30-40 mmHg

JOBST® FarrowWrap® STRONG RTW, CM RTW, CM RTW, CM CM

JOBST® FarrowWrap® EXTRA STRONG / “CLASSIC” RTW, CM RTW, CM RTW, CM CM

JOBST® FarrowWrap® 4000 RTW

JOBST® FarrowHybrid™ ADII
Innerstrømpe som gir kkL 3 på foten og ankel

RTW

ULIKE VARIANTER AV FARROWWRAP:

RTW: Ready-To-Wear/Standard • CM: Custom-Made/Målsydd

Jobst® FarrowWrap® Lite

Jobst® 

FarrowWrap® 
Strong

Jobst® FarrowWrap®     
Extra Strong/ “Classic”

Jobst® FarrowWrap® 4000


