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Absorin Finette
Voor licht tot matig urineverlies

Omschrijving
Absorin Finette is een klein, dun inlegverband, dat vrijwel onzichtbaar te dragen is in normaal, goed aansluitend elastisch ondergoed. Absorin Finette
wordt gebruikt bij licht tot matig urineverlies. Absorin Finette is er in zes verschillende uitvoeringen en in vier absorptiecapaciteiten.
• Absorin Finette Ultra Mini, Mini en Mini Plus zijn ontwikkeld voor zeer licht urineverlies.
• Absorin Finette Normal en Extra zijn ontwikkeld voor licht urineverlies.
• Absorin Finette Super wordt gebruikt bij matig urineverlies.
Door de anatomische vorm sluit Absorin Finette goed aan op het lichaam; dit zorgt voor extra draagcomfort. Daarnaast zorgt de lange, brede hechtstrip op de onderzijde van het verband ervoor dat het verband onder alle omstandigheden op zijn plaats blijft zitten. De ‘puntjes’ in het verband
vormen de puntdrukstructuur. Deze structuur zorgt ervoor dat urine nog sneller in Absorin Finette wordt opgenomen en zich verspreidt over het
gehele verband. De binnenste gootjes in het verband zorgen ervoor dat urine zo veel mogelijk in de lengte van het verband wordt opgenomen. De
opstaande zijkanten zijn zacht en elastisch en zorgen dat het verband perfect aansluit op het lichaam.
Absorin Finette is per stuk verpakt om eenvoudig mee te nemen en weg te werpen.

Producteigenschappen
•
•
•
•
•
•

in eigen (elastisch) ondergoed te dragen
toplaag laat urine meteen door, zodat urine wordt opgenomen in de actieve absorberende kern
geen lekkage, wanneer het verband over de lengte is gevouwen en wordt gedragen in goed aansluitend ondergoed
Cottonfeel buitenzijde
discretie door de vorm en speciale samenstelling van het materiaal
Alle producten van Absorin zijn op unieke wijze samengesteld om maximale absorptie, comfort en zekerheid te bieden.
Dit noemen wij het Absorin Fast Dry Concept.

Fast Dry Concept
1 De bovenzijde van het Absorin product is een zeer zachte nonwoven
(fleece-achtige) toplaag, die comfortabel aanvoelt, de urine direct
opneemt en de huid drooghoudt.
2 Direct onder de zachte bovenlaag bevindt zich de eerste absorberende
laag van Fluff vermengd met Hybatex.
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Zo werkt het

• Fluff is natuurlijk absorberend vezelmateriaal dat voor zachtheid,
opname van urine en structuur in het verband zorgt.
• Hybatex zijn vezels die zorgen voor een open structuur in de eerste
absorberende laag, zodat urine snel in het verband opgenomen
wordt.
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3 In de tweede absorberende laag bevindt zich Fluff vermengd met
SAP 3+, dit Super Absorberend Poeder kan 70 keer zijn eigen gewicht
aan vocht opnemen.
• SAP 3+ zet urine om in gel en houdt de urine vast ook onder
lichaamsdruk.
• SAP 3+ voorkomt bacteriegroei, waardoor geen nare geurtjes ontstaan.
4 Aan de onderzijde in het verband bevindt zich een extra laag zachte,
absorberende vezels, die ervoor zorgt dat de producten ook aan de

Alle Absorin verbanden hebben een Cottonfeel buitenzijde. Deze laat
geen vocht door, is zacht als katoen met een elastisch en ademend
effect.
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Het goed aanleggen in combinatie met de juiste uitvoering van Absorin
Finette bevorderen de absorptie en voorkomen lekkage.

buitenkant zacht aanvoelen.

REF nummer

type

absorptie

kleur

inhoud

ZI-nummer

ZI-memocode

6200

Ultra Mini

95 ml

wit

12 x 28 st

15338207

ABSOIM

6205

Mini

220 ml

wit

12 x 20 st

15338215

ABSOIM

6210

Mini Plus

265 ml

wit

12 x 14 st

15381056

ABSOIM

6215

Normal

323 ml

wit

12 x 14 st

15264203

ABSOIN

6225

Extra

594 ml

wit

12 x 14 st

15264211

ABSOIE

6235

Super

817 ml

wit

12 x 14 st

15264238

ABSOIS

Meer informatie
Absorin Finette is slechts één van de vele incontinentieproducten van Absorin. Absorin heeft producten in verschillende absorptiecapaciteiten; voor
het verlies van enkele druppels tot het verlies van de gehele blaasinhoud.

Fl14041-02 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.
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