
Producteigenschappen

Perfect Fit: Door de anatomische vorm, volledige elastische omsluiting rond de 
heupen en keuzemogelijkheden in confectiematen, sluit Absorin Comfort T-Fit onder 
alle omstandigheden perfect aan op het lichaam.

Cottonfeel & Breathing: Alle producten van Absorin Comfort zijn voorzien van 
een Cottonfeel-buitenlaag. Cottonfeel geeft de producten een stretch- en ademend 
effect. De producten voelen aan als katoen en zijn zeer comfortabel te dragen. Dit 
product heeft de vorm van een gewoon broekje waardoor het heel prettig draagt.

Anti Leakage: De speciale vochtwerende antilekrandjes zorgen dat grote 
hoeveelheden urine binnen het verband blijven en worden opgenomen. Ook bij 
dunne ontlasting voorkomen de opstaande randjes lekkage. Discretie en zekerheid 
zijn gewaarborgd.

 Fast Dry: Alle producten van Absorin Comfort zijn op unieke wijze samengesteld om 
maximale absorptie, comfort, discretie en zekerheid te bieden. Dit noemen wij het 
Fast Dry Concept.

Absorin Comfort T-Fit
Voor matig tot zeer zwaar urineverlies 
en ontlastingsverlies

Omschrijving

Absorin Comfort T-Fit is een absorberend systeem met zachte 
soepele heupbanden, die met multi-grip fixatiestrips sluiten op
de buik. De tailleband is aan te passen aan de omvang van de 
gebruiker. De heupen blijven vrij. Absorin Comfort T-Fit wordt
gebruikt bij matig tot zeer zwaar urineverlies en ontlastingsverlies en is 
beschikbaar in de maten M en L in verschillende absorptiecapaciteiten.

• Absorin Comfort T-Fit Day is ontwikkeld voor matig urine- en ontlastingverlies en wordt veelal overdag gebruikt.
• Absorin Comfort T-Fit Day/Night wordt gebruikt bij matig tot zwaar urineverlies tijdens de dag en nacht.
• Absorin Comfort T-Fit Night/Heavy is een product voor de nacht met een maximale absorptiecapaciteit voor zwaar urineverlies.

Absorin Comfort T-Fit heeft een katoenwitte kleur. De kleurcodering en maataanduiding staan duidelijk maar discreet vermeld op het 
product. Wanneer de urine-indicator op de buitenzijde van de Absorin Comfort T-Fit van kleur verandert, is het product verzadigd.
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Het goed aanleggen in combinatie met de juiste uitvoering van 
Absorin Comfort T-Fit bevorderen de absorptie en voorkomen 
lekkage. Een aanleginstructie van Absorin Comfort T-Fit is te 
vinden op www.absorincomfort.nl.

Fast Dry Concept

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

 2. Opname laag (aquisitielaag); zorgt voor een optimale 
 opname en transport van de urine naar het super-
 absorberende poeder in de kern van het product. Deze 
 laat geen vocht door, is zacht als katoen met een elastisch 
 en ademend effect.

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 het 
 ademend effect, is aan de zijden elastisch en voelt zacht als 
 katoen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het gebruik van de Absorin Comfort-
producten of een deskundig advies? Neem dan contact op 
met onze afdeling Customer Service via telefoonnummer 
(0186) 63 44 00. 

Voor de consument is er 2 maal per dag een telefonisch 
spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs van 11.00 
tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. U kunt een 
telefonisch verzoek indienen bij onze receptie via het gratis 
telefoonnummer 0800-0228 282 of een e-mail sturen naar 
informatielijn@medeco.nl.

Absorin T-Fit 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.

Slip

0920-A 15787087Night/Heavy M 3900 ml125 3 x 28 st

0930-A 15786919Night/Heavy L 4400 ml155 2 x 28 st

0940-A 15829332Night/Heavy XL 4400 ml170 4 x 14 st

0815-A Day/Night S 2100 ml90 8 x 14 st15786854

0842-A 15829340Day/Night XL 3800 ml170 4 x 14 st

0822-A Day/Night M 3100 ml125 3 x 28 st15786870

0832-A Day/Night L 3300 ml155 3 x 28 st15786897

Day XS 1550 ml90 12 x 14 st158283360808-A

Day M 2200 ml125 3 x 28 st157868620720-A

Day L 2300 ml155 4 x 28 st157868890730-A

Day XL 2700 ml170 4 x 14 st158278440840-A

NAME ZI NUMBER QUANTITYREF ABSORPTIONWAIST IN CM

NAME ZI NUMBER QUANTITYREF ABSORPTIONWAIST IN CM

1051 9735 15903923Night/Heavy L 3300 ml135 4 x 14 st

1051 9325 Day/Night M 2500 ml115 4 x 14 st15903893

1051 9725 15903915Day/Night M 3100 ml115 4 x 14 st

1051 9335 Day/Night L 2600 ml135 4 x 14 st15903885

Day M 1900 ml115 4 x 14 st159038771051 9125

Day L 2200 ml135 4 x 14 st159038851051 9135

T-Fit

NAME ZI NUMBER QUANTITYREF ABSORPTIONWAIST IN CM

1051 1345 15903788Fit XL 2050 ml170 8 x 14 st

1051 1275 15903931Super M 2300 ml105 4 x 18 st

1051 1285 15903958Super L 2300 ml130 4 x 16 st

1051 1295 15903966Super XL 2350 ml165 4 x 12 st

1051 1315 Fit S 1500 ml90 8 x 14 st15903745

1051 1325 Fit M 1900 ml120 8 x 14 st15903753

1051 1335  Fit L 2000 ml145 8 x 14 st15903761

Plus M 1400 ml120 8 x 14 st157870011225-A

Plus L 1400 ml145 8 x 14 st157870281235-A

Plus XL 1500 ml165 4  x 14 st157870361245-A

Pants

Plus

Fit

Super REF

7308-A

7320-A

7330-A

7340-A

NAME ZI NUMBER QUANTITYABSORPTION

Day Light 1250 ml 5 x 28 st15338207

Day 2150 ml 5 x 28 st15786935

Day/Night 2600 ml 5 x 28 st15786943

Night/Heavy 3150 ml 5 x 20 st15786951
Sanette

DAY LIGHT

DAY

DAY/NIGHT

NIGHT/HEAVY

UNISEX VOOR MANNEN VOOR VROUWEN COMBINEER MET FIXATIE BROEKJE COMBINEER MET ELASTISCH ONDERGOED

Voor zorgprofessionals is alle support georganiseerd via de Customer Service afdeling via het nummer 0186 - 634 400

Speciaal voor de eindgebruikers van onze producten is er 2 maal per dag (van 11.00-12.00 en 15.00-16.00 uur) een 
telefonisch spreekuur met Judith of een van haar collega verpleegkundig adviseurs. U kunt een telefonisch verzoek indienen 
bij onze receptie op het gratis telefoonnummer 0800 - 0228 282 of stuur een e-mail naar Informatielijn@medeco.nl

Medeco B.V.
Alexander Flemingstraat 2

NL-3261 MA Oud-Beijerland
The Netherlands

REF

1051 6200

1051 6205

1051 6210

1051 6215

1051 6225

NAME ZI NUMBER QUANTITYABSORPTION

Ultra Mini 95 ml 12 x 28 st15903796

Mini 220 ml 12 x 20 st15903818

Mini Plus 265 ml 12 x 14 st15903826

Normal 330 ml 12 x 14 st15903834

Extra 590 ml 12 x 14 st15903842

Super 820 ml 12 x 14 st159038501051 6235

Finette

1051 6600

REF NAME ZI NUMBER QUANTITYABSORPTION

Level 2 550 ml 12 x 12 st15903869

Mincy Light 500 ml 8 x 28 st15269108

Mincy Normal 680 ml 8 x 28 st15356590
MEN

6400

6500

Licht urineverlies en voor de 
actieve gebruiker. Discreet te 
dragen in goed aansluitend,
elastisch ondergoed.

Paars, matig tot zwaar 
incontinentieproduct, ook goed 
inzetbaar in de nacht, bij matige 
incontinentie.

Geel, zwaar systeem. Voor 
zware incontinentie om zonder 
verschoning door te kunnen 
slapen. Op indicatie overdag.

Blauw, voor feces/matig gebruik

Groen, bij matige incontinentie

Alle producten worden vervaardigd uit materiaal in 
katoen witte uitvoering. Voor institutioneel gebruik 
is kleurcodering op de producten aangebracht.

Het bioritme van de gebruiker kan gevolgd 
worden met de verschillende absorptie volumes. 
Night / heavy versies zijn een uitvoering om de 
gehele nacht door te kunnen slapen.

Kleuren


