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Voor licht tot zeer zwaar urineverlies

Absorin Pants is een absorberend verband en broekje in één, voor zowel 
mannen als vrouwen. Het is te dragen als normaal ondergoed en daarmee  

zeer geschikt voor actieve, zelfredzame mensen die extra bescherming 
wensen. Ook voor de wat grotere tot obese gebruiker is het broekje  

eenvoudig aan te trekken.

Absorin Pants



Producteigenschappen

Absorin Pants

Perfect Fit
Door het anatomisch gevormde verband en het 
elastische materiaal sluit het product onder alle 
omstandigheden perfect aan op het lichaam.

Cottonfeel & Ademend
De Cottonfeel buitenlaag voelt zacht als katoen en 
heeft een ademend effect. Zónder dat het vocht 
doorlaat. Het zacht aflopend absorptiekussen voorkomt 
drukplekken en zorgt voor extra draagcomfort. 

Anti-lekrandjes

Fast Dry

Fast Dry Concept
Alle producten van Absorin zijn samengesteld volgens 
het Fast Dry Concept. Dankzij de opbouw in 5-lagen 
wordt de urine snel opgenomen, blijft de huid droog en 
wordt lekkage voorkomen. Deze unieke samenstelling 
biedt de gebruiker discretie, comfort en zekerheid. 

Anti-lekrandjes
Speciale vochtwerende anti-lekrandjes zorgen dat 
grote hoeveelheden urine binnen het verband blijven. 
Ook bij dunne ontlasting voorkomen de anti-lekrandjes 
lekkage.

Perfect Fit
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1.  Nonwoven toplaag; zacht en comfortabel voor de huid en 
geeft, na urineverlies, direct een droog gevoel.

2.  Opnamelaag (acquisitielaag); zorgt voor een optimale 
opname en transport van de urine naar het super-
absorberende poeder in de kern van het product.

3.  Super absorberend poeder (SAP); zachte kristallen die de 
urine volledig insluiten en de geur neutraliseren.

 4.  Zachte absorberende vezels; geven de benodigde 
structuur aan het verband.

5.  Cottonfeel buitenlaag; laat geen vocht door, geeft een 
ademend effect en voelt zacht als katoen.

De unieke vijf-lagenstructuur van Absorin



Assortiment
Elke cliënt en elke zorgsituatie is anders. De verschillen 
zitten vaak in de details: de juiste maatvoering, een 
hogere absorptiecapaciteit of handige extra’s voor nog 
meer gebruikgsgemak. Het uitgebreide assortiment 
Absorin Pants biedt dit allemaal. 

Gebruik
Zorg dat u altijd de juiste maatvoering en 
absorptiecapaciteit van Absorin Pants gebruikt. 
Met behulp van het Absorin meetlint kunt u de 
heupomvang bepalen en het juiste product selecteren. 

Absorin Pants is verkrijgbaar in 13 verschillende absorptiecapaciteiten en varianten voor dag- en/of nachtgebruik. 

Artikel nr. Omschrijving Heupomvang Absorptie Inhoud tas Inhoud doos ZI-nummer

3014808 Pant Slimfit M 1230 tot 120 cm 800 ml 14 st. 8 x 14 st. 15446743

3014820 Pant Slimfit L 1240 tot 145 cm 800 ml 14 st. 8 x 14 st. 15446751

3014412 Pant Plus XS 10511205 tot 55 cm 1.250 ml 20 st. 4 x 20 st. 15936872

3014806 Pant Plus M 1225-A tot 120 cm 1.400 ml 14 st. 8 x 14 st. 15787001

3014816 Pant Plus L 1235-A tot 145 cm 1.400 ml 14 st. 8 x 14 st. 15787028

3014822 Pant Plus XL 1245-A tot 165 cm 1.500 ml 14 st. 4 x 14 st. 15787036

3014416 Pant Fit S 10511315 tot 90 cm 1.500 ml 14 st. 8 x 14 st. 15903745

3014417 Pant Fit M 10511325 tot 120 cm 1.900 ml 14 st. 8 x 14 st. 15903753

3014418 Pant Fit L 10511335 tot 145 cm 2.000 ml 14 st. 8 x 14 st. 15903761

3014419 Pant Fit XL 10511345 tot 170 cm 2.050 ml 14 st. 8 x 14 st. 15903788

3014413 Pant Super M 10511275 tot 105 cm 2.300 ml 18 st. 4 x 18 st. 15903931

3014414 Pant Super L 10511285 tot 130 cm 2.300 ml 16 st. 4 x 16 st. 15903958

3014415 Pant Super XL 10511295 tot 165 cm 2.350 ml 12 st. 4 x 12 st. 15903966

Licht tot matig urineverlies:
Absorin SlimFit

Matig urineverlies:
Absorin Pant Plus

Zwaar urineverlies:
Absorin Pant Fit

Zeer zwaar urineverlies:
Absorin Pant Super



Wij helpen u graag met een deskundig advies 
Heeft u na het lezen van de informatie nog inhoudelijke vragen? Wilt u een 
advies op maat voor (een van) uw cliënt(en)? Of wilt u dat wij langskomen 
voor het geven van aanleginstructies? Neem dan contact op met onze 
Customer Service. 

Zorgprofessionals
Zorgverleners, apothekers, thuiszorgmedewerkers, (wijk)verpleegkundigen en 
artsen kunnen iedere werkdag van 08.15 tot 16.45 uur telefonisch contact 
opnemen via 0186 - 63 44 00.
 
Consumenten
Voor consumenten is er iedere werkdag van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 
tot 16.00 uur een telefonisch spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs.  
U kunt hiervoor ook een afspraak maken via het gratis telefoonnummer  
0800 - 022 82 82 of door een e-mail sturen naar informatielijn@mediqmedeco.nl. 

Kijk ook op www.medbis.nl
U kunt de productinformatie van de Absorin Pants ook nalezen op onze 
website. Deze vindt u op www.medbis.nl, onderaan de pagina van het 
product van uw keuze.

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1555
3260 BB Oud-Beijerland

T. +31(0) 186 - 63 44 00
F. +31(0) 186 - 61 68 93

Absorin is een merk van Medeco B.V. -  www.absorin.nl
1201018 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.
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