
JOBST® FarrowWrap®

Ayarlanabilir Bandaj Çözümlerimiz ile 
Lenfödem ile Bașa Çıkmak Artık 
Çok Daha Kolay

THERAPIES. HAND IN HAND.
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BSN medical'de, sizin gibi sağlık uzmanlarının 
hastalarını sağlıklı, bağımsız, aktif ve konforlu 
tutacak doğru tedaviyi bulmalarına yardımcı 
oluyoruz. Bunun yanı sıra hastaların tedaviden 
optimum sonucu alabilmeleri için tedaviye devam 
etmeleri konusunda motive edilmesi üzerine 
çalıșıyoruz.

JOBST® FarrowWrap®  ürünlerinin portföyümüze 
katılmasıyla birlikte size eksiksiz bir ürün portfoyü 
sunmaya bir adım daha yaklaștık.
Hastalarınızın kendi ihtiyaçlarını karșılamalarına 
yardımcı olarak, hayatlarını özgürce yașama 
arzusuna cevap vermeye çalıșıyoruz.

YAȘAM 
İÇİN

UYUMLU

TEDAVİNİZ İÇİN

YAȘAM STİLİNİZ İÇİN

HER ANINIZ İÇİN

HASTALARINIZ VE ONLARIN 
YAȘAMLARI İÇİN DAHA ÇOK SEÇENEK

Lenf ödem gibi kronik bir hastalığın uzun süreli 
yönetimi için dinamik bir yaklașım ve hastaların 
tedavilerine aktif bir katılım göstermesi gerekmektedir. 
BSN medical olarak nihai amacımız hastaları, kendi 
rahatsızlıklarını yönetmeleri ve kendi bakımlarını 
yapmaları için cesaretlendirmek olduğunu biliyoruz. 
Son derece esnek tedavi çözümler sunarak hastaların 
değișen tercihlerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor, lenf 
ödem ile yașamayı hastalar tarafından yönetilebilir bir 
hale getiriyoruz.

Kolay ayarlanabilir JOBST® FarrowWrap® sistemi 
günlük yașamda kompresyon kullanımını daha rahat 
kılar. Hastaların yalnızca en iyi tedaviyi değil; kendileri 
için hep daha iyi bir tedaviyi aradıklarını biliyoruz. 
Bundan dolayı ürün portföyümüzü, hastaların tıbbi 
ihtiyaçlarından taviz vermeden kendilerine özgü 
yașam stillerine ve kompresyon ihtiyaçlarına uyan 
tedavileri bulmalarına yardımcı olacak șekilde 
geliștiriyoruz.

HASTANIZIN TIBBİ İHTİYAÇLARI İLE 
YAŞAM KALİTESİNE YÖNELİK 
İHTİYAÇLARI ARASINDAKİ 
DENGEYİ NASIL BULACAKSINIZ?
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JOBST® FarrowWrap® Ürün Portföyü

KISA - GERME TEKNOLOJİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Faydaları

JOBST® FarrowWrap® Nedir?

Nasıl Çalıșır?

JOBST® FarrowWrap® Nasıl Kompresyon 
Oluşturur?

• Patentli özel tekstil
• Çok katmanlı dokumalardan olușan akıllı, elastik, kısa

ve esnek bantlar içerir
• En alttan en üste kadar uzvu örten bandaj uygulaması
• Optimum bant genișliği ile gradyan kompresyon

olușturur.

Her bir JOBST® FarrowWrap®JOBST® sargısının 
her bandının son gerginliğe yakın bir șekilde 
uygulanması gerekmektedir. Bu uygulama sargı 
boyunca tutarlı bir gerilim olușturarak kademeli bir 
kompresyon sağlanmasına yardımcı olur.

Elastik, kısa, esnek dokuma bir yandan uzun süre 
kompresyon sağlarken bir yandan da daha kalıcı 
bir kompresyon sağlanması için kalf kası 
pompasını aktive etmektedir.

Kaslar dingin iken dıșarıdan 
vücuda uygulanan basınca 
"istirahat basıncı" denmektedir.

Kasların hareketlenip genișlediği 
sırada içeriden vücut çeperine 
uygulanan basınca "çalıșma 
basıncı" denmektedir.

Yukarıda anlatıldığı gibi kısa-germe bandajlar düșük istirahat basıncı sağlarken, yüksek çalıșma basıncı 
sunabilir. Hasta aktif iken masaj etkisi ile kalf kasına sürekli karșı etki olușturarak venöz ve lenfatik geri 
dönüșü arttırır. Buda kısa-germe sistemlerini lenfödem tedavisinde oldukça etkin kılmaktadır.

• Gerginlik seviyesini değiștirerek farklı
kompresyon düzeylerine sahip çeșitli ürünler
yaratmaya izin verir

• Vücudun doğal kas pompalama hareketini
olağanüstü bir șekilde arttırır

• Kalf Kasının maksimize edilmiș fonksiyonunu
sağlar 

• Bandaj takıldıktan sonra gün boyunca șișkinliğe
en aza indirir
• Hastalara ayakta veya aktif iken daha yüksek
kompresyon, ayakta veya aktif olmadıkları zaman
daha düșük kompresyon sağlar

AKSESUARLAR
Kronik ödem ve lenf ödem hastalarının ihtiyaçları son derece 
değișkendir; bu yüzden hastanın bandaj sistemini özelleștirmek ve 
ödemini yönetmek için bir dizi aksesuar bulunmaktadır.
• JOBST® FarrowWrap® GarmentGrip
• JOBST® FarrowBand
• VELCRO® marka yedek cırt cırt paketi

BASIC 4000
• Kaliteli kompresyon sağlayan özel dokuma
• Uzuv inceldikçe bant uzunluğunun değișebildiği için çift taraflı

VELCRO® ile mükemmel uyum.
• Kompresyon 30-40 mmHg
• Orta șiddetli veya șiddetli ödem /lenf ödem için uygundur

• Yalnızca dört cırt cırt ile kolayca
uygulanır
• Boșlukları önlemek için anatomik
olarak konturludur
• İç manșonun giyilmesine yardımcı
olur
• Kompresyon: 30-40 mmHg

• VELCRO®  sisteminin kullanım
faydaları; kolaylığı, terapiste ve
hastaya zaman kazandırması ve
hastaya en üst düzey serbestliği
sağlamak için kolay takılmayı ve
çıkarmayı destekmesidir.

• Ürün ayarlanabilir olduğu için
değișen ödem seviyeleri hastalar
tarafından bile oldukça kolay
kontrol edilebilir ve bu sayede
kendilerini kișisel bakımlarında
daha özgür hissedebilirler.

• Hazır Giyim ( RTW), Özel Üretim
(CM) ve küçültülebilir (TTF)'de
farklı stiller ve boyutlar mevcuttur;
bu sayede FarrowWrap®, bir çok
klinik ihtiyacı karșılamaktadır.

•

lenfatik sistem

Kompresyon

LITE Özellikle palyatif ve pediyatrik hastaların hafif 
veya orta dereceli kompresyon ihtiyaçlarına 
uygun iki katmanlı dayanıklı ve nefes alabilir 
dokuma 

• Kompresyon: 20-30 mmHg
• Hafif veya orta șiddet kronik ödem/

lenf ödem

• Üst - Alt Ekstremite
• Hazır Giyim (RTW)
• Küçültülebilir TTF)
• Özel Üretim (CM)

Mevcut Çeșitler

CLASSIC Binlerce hasta üzerinde yıllardır kullanılan, 
klinik olarak ispatlanmış  orijinal bir üründür. 
Malzemenin esnek yapısı kompresyon 
ötesinde bir performans sunarak bunu orta 
şiddetli veya şiddetli düzeydeki hastaları için 
mükemmel kılmaktadır

• Kompresyon: 30-40 mmHg
• Orta șiddetli veya șiddetli kronik

ödem/lenf ödem

•Üst - Alt Ekstremite
•Hazır Giyim (RTW)
•Özel Üretim (CM)

Mevcut Çeșitler

STRONG

• Her türlü uzuv șekline uyar
• Nöropati veya periferik vasküler

hastalığı (PVD) olan hastalar için iyi
bir tercihtir.

• Pediyatrik hastalar için tavsiye
edilmektedir

• Palyatif bakım gören hastalar ve
hassas cildi olanlar için uygundur

• Çamașır makinesinde yıkanabilir ve
kurutma makinesinde düșük
sıcaklıkta kurutulabilir

• Deri kıvrımları bulunan ve bacak
șeklini bozan ödemler için uygundur

• Dayanıklı, esnek olmayan ancak
konfor hissi veren dokuma

• Kolay giyinme için güçlendirilmiș
omurga

• Çözülme ihtimali oldukça azdır
• Sadece elle yıkanır ve serilerek

kurutulur

• CLASSIC'ten daha esnektir
• Konturlu bantları bacağa uyum

sağlar ve kaymayı önler
• Nefes alabilir ve sağlamdır
• Ufak cilt kıvrımları ve bükülmeleri

için uygun
• Dökülme veya yıpranma ihtimali

düșük malzemedir
• Çamașır makinesinde yıkanabilir ve

kurutma makinesinde düșük
sıcaklıkta kurutulabilir

Orta șiddetli veya șiddetli ödemi olan, 
bacak șekli iyi hastalar için uygundur. 
Güçlü kompresyon özelliğine ve 
yumușak iç katmana sahip özel 
dokunması vardır. 

• Kompresyon 30-40 mmHg
• Orta șiddetli veya șiddetli kronik ödem/
lenf ödemi olan bacak șekli iyi hastalar

• Üst - Alt Ekstremite
• Hazır Giyim (RTW)
• Küçültülebilir (TTF)
• Özel Üretim (CM)

Mevcut Çeșitler

ASTARLAR
RTW üst bacak ve kol parçası 
hariç tüm üst ve alt bacak 
parçaları için astar gereklidir.

*not all available for all variants or sizes



6

FIND THE BEST SOLUTION 
FOR YOUR PATIENT

Profesyoneller Tarafından 
Bandajlama

Kompleks Dekonjestif Terapi (CDT) olarak 
bilinen yoğun tedavi programı safhasında, 
eğitimli bir sağlık çalıșanı kısa esnek 
kompresyon bandajları kullanarak 
kompresyon uygular. Çok katmanlı lenf 
ödem bandajlaması , CDT için standart ve 
kabul gören bir tedavidir. Avantaj: Basınç 
değișkenlik gösterir. Ödem küçüldükçe  
bacağın yeniden șekillenmesi için bandajlar 
tekrar tekrar uygulanabilir.

Sonuç:
Bandaj uygulamak için hastanızı 
düzenli olarak görüyorsanız veya 
hastanız kendisine bandaj 
yapabiliyorsa o halde ödemi yönetmek 
için  çok katlı bandajlama efektif bir 
çözüm olabilir. Hastanızı sıkça ziyaret 
edemiyorsanız yada hastanız 
kendisine bandaj yapamıyorsa,  
JOBST® FarrowWrap® kompresyon 
sargı sistemi hızlı,akıllıca ve efektif bir 
çözüm olabilir.

JOBST® FarrowWrap®

Kısa esnek sargı sistemi özellikle kararsız ödemden 
yakınan (geri gelen ödem),  giyme-çıkarma sorunları olan 
hastalara  veya profesyonel bandajlamaya erișimi kısıtlı 
insanlara yönelik yeni alternatif ürün yaklașımımızdır. Üst 
üste gelen bantlar ödemi kontrol etmek için destek 
sağlar. Kolay kullanıma sahip bandaj sistemi, hasta 
tarafından çıkartılıp tekrar tekrar uygulanabildiği için 
hastanız kendini daha özgür hissedecektir

Sonuç:
Eğer hastanızın kararsız ödemi varsa ve çok katlı 
bandajlamayı sarmakta zorluk yașıyorsa veya 
bandaj yaptırma imkanı yoksa JOBST® 
FarrowWrap® en iyi çözüm olabilir.

Dikine Dokuma Çoraplar

Lenf Ödem tedavisinin 'bakım safhası 
olarak' bilinen ikinci așaması için ilk tercih 
olarak, daha çok kompresyon giysileri 
düșünülür. Bunlar estetik olarak daha 
fazla hoșa gider, normal kıyafetlerin 
giyilmesine imkan tanır ,bandajlara ve 
sargı sistemlerine göre bunların katman 
sayısı daha azdır. Lenf ödem yönetimine 
yönelik JOBST® Elvarex® sipariș üzerine 
üretimi yapılan, üst ve alt ekstremite 
hastalarınız için geniș opsiyonlara sahip 
olan bir ürün grubudur.

Sonuç:
Ödem stabilize edildiyse ve hastanız, 
yaptığınız spesifik ölçümlere göre 
üretilebilen ve gerekliliklere göre 
özelleștirilebilen bir kompresyon giysisine 
ihtiyaç duyuyorsa, en iyi çözüm özel yapım, 
düz örgü JOBST® Elvarex® ürünü olabilir. 
Ancak hastanız, bu ürünleri kullanmakta 
zorluk yașıyor yada ona uygun olmadığını 
düșünüyor iseniz;JOBST® FarrowWrap® 
kompresyon sargı sistemi bir alternatif 
olacaktır.

LENF ÖDEM TEDAVİSİ KARMAȘIK 
BİR YOLCULUK OLABİLİR ...

Tüm hastalar birbirinden farklı olduğundan ve 
onların ihtiyaçlarının da çok farklı olabileceğinden 
dolayı lenf ödem tedavisinde bazen yaratıcı 
çözümlere ihtiyaç duyuarız.
Alt ekstremite ödemini kontrol etmek için çeșitli 
kompresyon çözümleri bulunmaktadır. 
Kompresyon bandajları ve kompresyon çorapları 
bașlangıç tedavisi olarak düșünülse de bunlar her 
hastada ișe yaramayabilir. 

YAȘAM
İÇİN

TEDAVİNİZ İÇİN
YAȘAM STİLİNİZ İÇİN
THER ANINIZ İÇİN

UYUMLU
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Ürün Çeșitliliği

RTW: Giymeye Hazır • CM: Özel Üretim • TTF: Uyması İçin Küçültülebilir

Hazır Giyim (RTW) olanlar, 
hastaların çoğunluğunun 
bedenine uyan, ortalama 
ölçülere göre önceden imal 
edilmiș ürünlerdir

Kișiye Özel Üretim (CM), RTW 
beden aralığına uymayan 
ekstremite șekillerine daha iyi 
uyum sağlaması için herbir 
hastanın kendi uzuv ölçüsüne 
göre üretilen ürünler 
kastedilmektedir.

Uyması için Küçültülebilir (TTF) 
olanlardan, aktif/drenaj ve bakım 
tedavisine yönelik bir sargı 
kastedilmektedir. Birebir uyum 
için küçültülebilir sargılar, uzuvlar 
küçüldükçe daraltılabilir. Tek 
ölçüye sahip bu ürün hastaların 
çoğunluğuna uyar.

Ayak Parçası
Alt Bacak
Parçası

Alt Bacak 
Kompresyon 

Astarı Uyluk Parçası Kolluk Parçası Eldiven Parçası

Hafif ile Orta Șiddetli Ödem 
20-30 mmHg

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

JOBST® FarrowHybrid® ADI RTW

Orta Șiddetli ile Șiddetli Ödem
30-40 mmHg

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

JOBST® FarrowWrap® CLASSIC RTW, CM RTW, CM RTW, CM CM

JOBST® FarrowWrap® 4000 RTW

JOBST® FarrowHybrid® ADII RTW

JOBST® FarrowWrap® BASIC RTW RTW

Eldiven Parçası Alt Bacak Parçası
Kol Yada 

Aksesuarlar

JOBST® FarrowWrap® LITE RTW

JOBST® Farrow GarmentGrip™ Roll RTW RTW

JOBST® Farrow GarmentGrip vücudun șekline ve konturlarına uyacak boyutlarda kesilebilir ve 
sabitleme için VELCRO® marka cırt cırtlar eklenebilir.  Üçgen șekilli bacaklara yönelik olarak sargı 
sistemini sabitlemek için ayak parçası üzerine giyilmesi tavsiye edilmektedir.
JOBST® Farrow GarmentGrip yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir. Üst ve alt ekstremite için farklı 
uzunluklarda ve ekstra genișlikte sargılar bulunmaktadır. Bu sargılar aynı zamanda orta dönem 
ödeminin yönetiminde kullanılabilir.
JOBST® FarrowWrap® CLASSIC ile aynı malzemeden üretilen FarrowBand'in iki tane VELCRO®  
marka cırt cırtı bulunmaktadır. Dize, kalçaya veya kısa esnek bandajlara ekstra destek ve 
kompresyon sağlamak için ayağın çevresine bandaj yerine sargı yaparken bunlar kullanılabilir.

Alt Bacak Parçası
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ÜST ESKTREMİTE
JOBST® FarrowWrap® KOL PARÇASI - 24 SAAT BOYUNCA GİYİLEBİLİR

CLASSIC Custom Armpiece

CLASSIC Kișiye Özel Kol Parçası, 
daha yüksek düzeyde kompresyon 
gerektiren daha șiddetli ödemlere 
yöneliktir. Sadece kișiye özel olarak 
mevcuttur. Genelde iki elin birlikte 
kullanılması ile uygulanır. Kol hacmi 
çok geniș olan, orta șiddetli veya 
șiddetli șișlikleri olan hastalar 
CLASSIC sargıdan faydalanabilirler. 
• 30-40 mmHg kompresyon

LITE OTS Kol Parçası
LITE OTS kol parçası, üst 
ekstremite ödemenin kontrolünde 
etkili olabilecek anatomik olarak 
uyumlu bir çözümdür. Tek elle 
uygulanabilir ve çıkarılabilir. Hafif ile 
orta șiddette olan ödemlerin 
kontrol edilmesi için tasarlanmıștır. 
Tek katmanı olmasına rağmen 
mükemmel bir kısa-germe bandaj 
performansı sağlar.
• 20-30 mmHg kompresyon

LITE Custom Kol Parçası
LITE Kișiye Özel Kol parçası üst 
üste gelen, kısa esnek dokumalı 
bantlardan meydana gelmektedir. 
Uygulanması için genelde iki elin  
de kullanılması gerekir. Kısa 
esnek bantlar, sargının son 
gerginlikte uygulanabilmesine izin 
vermektedir.
• 20-30 mmHg kompresyon

LITE TTF Kol Parçası
LITE TTF kol parçası satıș 
noktasında özelleștirilebildiği için 
bir çok ekstremiteye uyum 
sağlayacaktır. Hastanın ödemi 
azaldıkça LITE TTF kol parçası 
tekrar tekrar küçültülebilir.
• 20-30 mmHg kompresyon

STRONG Custom Kol Parçası
STRONG kol parçası, CLASSIC'in 
kullanıldığı durumlarda 
kullanılabilir, ancak Strong Kol 
Parçasının CLASSIC'e oranla 
kullanım kolaylığı avantajı vardır. 
• 30-40 mmHg kompresyon

Astar

JOBST® FarrowWrap® Eldiven – 24 SAAT BOYUNCA GİYİLEBİLİR

Gümüș Astar (Anti Mikrobiyal)

Astar yalnızca kișiye özel dikilen Kol ürünleri için gereklidir.
Astarlar ekstra bir kompresyon sağlamazlar
Astar, üst sargı parçasının uygulamasından önce pürüzsüz bir alt 
katman ve cilt koruması için uygulanırlar. Buna ek olarak, malzeme 
yapısından ve VELCRO®  marka cırt cırtlardan dolayı bandajların, 
günlük olarak yıkanması tavsiye edilmemektedir Ancak astar günlük 
olarak yıkanabildiği için her gün temiz astar giyilebilir.

JOBST® FarrowWrap® LITE El Parçası 20-30mmHg
JOBST® FarrowWrap® LITE Eldivenleri iki el içinde kullanılabilmesinin 
yanı sıra dorsal ele ilave kompresyon için  4 ve 8 mm'lik köpük karelerle 
birlikte gelmektedir. Hafif ila șiddetli ödemde  kullanımı uygundur 
Hayatın tadını çıkarması için hastanıza daha fazla özgürlük tanıyan 
bandajın diğer faydalarından bazıları;
1. Köpük ilaveler elin üstünde toplanabilecek ödemin küçülmesine 
yardımcı olur.
2. Ambidekströzdür; yani her iki el için de kullanılabilir.
3. Sağlam ve konforludur. 
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• Uyluk Çevresi 70 cm'e kadar olan bacaklar için uygundur.
Astar, üst sargı parçasının uygulamasından önce pürüzsüz bir alt katman ve cilt
koruması için uygulanırlar. Buna ek olarak, malzeme yapısından ve VELCRO®
marka cırt cırtlardan dolayı bandajların, günlük olarak yıkanması tavsiye
edilmemektedir Ancak astar günlük olarak yıkanabildiği için her gün temiz astar
giyilebilir.

ALT EKSTREMİTE
JOBST® FarrowWrap® 24 Saat Boyunca Giyilebilir 
Alt Bacak ve Uyluk Parçaları

CLASSIC Uyluk Parçaları

Gümüs Astar (Anti Mikrobiyal)

LITE Uyluk Parçaları STRONG Uyluk Parçaları

Astarlar

CLASSIC Alt Bacak Parçası STRONG Alt Bacak ParçasıLITE Alt Bacak Parçası BASIC Alt Bacak Parçası

JOBST® FarrowWrap® 
LITE hafif ila orta șiddette 
ödemlerin kontrol edilmesi 
için tasarlanmıștır.  Hazır 
Giyim (RTW), Uyum İçin 
Küçültülebilir (TTF) ve 
Kișiye Özel Yapım (CM) 
mevcuttur. LITE bandajlar 
çamașır makinesinde 
yıkanabilir ve kurutulabilir*.

•20-30 mmHg
kompresyon

JOBST® FarrowWrap® 
CLASSIC orta șiddet ila 
șiddetli ödemlerin kontrol 
edilmesi içi tasarlanmıș 
olup, cilt katmanlarının 
arasına girmeye 
dirençlidir. Hazır Giyim 
(RTW) ve Özel Yapım 
(CM) olarak mevcuttur.
Elle yıkanmalıdır*.
•30-40 mmHg
kompresyon

JOBST® FarrowWrap® 
STRONG orta șiddet ila 
șiddetli ödemlerin 
kontrolü için tasarlanmıș 
olup, Hazır Giyim (RTW) 
ve Özel Yapım (CM) 
ebatlarında mevcuttur. 
STRONG  sargısı 
çamașır makinesinde 
yıkanabilir ve 
kurutulabilir*.
•30-40 mmHg
kompresyon

JOBST® FarrowWrap® 
BASIC'in yeniliklere sahip 
bir üründür.  Küçültülebilir 
bantlara ve ayarlanabilir 
VELCRO®'ya sahiptir; 
böylece bacak inceldikçe 
sargı küçültülebilir. BASIC   
sargısı çamașır 
makinesinde yıkanabilir ve 
kurutulabilir*. 
•30-40 mmHg
kompresyon

JOBST® FarrowWrap® 4000
JOBST® FarrowWrap® 4000 alt bacak parçası orta șiddet ila șiddetli ödem 
için tasarlanmıș olup yalnızca dört bant ile kolayca uygulanır. Hazır Giyim 
(RTW)  olarak da mevcuttur. FarrowWrap 4000 çamașır makinesinde 
yıkanabilir ve kurutulabilir*.

* Ürün ambalajındaki bakım talimatlarına uyunuz.

JOBST® FarrowWrap® 24 Saat Boyunca Giyilebilir Alt Bacak Parçası

Bası Giysilerinin Özelleștirilmesi

TTF, birçok hastaya uyması için kullanım esnasında  
özelleștirilebilir. Hastanın ödemi azaldıysa bandaj kolayca 
küçültülebilir. STRONG ve LITE dokuma seçeneklerinde 6 
farklı beden seçeneğine ulașabilirsiniz.

Üçgen șekilli bacaklarda bandajın sabit durması için, 
JOBST® Farrow Garment- Grip™'in kullanılmasını 
önermekteyiz. Ayrıntılı bilgi için Aksesuar bölümüne bakınız.
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ALT EKSTREMİTE
JOBST® FarrowWrap® 24 Saat Boyunca Giyilebilir Ayak Parçası

SİZİN VE HASTALARINIZ İÇİN HERZAMAN 
HER KOȘULDA DOĞRU ÜRÜN
BSN medical entegre tedavi çözümlerine odaklanmaktadır. JOBST® FarrowWrap®'ın JOBST® ürün ailesine 
katılmasıyla birlikte, yenilikçi ürün çeșitliliği genișleyerek tüm tedavi așamalarında hem hastaların hem de sizlerin 
ihtiyaçlarını karșılar hale gelmiștir. JOBST® FarrowWrap® çok yönlüdür ve kullanımı kolaydır; bunların yanı sıra bir 
lenf ödem hastasının tedavisine alternatif olușturmaktadır. 

DEKONJESTİYON

Tedavi Așamaları LATENT Evre - 0 Bașlangıç Evre - 1 Orta Evre - 2 Șiddetli Evre - 3

Kompresyon
Ürünleri 

WRAP 
Sistemleri 

JOBST® FarrowWrap® LITE

JOBST® FarrowWrap® STRONG

JOBST® FarrowWrap® CLASSIC

JOBST® FarrowWrap® BASIC

Bandajlar
JOBST® Compri2

Comprilan®

Cilt ve Yara 
Bakımı

Cutimed® ACUTE

Cutimed® Siltec® Range

Cutimed® Siltec® Sorbact®

Bakım

Tedavi Așamaları LATENT Evre - 0 Bașlangıç Evre - 1 Orta Evre - 2 Șiddetli Evre - 3

Kompresyon 
Ürünleri

Özel Üretim
Ürünler

JOBST® Elvarex®

JOBST® Elvarex® Plus

JOBST® Elvarex® Soft

JOBST® Elvarex® Soft Seamless

Hazır Giyim 
Ürünler

JOBST® Bellavar®

JOBST® BellaTM Lite

JOBST® BellaTM Strong

WRAP'ler

JOBST® FarrowWrap® LITE

JOBST® FarrowWrap® STRONG

JOBST® FarrowWrap® CLASSIC

JOBST® FarrowWrap® BASIC

Cilt Bakımı Cutimed® ACUTE

LITE Ayak Parçası
LITE Ayak Parçası, hafif veya orta 
șiddetli ödem için kompresyon 
sağlar.
• 20-30 mmHg kompresyon

CLASSIC Ayak Parçası
CLASSIC ayak parçası 
ödemin yönetimi açısından 
klinik olarak ispatlanmıș 
dayanıklı yapıya sahiptir.
• 30-40 mmHg kompresyon

STRONG Ayak Parçası
STRONG TTF ayak parçası, orta 
șiddetli veya șiddetli ödem için 
kompresyon sağlar. Gerektiğinde 
daha fazla kompresyon sağlamak 
için uzun bilek bantları ile bileği ve 
ön ayağı sarabilir. 
• 30-40 mmHg kompresyon

BASIC Ayak Parçası
BASIC ayak parçaları, orta 
șiddetli veya șiddetli ödem için 
kompresyon sağlar. 
• 30-40 mmHg kompresyon

Bası Giysilerinin Özelleștirilmesi

TTF ayak parçası patentli TTF yeniliği kullanılarak hemen 
özelleștirilebilir. Giyilmeden önce küçültülmelidir.



Vasküler Çözümler /
Yara Bakımı
LENFÖDEM

KRONİK VENÖZ YETMEZLİK 

PRIMER YARA BAKIMI
ORTOPEDİ
AYAK BİLEĞİ BURKULMASI

DISTAL RADIUS KIRIKLARI

BSN MEDICAL DEN ENTEGRE TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI
BSN medical, güçlü teknolojik alt yapı ile, geniș ürün portfoyündeki lenfolojik problem yaklașımlarıyla non-
invazif ortopedi ve vasküler problemler yaklașımlarını birlikte değerlendirerek piyasada ki karmașıklığın 
giderilmesine ve sizlerin daha kapsamlı, bütüncül yönetime duyduğu ihtiyacı karșılamaktadır. Entegre terapi 
çözümlerinin sürekli gelișen, eșsiz ve bütüncül ağı ile birlikte BSN Medical, bakımın sürekli ve kesintisiz 
olması için yardımcı olmaya çalıșmaktadır.

VIP Medikal
Özel Sağlık Hizmetleri 
Kocamustafapașa Cad. No: 45 Da.      6/7 
Fatih/İstanbul
Tel.: 0212 586 04 66· Fax: 0212 633 29 
www.jobst-tr.com

BSN-JOBST – Türkiye Distribütörü VİP Medikal
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