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Omschrijving

Absorin Slip is een eendelig, absorberend systeem dat gefixeerd wordt met plakstrookjes. Absorin Slip wordt gebruikt bij matig tot zeer zwaar  

urineverlies en bij ontlastingsverlies. Absorin Slip is beschikbaar in zes confectiematen van XXS t/m XL en in zes absorptiecapaciteiten.

•   Absorin Slip White en Blue zijn ontwikkeld voor matig urine- en ontlastingsverlies.

• Absorin Slip Green en Purple zijn ontwikkeld voor zwaar urineverlies.

•  Als met Absorin Slip Green of Purple niet de hele nacht zonder verschoning kan worden doorgeslapen, kunnen de speciale doorslaapsystemen 

Absorin Slip Yellow en Orange gebruikt worden. Deze hebben een extra hoge absorptiecapaciteit.

De confectiemaat van Absorin Slip is duidelijk aangegeven op de buitenzijde van het product. De kleur van Absorin Slip geeft de absorptiecapaciteit 

aan. De tekst op de buitenzijde van Absorin Slip is ook de urineverzadigingsindicator. Absorin Slip is verzadigd als de letters op de buitenzijde zijn 

vervaagd. Dan pas is het nodig het product te vervangen.

www.absorin.nl

 

Perfect Fit: Door de anatomische vorm, elastische zone in de taille en keuzemogelijkheden in 

confectiematen, sluit Absorin Slip onder alle omstandigheden perfect aan op het lichaam. Absorin 

Slip heeft hersluitbare plakstrookjes met zowel plakstrip als klittenband voor 

perfecte fixatie.

Cottonfeel & Breathing: 
Alle producten van Absorin zijn voorzien van een Cottonfeel buitenlaag. Cottonfeel zorgt 

ervoor dat de producten een stretch- en ademend effect hebben, aanvoelen als katoen en zeer  

comfortabel dragen. De zijflappen van Absorin Slip zijn gemaakt van een zeer dun, maar stevig 

fleecemateriaal, waardoor het product op de heupen extra ademend is. Ook dit draagt bij aan 

optimaal draagcomfort.

Anti Leakage: De speciale vochtwerende antilekrandjes zorgen ervoor dat grote hoeveelheden urine binnen het verband blijven en worden 

opgenomen. Ook bij dunne ontlasting zorgen de opstaande randjes ervoor dat er geen lekkage ontstaat. Discretie en zekerheid zijn gewaarborgd.

Fast Dry: Alle producten van Absorin zijn op unieke wijze samengesteld om maximale absorptie, comfort, discretie en zekerheid te bieden. 

Dit noemen wij het Absorin Fast Dry Concept.

Voor matig tot zeer zwaar urineverlies en ontlastingsverlies

Absorin Slip

cottonfeel
fast dry

perfect fit

breathing

anti leakage

diap versie pos. versie

Producteigenschappen



Bestelinformatie
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Meer informatie
Absorin Slip 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. 

Voor meer informatie over incontinentie, een passend advies of het aanvragen van een proefpakket kunt u contact opnemen met Medeco.

• Informatielijn (gratis): 0800-022 82 82 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.00 uur)

• E-mail: info@absorin.nl 

• Website: www.absorin.nl

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.

 •  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.

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 

buitenkant zacht aanvoelen. 

5  Alle Absorin verbanden hebben een Cottonfeel buitenzijde. Deze laat 

geen vocht door, is zacht als katoen met een elastisch en ademend 

effect.

Zo werkt het

Het goed aanleggen in combinatie met de juiste maatvoering van Absorin 

Slip bevorderen de absorptie en voorkomen lekkage. Een aanleginstructie 

van Absorin Slip is te vinden op www.absorin.nl.
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Fast Dry Concept

REF nummer type maat omvang absorptie kleur inhoud ZI-nummer ZI-memocode

0805 WHITE XXS <60 cm 1260 ml wit 3 x 44 st 14843501 ABSOLX

0808 WHITE XS 40-70 cm 1527 ml wit 12 x 14 st 15139522 ABSOLX

0815 PURPLE S 60-85 cm 2328 ml paars 4 x 20 st 13989731 ABSOLS

0910 YELLOW S 60-85 cm 2536 ml geel 4 x 20 st 14918897 ABSOLS

0720 BLUE M 90-105 cm 2454 ml blauw 3 x 20 st 14223686 ABSOLM

0820 GREEN M 90-105 cm 2760 ml groen 3 x 20 st 13978993 ABSOLM

0822 PURPLE M 90-105 cm 3118 ml paars 3 x 15 st 13888978 ABSOLM

0920 YELLOW M 90-105 cm 3445 ml geel 3 x 15 st 13979078 ABSOLM

1022 ORANGE M 90-105 cm 3568 ml oranje 3 x 15 st 14746751 ABSOLM

0730 BLUE L 100-130 cm 2724 ml blauw 3 x 20 st 14223678 ABSOLM

0830 GREEN L 100-130 cm 3130 ml groen 3 x 20 st 13979019 ABSOLL

0832 PURPLE L 100-130 cm 3509 ml paars 3 x 15 st 13888951 ABSOLL

0930 YELLOW L 100-130 cm 4335 ml geel 3 x 15 st 13979043 ABSOLL

1032 ORANGE L 100-130 cm 4436 ml oranje 3 x 15 st 14746743 ABSOLL

0842 PURPLE XL 110-165 cm 4025 ml paars 2 x 20 st 15345262 ABSOLX

0940 YELLOW XL 110-165 cm 4331 ml geel 2 x 20 st 15345254 ABSOLX

Absorin® en Curion® zijn merken van Medeco B.V.

Alexander Flemingstraat 2 | 3261 MA Oud-Beijerland

T (0186) 63 44 00 | F (0186) 61 68 93 | info@medeco.nl | www.medeco.nl


