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Voor licht tot matig urineverlies

Absorin Level 2 is een komvormig inlegverband speciaal ontwikkeld voor 
mannen. Dankzij de lange, brede hechtstrip op de onderzijde blijft  

het verband onder alle omstandigheden op zijn plaats zitten. Absorin Level 2 
heeft een discrete, witte kleur en is vrijwel onzichtbaar te dragen met  

eigen (goed aansluitend) elastisch herenondergoed.

Absorin Level 2



Producteigenschappen

Absorin Level 2

Perfect Fit
Door de anatomische vorm sluit het product onder 
alle omstandigheden perfect aan op het mannelijke 
lichaam en zorgt het voor extra draagcomfort. Absorin 
Level 2 is vrijwel onzichtbaar te dragen in eigen (goed 
aansluitend) elastisch ondergoed.

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.  

Perfect Fit

Hechtstrip

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. 
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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 Absorin assortiment voor 
mannen biedt dit allemaal.

Gebruik
Zorg dat u Absorin Level 2 altijd op de juiste manier 
gebruikt. Vouw het inlegverband over de lengte voor 
een juiste pasvorm en fixeer het met behulp van de 
plakstrip in goed aansluitend elastisch ondergoed. 
Hiermee wordt de kans op verschuiving en lekkage 
voorkomen.

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

3014436 Level 2 for men 10516600 28 cm 550 ml 12 st. 12 x 12 st. 15903869

3026352 Mincy Light 6400 20 cm 500 ml 28 st. 8 x 28 st. 15269108

3026383 Mincy Normal 6500 34 cm 800 ml 28 st. 8 x 28 st. 15356590

Naast de Absorin Level 2 is ook de Absorin Mincy verkrijgbaar in 2 verschillende absorptiecapaciteiten.  
Absorin Mincy heeft een pasvorm en maatvoering die is toegesneden op de anatomische vormen van de man.

Licht urineverlies:
Absorin Level 2 en Mincy Light

Matig urineverlies:
Absorin Mincy Normal



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 Absorin Level 2 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
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