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JOBST® FarrowWrap
Justerbare kompresjonsløsninger for egenbehandling av lymfødem
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Hvordan finner man den rette balansen 
mellom helse og livskvalitet?
Behandling av kroniske lidelser som lymfødem krever en gjennomtenkt behandlingsstrategi. Målet 
til Essity er å gjøre det mulig for mennesker å behandle sykdommen sin selv, og dermed selv være 
med på å påvirke resultatet. Vi tilbyr behandlingsalternativer som i stor grad kan tilpasses og 
tilfredstille ulike ønsker og behov, slik at det blir enklere å leve med lymfødem.

Det finnes mange kompresjonsløsninger for å begrense forekomsten av hevelser. Kompresjonsbind 
og kompresjonsstrømper blir ofte ansett som førstevalget, men fungerer ikke for alle. Justerbare 
kompresjonsprodukter kan være et alternativ spesielt for dem med varierende ødem.

Våre JOBST FarrowWrap-produkter kan justeres, noe som gjør det enklere å sikre riktig 
behandling. Vårt produktsortiment er utformet med tanke på menneskers individuelle livsstil og 
hverdag, uten å gå på kompromiss med medisinske behov.

Med produktene i JOBST FarrowWrap-serien, tar vi nok et skritt på veien mot å kunne tilby et 
komplett produktsortiment, slik at du kan oppnå best mulig livskvalitet.

JOBST® FarrowWrap® 
– for økt livskvalitet
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Hva er JOBST FarrowWrap?

Slik virker det 
Hvordan oppnår JOBST FarrowWrap kompresjon?

• Bruk av spesialmateriale

•  Kortelastisk materiale i flere lag

•  Overlappende bånd nedenfra og opp

•  Bånd med optimal bredde

Det er viktig at hvert bånd på JOBST FarrowWrap påføres med et så nært maksimalt 
strekk som mulig. Å ha et jevnt strekk over hele plagget bidrar til å sikre gradert 
kompresjon.

Det kortelastiske materialet gir en jevn kompresjon ved hvile, samtidig som det 
kompletterer pumpeeffekten til leggmuskelen for å gi et høyt arbeidstrykk.

JOBST FarrowWrap - Kortelastisk system
Egenskaper ved kortelastisk system
• Gjør det mulig å tilpasse kompresjonen ved å strekke båndene

• Maksimerer funksjonen til leggmuskelen

•  Minimerer ødemet når produktet brukes

•  Gir høyere kompresjon når man står eller er aktiv, og mindre når man er inaktiv

Det eksterne trykket som gis
når musklene er i hvile, kalles
hviletrykk.

Arbeidstrykket virker midlertidig 
på kroppen når musklene 
arbeider og diameteren til 
kroppsdelen øker.

Kortelastiske bandasjer gir dermed et lavt hviletrykk og et høyt arbeidstrykk, noe som gir en betydelig
kompresjonseffekt når man er aktiv. Det gjør kortelastiske systemer svært effektive ved behandling av 
lymfødem.
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JOBST FarrowWrap – Ulike varianter

JOBST FarrowWrap Lite
• Tilpasser seg formen på kroppsdelen

•  Et godt valg for pasienter med nevropati eller perifer karsykdom

•  Kan være den beste løsningen ved palliativ behandling eller for barn

•  For milde ødemer

•  Kompresjonstrykk 20–30 mmHg

JOBST FarrowWrap Extra strong/”Classic”
• FarrowWrap sitt orginale materiale.

• Klinisk testet på tusenvis av pasienter verden over

•  For moderate og alvorlige ødemer

•  Et kraftigere og mer rigid materiale enn Strong (høyest stiffness)

•  Det produktet som er best egnet til de med store hudfolder

•  Kompresjonstrykk 30–40 mmHg

JOBST FarrowWrap Strong
• Førsteklasses stoff med stabil kompresjon og et mykt innerlag

•  Kan håndtere mindre hudfolder

•  For milde til moderate ødemer

• Kompresjonstrykk 30–40 mmHg

Fordeler
• Det brukervennlige systemet med borrelås gir tidsbesparelse både for 

eventuelle hjelpere og brukeren selv, og gjør det enklere å ta bandasjen 
på og av

• Ettersom produktet kan justeres, er det svært enkelt å tilpasse det etter 
variasjonene i ødemet, og man blir mindre avhengig av hjelp fra andre

• JOBST FarrowWrap kommer i ulike varianter og størrelser. Man kan få 
den som standard og målsydd
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Overkropp
JOBST FarrowWrap – egner seg til bruk hele døgnet

Lite standard arm er en effektiv og anatomisk utformet løsning for 
kontroll av milde til moderate ødem. Kompresjonsproduktet har en 
fastsydd innerstrømpe som gjør at den lett kan tas på og av med én 
hånd. Produktet har lav vekt og er behagelig å ha på fordi det bare 
består av ett lag, samtidig som det har egenskapene til et kortelastisk 
materiale. Her har man mulighet til å justere båndene etter ødemet og 
toleranse. Maskinvask. Kompresjon: 20–30 mmHg. 

Lite målsydd arm består av overlappende bånd i kortelastisk materiale. 
Det kreves to hender for å ta på produktet. 
Maskinvask. Kompresjon: 20–30 mmHg.

JOBST FarrowWrap Lite RTW arm

JOBST FarrowWrap Lite Målsydd arm

Extra strong målsydd arm består av overlappende bånd i kortelastisk 
materiale. Det kreves to hender til å ta på produktet. Egner seg til dem med 
moderate til alvorlige ødemer som har en stor arm med furer og folder eller 
som trenger mye kompresjon. Extra Strong er mer rigid enn enn strong. 
Håndvask. Kompresjon: 30–40 mmHg.

JOBST FarrowWrap Extra strong/“Classic” Målsydd arm

Strong målsydd arm består av overlappende bånd i kortelastisk 
materiale. Det kreves to hender til å ta på produktet. Beregnet for 
dem med moderate til alvorlige ødemer. Velg Extra Strong/Classic om 
armen har furer og folder. 
Maskinvask. Kompresjon: 30–40 mmHg.

JOBST FarrowWrap Strong Målsydd arm
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Innerstrømpe
JOBST Farrow Liner TG Soft (tube) 
Innerstrømpe i litt tykk frote til bruk under FarrowWrap målsydd arm. 

Det anbefales at man alltid bruker foring eller annen beskyttelse mot hud-
en under målsydd arm. For eksempel Farrow Liner arm, annen type foring 
eller et kompresjonsplagg.

JOBST FarrowWrap Lite til hånd kan brukes på både høyre og venstre 
hånd ved at den vrenges. Leveres med pelott og borrelåser i 4 mm og 8 
mm Velcro®. Velegnet for milde til moderate ødemer.

• Pelotten bidrar til å redusere ødem som kan oppstå på håndbaken

•  Kan brukes på begge hendene

• Slitesterk og behagelig å ha på

Holdbar og lateksfri hanske for pasienter med lett ødem.

• Finnes i 8 størrelser, i KKL 1 og 2

• Fingrene på hansken kan klippes til ønsket lengde 

• Finnes i to farger, black og beige

• Fin å kombinere med FarrowWrap arm eller andre 
kompresjonsprodukter både på dag og natt

• Hansken kan brukes på både venstre og høyre hånd ved at den 
vrenges

JOBST FarrowWrap Lite Hanske KKL 2

JOBST Farrow hanske med fingre

Overkropp
JOBST FarrowWrap – egner seg til bruk hele døgnet

JOBST Farrow Liner 
Innerstrømpe i mykt og tynt materiale til bruk under FarrowWrap målsydd 
arm. 

Det anbefales at man alltid bruker foring eller annen beskyttelse mot 
huden under målsydd arm. For eksempel Farrow Liner TG Soft, annen type 
foring eller et kompresjonsplagg.
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FarrowWrap
Måletabell – Standard Arm og Hånd

Farrow
Måletabell – Hanske med fingre

Small Medium Large

Omkrets (G) 14-18 cm 16-21 cm 19-25 cm

Omkrets (E) 20-27 cm 25-34 cm 30-40 cm

Omkrets (C) 22-31 cm 29-39 cm 32-45 cm

X-Small Small Medium Large

LITE hanske, ambidextriøs 
(kan brukes på begge hender)

16-18 cm 18-20 cm 20-22 cm 22-24 cm

Målskjema – Arm

C-G

A

Kort Normal Lang

Lengde (C-G) 40-44 cm 44-48 cm 48-52 cm

Måleskjema – Hånddel

A

C

G omkrets

E omkrets

C omkrets

G

C

E

Kan brukes på både venstre og høyre side ved at den vrenges

Mål lengden etter 
armens kontur 
på utsiden av 
armen, fra hånd-
ledd til aksille 
(G) med lett 
bøyd arm.

Mål omkrets etter kroppsmål

Størrelse 1 2 3 4 5 6 7 8

A 16,5 - 18,0 cm 16,5 - 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 - 23,0 cm

C 15,5 - 16,5 cm 16,5 - 18,0 cm 16,0 - 17,0 cm 17,0 - 18,5 cm  18,5 - 20,5 cm 17,0 - 18,5 cm 18,5 - 20,5 cm 18,5 - 20,0 cm
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JOBST FarrowWrap  

Strong
JOBST FarrowWrap  

Extra strong/ “Classic”
JOBST FarrowWrap  
Lite

Lite Lår Strong Lår Extra strong/“Classic” Lår

Lite Knedel Strong Knedel

Lite Legg Strong Legg Extra strong / “Classic” 
Legg

Til milde til moderate ødemer. 
Fås i standard og målsydd 
produkt. Kan maskinvaskes*.  
Kompresjon: 20-30 mmHg .

Til moderate til alvorlige ødemer. 
Fås som standard og målsydd 
produkt. Kan maskinvaskes*.
Kompresjon: 30-40 mmHg.

Til moderate til alvorlige ødemer. 
Best egnet til dem med store furer 
og folder. Fås som standard og 
målsydd produkt. Håndvask*. 
Kompresjon: 30-40 mmHg.

* Følg rådene om stell i bruksanvisningen som følger produktet.

Underkropp
JOBST FarrowWrap – egner seg til bruk hele døgnet 
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JOBST FarrowWrap Extra strong/“Classic” Fotdel

JOBST Farrow Tåkappe

JOBST FarrowWrap Strong Fotdel

JOBST FarrowHybrid ADI 

JOBST FarrowWrap Lite Fotdel

Lite fotdel gir kompresjon for milde til moderate ødemer. 
Tilgjengelig i standard og målsydd. De lange vristbåndene kan 
vikles rundt vristen eller over forfoten for å gi økt kompresjon 
der det er behov. Kompresjon: 20-30 mmHg

Classic fotdel er klinisk testet for behandling av moderate til 
alvorlige ødem. Holdbar og rigid. Tilgjengelig i standard og 
målsydd. Kompresjon 30-40 mmHg

Slitesterk og behagelig materiale med fine sømmer. 

• Kan brukes på både venstre og høyre fot. (vrenges)
• Kan enkelt klippes til for ønsket lengde på tær
• Finnes i 4 størrelse, i KKL1 og 2

Strong fotdel gir kompresjon for moderate til alvorlige ødemer.
De lange vristbåndene kan vikles rundt vristen eller over forfoten 
for å gi økt kompresjon der det er behov. Tilgjengelig i standard og 
målsydd. Kompresjon 30-40 mmHg

Knestrømpe med kompresjon i foten og opp til ankelen 
• Finnes i størrelsene S, M, L og XL
• Kompresjon i fotdelen: 20-30 mmHg

Fot
JOBST FarrowWrap – egner seg til bruk hele døgnet
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Kommer som et kit med innerstrømpe, integrert innertube og kun fire 
bånd. Den fastsydde innertuben og justerbare bånd gjør den enkel å 
ta på. Standardmodell. Kan maskinvaskes*.

• Til ødemreduksjon og behandling av venøse leggsår

• Gir 30-40 mmHg

• Kortelastisk system – kan brukes dag og natt

• For egenbehandling

• Effektivt system – sparer tid og penger

• Enkel å ta på – bare fire bånd

• Pasienten kan bruke vanlige sko

• FarrowWrap 4000 finnes i black og beige

Underben
Innerstrømpe

Ready to wear X-Small Small Medium Large

Omkrets

Legg - tykkeste (C) 25-38 cm 32-48 cm 37-56 cm 43-67 cm

Ankel - tynneste(B) 17-23 cm 19-28 cm 25-37 cm 29-43 cm

Lengde

Normal (B-D) 30-33 cm

Lang (B-D) 34-37 cm

B

2 fingerbredder nedenfor 
knehasen

Tykkeste delen på legg-
muskelen (omkrets)

Tynneste delen på ankele (omkrets)Lengde – følg 
konturen bak 

fra B til D 

C

D

Måletabell – Ben

JOBST Farrow Liner TG Soft (tube) 

Innerstrømpe i litt tykk frote til FarrowWrap lår, knedel og underben.

Det anbefales at man alltid bruker foring eller annen beskyttelse mot 
huden under FarrowWrap. For eksempel Farrow Liner, annen type 
foring eller et kompresjonsplagg.

FarrowWrap 4000

Mål omkrets etter kroppsmål

JOBST Farrow Liner

Innerstrømpe i mykt og tynt materiale med fot til bruk under 
FarrowWrap lår, kne og underben.

Det anbefales at man alltid bruker foring eller annen beskyttelse mot 
huden under FarrowWrap ben produktene. For eksempel Farrow Liner 
TG Soft, annen type foring eller et kompresjonsplagg.
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D

FarrowWrap
Måletabell – Ben

Ready to wear X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large

Lår

Lyske (G) 60–70 cm 65–75 cm 70–80 cm 75–90 cm 85–100 cm

Ovenfor patella (E) 47–52 cm 53–59 cm 60–66 cm 67–73 cm 74–80 cm

Kort (E-G) 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm 18 cm

Normal (E-G) 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm 23 cm

Lang (E-G) 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm

Knedel

Kne (E) 47-52 cm 53-59 cm 60-66 cm 67-73 cm 74-80 cm 81-87*

Leggmuskeln (C) 36-43 cm 42-50 cm 48-58 cm 53-63 cm 58-68 cm 63-73*

Underben

Leggmuskeln (C) 36–43 cm 42–50 cm 48–58 cm 53–63 cm 58–68 cm

Ankel (B) 21–25 cm 25–30 cm 30–36 cm 36–42 cm 42–50 cm

Normal (A-D) 35–39 cm 37–41 cm 39–43 cm 41–45 cm 42–46 cm

Lang (A-D) 40–44 cm 42–46 cm 44–48 cm 46–50 cm 47–51 cm

Fotdel

Midt på foten (A) 22-24 cm 25-27 cm 28–30 cm 31-34 cm 35-40 cm

Normal (X) 15-17 cm 16-19 cm 18-20 cm 19-22 cm 21-24 cm

Lang (X) 18-20 cm 20-22 cm 21-23 cm 23-25 cm 25-27 cm

(Par) Small Medium Large X-Large

Skostørrelse 34–39 39,5–42 42,5–46 46,5–48,5

Standard fot: Omkrets (midt på foten) 20-27 cm

Bredd fot: Omkrets (midt på foten) 28-35 cm

(Par) Small Medium Large

TG® Soft (bredeste omkrets på 
leggmuskeln)

15-40 cm 40-70 cm 70-120 cm

Innerstrømpe, FarrowHybrid I

Innerstrømpe

Rett avstand til tåbasen

Lyske

Ovenfor Patella

2 fingerbredder under 
knehasen

Tykkeste på leggen (omkrets)

Tynneste delen av ankelen 
(omkrets)

Lengde – 
følg

konturen fra 
hæl til D 

Midt på foten

E

C

G

B

A1

A = Gulv

X

cA
omkrets

X-Small Small Medium Large

Størrelse 20–22 cm 22–24 cm 24–26 cm 26–28 cm

Farrow
Måletabell – Tåkappe

*Kun i STRONG

Kan brukes på både venstre og høyre side ved at den vrenges

Mål omkrets etter kroppsmål
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Fotdel Legg

Strømpe med
kompresjon i 
fot og ankel Knedel Lår Arm

Hånddel med
pelottinnlegg

KKL 2 - Mild til moderat  20–30 mmHg

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

JOBST FarrowHybrid ADI RTW

KKL 3 - Moderat til kraftig 30–40 mmHg

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

JOBST FarrowWrap EXTRA 
STRONG/“CLASSIC”

RTW, CM RTW, CM RTW, CM CM

JOBST FarrowWrap 4000 RTW

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

Produktsortiment

Hanske Tåkappe

KKL 1 - Lett 15-20 mmHg

JOBST Farrow Hanske, KKL1 RTW

JOBST Farrow Tåkappe, KKL1 RTW

KKL 2 - Mild til moderat 20-30 mmHg

JOBST Farrow Hanske, KKL 2 RTW

JOBST Farrow Tåkappe, KKL 2 RTW


