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Voor zeer licht tot matig urineverlies

Absorin Finette is een inlegverband voor vrouwen en mannen. Dankzij de lange, 
brede hechtstrip op de onderzijde blijft het verband onder alle omstandigheden 
op zijn plaats zitten mits gebruikt in goed sluitend ondergoed. Absorin Finette  
is verkrijgbaar in verschillende absorptieniveau’s en biedt dankzij de opstaande 

randjes een maximaal veilig gevoel voor de gebruiker.

Absorin Finette

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 
Klantenservice. Onze Klantenservice voor Zorgprofessionals is iedere werkdag 
bereikbaar van 08.30 tot 17.15 uur via 0800 - 6 226 226.
 
Consumenten
Wilt u meer weten over het gebruik van Absorin producten of een deskundig 
advies? Neem dan contact op met onze gespecialiseerde medewerkers van  
de Klantenservice Continentiezorg via telefoonnummer 0800 – 2004.  
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 – 17.00. Of stuur een 
e-mail naar info@mediqcombicare.nl

Kijk ook op www.absorin.nl
U kunt de productinformatie van Absorin Finette en onze andere producten 
ook nalezen op onze website.
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Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.



Producteigenschappen

Absorin Finette

Perfect Fit
Door de anatomische vorm sluit het product perfect 
aan op het lichaam. Absorin Finette is vrijwel 
onzichtbaar te dragen in eigen (goed aansluitend) 
elastisch ondergoed. 

Cottonfeel & Ademend
De Cottonfeel buitenlaag voelt zacht als katoen en 
knispert niet. Het heeft een ademend effect, zónder 
dat het vocht doorlaat. Het zachte absorptiekussen 
voorkomt drukplekken en zorgt voor extra draagcomfort.

Non woven toplaag
De non woven toplaag is zacht en comfortabel voor de 
huid, laat de urine snel door en zorgt voor een droog 
gevoel. Dankzij de absorberende kern worden geuren 
geneutraliseerd. 

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 en huidletsel voorkomen. Deze 
unieke samenstelling biedt de gebruiker discretie, 
comfort en zekerheid. 

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 Finette biedt dit allemaal.

Absorin Finette is verkrijgbaar in 8 verschillende 
absorptiecapaciteiten en varianten voor dag- en/of 
nachtgebruik. Elk inlegverband, behalve de Ultra Mini 
en de Maxi Night, is per stuk verpakt om eenvoudig 
mee te nemen en weg te werpen.

Zeer licht urineverlies:
Absorin Finette Ultra Mini, Mini en Mini Plus 

Licht urineverlies:
Absorin Finette Normal en Extra 

Matig urineverlies:
Absorin Finette Super en Maxi

Zwaar urineverlies:
Absorin Finette Maxi Night

Hechtstrip

Fast Dry

Opstaande randjes
De inlegger beschikt over opstaande randjes welke 
lekkage van urine en dunne ontlasting voorkomen. 
Dit zorgt voor extra zekerheid indien er sprake is 
van scheutjes of meer urineverlies Deze kunnen 
geactiveerd worden door ze 1x over de lengte dubbel 
te vouwen.

Gebruik
Zorg dat u Absorin Finette altijd op de juiste manier 
gebruikt. Vouw het inlegverband over de lengte om 
de opstaande randjes te activeren en fixeer het 
inlegverband met behulp van de plakstrip in goed 
aansluitend elastisch ondergoed. Hiermee wordt de 
kans op verschuiving en lekkage voorkomen. REF nummer Omschrijving Lengte Absorptie* Inhoud tas Inhoud doos ZI-nummer

10516200 Finette Ultra Mini 18 cm 95 ml 28 st. 12 x 28 st. 15903796

10516205 Finette Mini 18 cm 220 ml 20 st. 12 x 20 st. 15903818

10516210 Finette Mini Plus 26 cm 265 ml 14 st. 12 x 14 st. 15903826

10516215 Finette Normal 26 cm 330 ml 14 st. 12 x 14 st. 15903834

10516225 Finette Extra 32 cm 590 ml 14 st. 12 x 14 st. 15903842

10516235 Finette Super 40 cm 820 ml 14 st. 12 x 14 st. 15903850

10516245 Finette Maxi 42 cm 970 ml 14 st. 12 x 14 st. 16238222

10516255 Finette Maxi Night 48 cm 1.200 ml 10 st. 10 x 4 st. 16238230

Perfect Fit

* Aantal mililiters volgens de ISO-normering. ISO is een standaard uniforme meetwijze voor het bepalen van de maximale  
opname van het product. 


