
JOBST® FarrowWrap®

Justerbara kompressionslösningar
för egenbehandling av lymfödem

aktivt
för ett

liv
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•   Till din behandling
•   Till din livsstil
•   Till din vardag – dag som natt

JOBST® FarrowWrap® 
    – Anpassad för ökad livskvalitet
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Hur hittar du rätt balans mellan 
dina patienters hälsa och 
livskvalitet?
Behandling av kroniska sjukdomar som lymfödem kräver en genomtänkt
strategi och aktivt patientengagemang. På Essity vet vi att slutmålet är att göra 
det möjligt för patienterna att själva behandla sin sjukdom och påverka sin 
vård. Vi tillhandahåller mycket anpassningsbara behandlingsalternativ för att 
tillgodose patienternas olika önskemål och behov, så att det blir enklare att leva 
med lymfödem.

Våra lättanpassade JOBST FarrowWrap-produkter gör det enklare för patienten 
att säkra rätt behandling. Vi vet att patienter inte bara söker efter den bästa 
tillgängliga behandlingen, utan även den behandling som är bäst anpassad för 
just dem. Vårt produktsortiment är utformat med patienten i åtanke, så att 
man hittar den behandling som passar deras unika livsstil och vardag utan att 
kompromissa med deras medicinska behov.

Flera valmöjligheter för dina 
patienter – för ett aktivt liv
På Essity hjälper vi vårdgivare att hitta rätt behandlingslösning, för att 
säkerställa att patienterna kan leva ett självständigare, aktivare och friskare liv. 
Vi fokuserar även på att motivera patienter att fortsätta med behandlingen för 
att säkra bästa möjliga resultat.

Med produkterna i JOBST FarrowWrap-serien tar vi ytterligare ett steg mot 
att kunna erbjuda ett komplett produktsortiment så att du kan erbjuda dina 
patienter det de önskar: möjlighet att uppnå bästa möjliga livskvalitet.
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Vad är
JOBST FarrowWrap?

Så fungerar det 
Hur uppnår JOBST FarrowWrap kompression?

• Användning av specialmaterial.

•  Smart, elastiskt kortsträcksmaterial i flera lager.

•  Överlappande band nerifrån och upp.

•  Band med optimal bredd.

Det är viktigt att varje band på JOBST FarrowWrap-produkten 
appliceras med så, eller så nära, maximal sträckning som möjligt. 
Att ha en jämn sträckning över hela plagget bidrar till att säkerställa 
graderad kompression.

Det elastiska kortsträcksmaterialet ger en jämn och bibehållen 
kompression vid vila, samtidigt som det kompletterar vadmuskelns 
pumpeffekt för att uppnå ett högt arbetstryck.

Fördelar
• Det lättanvända kardborresystemet innebär tidsbesparingar för 

såväl vårdgivare som patienter och underlättar även på- och 
avtagning - för maximalt patientoberoende.

•  Eftersom produkten är anpassningsbar kan variationer i ödemet 
kontrolleras mycket enkelt, till och med av patienterna själva – 
de har med andra ord möjlighet att behandla sig själva.

Vi kan erbjuda ett brett utbud av utföranden och storlekar i 
standard och måttsytt för att säkerställa att produkten passar 
under hela behandlingen och för alla särskilda behov.
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Kortsträcksteknik
Egenskaper
• Gör det möjligt att anpassa kompressionsnivån med sträckning av banden.

•  Ger en ökning av kroppens naturliga muskelpumpverkan.

•  Maximerar vadmuskelfunktionen. 

• Minimerar ödemet när produkten används.

•  Ger högre kompression när patienterna står eller är aktiva, och mindre när de är inaktiva.

JOBST FarrowWrap – Olika varianter

Det externa trycket som ges
när musklerna är i vila kallas för
vilotryck.

Arbetstrycket verkar tillfälligt på
kroppen när musklerna arbetar
och kroppsdelens diameter ökar.

Kortsträckslindor ger följaktligen ett lågt vilotryck och ett högt arbetstryck, vilket resulterar i en 
betydande kompressionseffekt när patienten är aktiv. Det gör kortsträcksystem mycket effektiva vid 
behandlingen av lymfödem.

JOBST FarrowWrap Lite
• Anpassar sig efter kroppsdelens form.

•  Ett bra val för patienter med neuropati eller perifer kärlsjukdom (PVD).

•  Kan vara den bästa lösningen vid palliativ behandling eller för barn.

•  För milda och moderata ödem.

•  Kompressionstryck 20–30 mmHg.

JOBST FarrowWrap Extra strong/”Classic”
• FarrowWrap-originalmaterialet. Kliniskt testad på tusentals patienter världen över.

•  Slitstarkt, styvt tyg som känns behagligt mot huden. Motverkar upprullning och att 
produkten gräver in sig i hudveck.

•  Lämpar sig bäst för stora hudveck och lober.

•  För moderata och svåra ödem.

•  Ett kraftigare och mer rigid material än Strong.

•  Används vid ödem med hudveck.

•  Kompressionstryck 30-40 mmHg.

JOBST FarrowWrap 4000
• Lätt att applicera med endast fyra band.

•  Anatomisk utformning för att förhindra bildning av fickor.

•  Innertuben underlättar påtagningen.

•  Kompressionstryck 30–40 mmHg.

JOBST FarrowWrap Strong
• Förstklassigt tyg med stabil kompression och ett mjukt innerlager.

•  Kan hantera mindre hudveck och lober.

•  För moderata till svåra ödem.

•  Kompressionstryck 30-40 mmHg.
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Att behandla lymfödem kan 
vara en utmanande process

Flatstickade strumpor
Det mest praktiska alternativet och också det 
som passar bäst under patientens kläder, med 
färre lager än bandage och kompressionslindor. 
JOBST® Elvarex® flatstickade strumpor finns med 
individuellt anpassade lösningar och funktioner för 
övre och nedre extremiteter.

Bandagering utförd av sjukvårdspersonal
För ödemreduktion används kortsträckskompressions-
lindor som appliceras av utbildad sjukvårdspersonal. 
Kompressionen appliceras i flera lager och har 
fördelen att trycket kan varieras och ödemet 
reduceras inför nästa steg i ödembehandlingen. 

Slutsats:
Klarar din patient av att lägga på bandaget själv 
eller träffar du patienten varje dag för att hjälpa 
till med bandageringen? Bandagering kan då 
vara den bästa lösningen. 

JOBST® FarrowWrap kan vara den bästa 
lösningen för patienter som inte kan bandagera 
sig själva eller inte har möjlighet att bandageras 
om ofta av vårdpersonal.

Slutsats: 
Finns det behov av en produkt med stora
anpassningsmöjligheter, eller har ödemet 
stabiliserats? Då kan den bästa lösningen vara 
att erbjuda en JOBST® Elvarex® flatstickad 
kompressionsstrumpa.

Eftersom alla patienter är olika och har olika behov bör du överväga att använda 
olika behandlingslösningar.
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Hitta den bästa lösningen 
för din patient

Det finns ett flertal kompressionslösningar för att 
begränsa uppkomsten av svullnader. Kompressionslindor
och kompressionsstrumpor anses ofta vara förstavalet, 
men fungerar inte för alla patienter.

JOBST® FarrowWrap
Justerbara kompressionsprodukter kan vara ett 
alternativ speciellt för patienter med varierande 
ödem, samt vid problem med på- och avtagning, 
eller för patienter med begränsade möjligheter 
att bandageras av sjukvårdspersonal. De 
överlappande banden ger stöd och stabilitet 
för att kontrollera ödem. Den lättanvända 
produkten gör patienten oberoende eftersom 
hen själv kan applicera och ta av sig den.

Slutsats: 
Har din patient ett ödem som varierar, eller klarar 
han eller hon inte själv att lägga bandaget eller 
ta på sig en strumpa? 

Då kan JOBST® FarrowWrap vara den bästa 
lösningen för din patient.
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Övre extremitet
JOBST® FarrowWrap – lämplig för användning dygnet runt

Lite RTW arm är en effektiv, anatomiskt utformad lösning för kontroll 
av ödem på övre extremitet. Kompressionsprodukten har en fastsydd 
innertub och kan enkelt tas på och av med en hand och är utformad för 
kontroll av milda till måttliga ödem. Låg vikt och bekväm att
bära tack vare endast ett lager, men som ändå erbjuder 
kortsträckningsegenskaper. Maskintvätt. Kompression: 20-30 mmHg.

Lite måttsydd arm består av överlappande band av kortsträcksmaterial. 
Två händer brukar behövas för att ta på produkten. Kortsträcksband 
gör att produkten kan appliceras med maximal sträckning. Maskintvätt. 
Kompression: 20-30 mmHg.

JOBST® FarrowWrap Lite RTW arm

JOBST® FarrowWrap Lite Måttsydd arm

Extra strong arm är avsedd för svårare ödem som kräver höga 
kompressionsnivåer. Produkten finns endast som måttsydd och två händer 
brukar behövas för att ta på den. Patienter med mycket stora armar eller 
måttlig till svår svullnad har nytta av ett Extra strong-plagg. Handtvätt. 
Kompression: 30-40 mmHg.

JOBST® FarrowWrap Extra strong/“Classic” Måttsydd arm

Strong arm används i samma situationer som EXTRA STRONG 
men har fördelen att den är enkel att underhålla. Maskintvätt. 
Kompression: 30-40 mmHg.

JOBST® FarrowWrap Strong Måttsydd arm
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Innerstrumpa
JOBST® Farrow Liner TG Soft 
Innerstrumpan behövs endast för måttsydda armstrumpor.
Strumpan är gjord av skyddande frotté och är utan kompression.

JOBST® FarrowWrap Lite Handdel är ambidextriös (kan användas på 
båda händerna) och levereras med 4mm och 8mm Velcro®- pelott. 
Lämplig för milda till måttliga ödem. Maskintvätt.

Fördelar som ger din patient större frihet att njuta av livet:

1. Pelotten bidrar till att reducera ödem som kan uppstå på handryggen

2. Kan användas på båda händerna

3. Slitstark och skön att bära

Hållbar och latexfri handske till patienter med lindriga ödem.

• Finns i 8 storlekar, i KKL 1 och 2

• Fingrarna kan enkel klippas med sax utan att tråda sig

• Finns i två färger, svart och beige

JOBST® FarrowWrap Lite Handske KKL 2

JOBST® Farrow Glove
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JOBST® FarrowWrap  

Strong
JOBST® FarrowWrap  

Extra strong/ “Classic”
JOBST® FarrowWrap  
Lite

Lite Lår Strong Lår Extra strong/“Classic” Lår

Lite Knädel Strong Knädel

Lite Underben Strong Underben Extra strong /  
“Classic” Underben

utformad för kontroll av milda 
till måttliga ödem. Produkten 
finns i versionerna standard 
och måttsydd. LITE-plaggen kan 
maskintvättas*.  
Kompression: KKL 2.

Utformad för måttliga till svåra 
ödem och finns som standard 
och måttsydd. STRONG-
plaggen kan maskintvättas*. 
Kompression: KKL 3.

Utformad för kontroll av måttliga till 
svåra ödem och förhindrar att huden 
veckar sig. Kan fås som standard 
och måttsydd. Handtvättas*. 
Kompression: KKL 3.

* Följ skötselråden i produktförpackningen.

Nedre extremitet
JOBST® FarrowWrap – lämplig för användning dygnet runt 
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JOBST® FarrowWrap Extra strong/“Classic” Fotdel

JOBST Farrow Tåkappa

JOBST® FarrowWrap Strong Fotdel

JOBST FarrowHybrid ADI 

JOBST® FarrowWrap Lite Fotdel

Lite fotdel ger kompression för milda till måttliga ödem. 
Tillgänglig i standard och måttsydd. Maskintvätt.

Classic fotdel är kliniskt testad för behandling av ödem. Hållbar
och stadig konstruktion för måttliga till svåra ödem. Tillgänglig i 
standard och måttsydd. Handtvätt.

Slitstark och bekväm – kompressionsmaterial med släta sömmar.

• Kan användas på både vänster och höger fot.
• KKL1 och 2 och i 4 storlekar XS, S, M, L.
• Kan enkelt klippas med sax.

Strong fotdel ger kompression för måttliga till svåra ödem. De
långa vristbanden kan lindas runt vristen eller över framfoten
för att ge ökad kompression vid behov. Tillgänglig i standard och
måttsydd. Maskintvätt.

Knästrumpa med kompression i foten. Finns som ADI i storlekarna 
S, M, L och XL.
Kompression i fotdelen: KKL2.

Fot
JOBST® FarrowWrap – lämplig för användning dygnet runt
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JOBST® FarrowWrap 4000 

Kit med innerstrumpa, integrerad innertub och endast fyra band. 
Perfekt vid venösa bensår. Innerstrumpan FarrowWrap Hybrid ingår – 
ger kompression på fot och ankel (men inte upp på benet). Integrerad 
innertub gör det enkelt att ta på FarrowWrap 4000. 

• Ger kompression 30-40 mmHg vid behandling av venösa bensår 

• För ödemreduktion 

• Kortsträckssystem – används dag och natt 

• För egenbehandling 

• Effektivt system – spar tid och pengar 

• Enkel att ta på och anpassa tryck – endast fyra band 

• Patienten kan använda vanliga skor 

• Finns i svart och beige och klarar maskintvätt

Underben
JOBST® FarrowWrap – lämplig för användning dygnet runt

Ready to wear X-Small Small Medium Large

Omkrets

Vad - bredast (C) 25-38 cm 32-48 cm 37-56 cm 43-67 cm

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

Längd

Normal (B-D) 30-33 cm

Lång (B-D) 34-37 cm

B

2 fingrar under knävecket

Bredaste delen av vadmuskeln

Smalaste delen av anklenLängd – följ 
konturen från 

B till D 

C

D

FarrowWrap 4000
Måttagning – Ben

JOBST® Farrow Liner TG Soft 

Innerstrumpa till FarrowWrap lår, knädel och underben.
Följer automatisk med och kan även beställas separat.

Innerstrumpa
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Fotdel Underben

Strumpa med 
kompression 

i fot och ankel Knädel Lår Arm
Handdel med  
pelottinlägg

Mild till måttlig   

20–30 mmHg

JOBST  
FarrowWrap LITE

RTW, CM RTW, CM RTW RTW, CM RTW, CM RTW

JOBST 
FarrowHybrid ADI

RTW

Måttlig till 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/Måttsydda

KKL2

Produktsortiment

KKL3

KKL2

KKL1

Handske Tåkappa

Lätt 15-20 mmHg

JOBST Farrow Glove, KKL1 RTW

JOBST Farrow Tåkappa, KKL1 RTW

Mild till måttlig 20-30 mmHg

JOBST Farrow Glove, KKL 2 RTW

JOBST Farrow Tåkappa, KKL 2 RTW



14

FarrowWrap
Måttagning – Standard Arm och Hand

Farrow
Måttagning – Handske med fingrar

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 handske, ambidextriös 
(kan användas på båda 
händerna)

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

Måttschema – Arm

G
G omkrets

C omkrets

E omkrets

C

E
C-G

A

Kort Normal Lång

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

Måttschema – Handdel

Storlek 1 2 3 4 5 6 7 8

Omkrets (A) 16,6-18 cm 16,6-18 cm 18-19,5 cm 18-19,5 cm 18-19,5 cm 19,5-21,5 cm 19,5-21,5 cm 21,5-23,1 cm

Omkrets (C) 15,6-16,7 cm 16,7-18,1 cm 15,9-17 cm 17-18,5 cm 18,5-20,4 cm 17,2-18,7 cm 18,7-20,6cm 18,3-20,1 cm

A

C
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D

FarrowWrap
Måttagning – Ben

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

Lår

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

Ovanför 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

Lång (E-G) 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm 29 cm

Knädel

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

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

Underben

Vadmuskeln (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

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

Fotdel

Mitt 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

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

(Par) Small Medium Large X-Large

Skostorlek 34–39 cm 39,5–42 cm 42,5–46 cm 46,5–48,5 cm

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

Bred fot: Omkrets (mitt på foten) 28-35 cm

(Par) Small Medium Large

TG® Soft (bredaste omkrets på 
vadmuskeln)

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

Innerstrumpa, FarrowHybrid I

Innerstrumpa

Mät från häl till lilltåbas (rakt)

Ljumske

Ovanför patella

2 fingrar under knävecket

Bredaste delen av vadmuskeln

Smalaste delen av ankelnLängd – följ 
konturen från 

häl till D 

Mitt på foten

E

C

G

B

A1

A = Golv

X

cA
omkrets

X-Small Small Medium Large

Storlek 20–22 cm 22–24 cm 24–26 cm 26–28 cm

Farrow
Måttagning – Tåkappa

*endast i STRONG



Rätt produkt varje gång för dig 
och dina lymfödempatienter

Essity inriktar sig på integrerade behandlingslösningar. Genom JOBST FarrowWrap breddar vi JOBST-
utbudet av innovativa produkter för att möta såväl patienternas som det medicinska behovet i alla 
behandlingsstadier. JOBST FarrowWrap har många användningsområden och är lätt att använda och 
erbjuder ett alternativ i behandlingen av lymfödempatienter.

Ödemreduktion

LATENT Stadium 0 MILD Stadium 1 MÅTTLIG Stadium 2 KRAFTIG Stadium 3

Kompressions-
produkter

Justerbar
kompression

JOBST® FarrowWrap® Lite

JOBST® FarrowWrap® Strong

JOBST® FarrowWrap® 4000

JOBST® FarrowWrap® Extra strong/“Classic”

Lindor
JOBST® Compri2

Comprilan®

Hud- och
sårbehandling 

Cutimed® Siltec®

Cutimed® Sorbion®

Underhåll

LATENT Stadium 0 MILD Stadium 1 MÅTTLIG Stadium 2 KRAFTIG Stadium 3

Kompressions-
produkter

Flatstickade 
produkter

JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex® Plus

JOBST® Elvarex® Soft

JOBST® Elvarex® Soft Seamless

Rundstickade 
produkter

JOBST® Bellavar®

JOBST® BellaTM Lite

JOBST® BellaTM Strong

Justerbara 
produkter

JOBST® FarrowWrap® LITE

JOBST® FarrowWrap® STRONG

JOBST® FarrowWrap® 4000

JOBST® FarrowWrap® Extra strong/“CLASSIC”
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