Entusia

®

Duurzame en innovatieve
incontinentieoplossingen

+ Underwear Women/Men + Pad
+ Wetbag
+ Bed en Chair Pad
+ Adult Bib

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

ENTUSIA® UNDERWEAR WOMEN
+ Met geïntegreerde pad bij licht urineverlies (tot 90ml)
of met losse pad bij matig urineverlies (tot 400ml)
+ Een mooie, met kant afgewerkte slip die urine
absorbeert en geurtjes neutraliseert.
+ Met hoge taille
+ Gemaakt van kwalitatieve stoffen:
• slip: 86% katoen, 6% elastaan en 8% nylon
• pad: 92% polyester en 8% polyurethaan
+ Beschikbare maten: S, M, L, XL en XXL

referentie

Underwear Women licht urineverlies (tot 90ml) / geïntegreerde pad

wasbeurten

ENVHTB/ + maat

Entusia Underwear women - huidskleur - geïntegr. pad / maat: S, M, L, XL en XXL

60

max. 60°

ENVHTZ/ + maat

Entusia Underwear women - zwart - geïntegr. pad / maat: S, M, L, XL en XXL

60

max. 60°

referentie

Underwear Women COMBI matig urineverlies (tot 400ml) losse pad

wasbeurten

ENHTZC/ + maat

Entusia Underwear - women zwart - combi / maat: S, M, L, XL en XXL

120

max. 60°

ENPV400

Entusia Pad - women nr. 3 - 1 stuk

75

max. 60°

ENPV4005

Entusia Pad - women nr. 3 - 5 stuks

75

max. 60°

ENTUSIA® UNDERWEAR MEN
+ Met geïntegreerde pad bij licht urineverlies (tot 100ml) of met losse pad
bij matig urineverlies (tot 500ml)
+ Een mooie, comfortabele boxershort die urine absorbeert en geurtjes neutraliseert.
+ Gemaakt van kwalitatieve stoffen:
• slip: 90% katoen en 10% elastaan
• pad: 92% polyester en 8% polyurethaan
+ Beschikbare maten: S, M, L, XL en XXL
referentie

Underwear Men licht urineverlies (tot 100ml) / geïntegreerde pad

wasbeurten

ENMBOX/ + maat

Entusia Underwear men - boxer - blauw - geïntegr. pad / maat: S, M, L, XL en XXL

60

referentie

Underwear Men COMBI matig urineverlies (tot 500ml) / losse pad

wasbeurten

ENMBOX/ + maat

Entusia Underwear men - boxer - blauw - combi / maat: S, M, L, XL en XXL

120

max. 60°

ENPM500

Entusia Pad - men nr. 3 - 1 stuk

75

max. 60°

ENPM5005

Entusia Pad - men nr. 3 - 5 stuks

75

max. 60°

max. 60°

+
Stijlvolle collectie ondergoed voor mensen die last hebben van
licht en matig urineverlies. De slips, boxers en pads zijn mooi en
bieden u extra comfort en levenskwaliteit.

De innovatieve en stijlvolle textielproducten van
Entusia zijn duurzaam en milieuvriendelijk:
+ Voor urineverlies en elk ander soort van vochtverlies
+ Was- en herbruikbaar, kostenbesparend en
dus milieuvriendelijk
+ Houden droog en comfortabel
+ Besparen veel tijd

De technologie van de absorberende pad
Door zijn antibacteriële behandeling worden de bacteriën in de
urine geneutraliseerd waardoor geurtjes vermeden worden en
de kans op huidirritaties en infecties vermindert.

ENTUSIA® WETBAG
> Was- en droogbestendig
+ Wassen in de wasmachine op max. 60°C

Een handig draagzakje om de Entusia Pad

+ Drogen in de droogkast op max. 50°C

discreet in op te bergen en mee te kunnen nemen.
+ Afmeting: 20 x 23 cm

> Droog gevoel, ultra-absorberend en ademend

+ Kleur: zwart
+ Soepele en waterafstotende laag aan de binnenkant
+ 1 ritssluiting

laag 1

+ Goed voor het milieu want wasbaar dus ook herbruikbaar.
laag 2

laag 3

referentie

omschrijving

wasbeurten

ENWB

Entusia Wetbag 20 x 23 cm

150

max. 60°

Laag 1 De vezels van de bovenlaag zijn zo licht dat ze urine heel
gemakkelijk doorlaten en op deze manier de huid drooghouden.

ENTUSIA® ADULT BIB

Laag 2 De middenlaag houdt de urine vast en absorbeert 10
keer haar eigen gewicht in een halve seconde. Dit is maar liefst
20 keer sneller dan bijvoorbeeld katoen of bamboe.

Een handige en comfortabele slab om

Laag 3 De buitenste laag is waterbestendig, licht en duurzaam.

kledij proper te houden tijdens het eten

Ze zorgt ervoor dat de urine niet door de slip heen kan komen.

of drinken. De slab is ontworpen met drukknopen,
wat veel handiger is dan touwtjes, en bespaart geld.

> Antibacterieel en geurloos
Alle drie de lagen van onze pad zijn behandeld met zilverionen.
Deze neutraliseren de bacteriën in de urine waardoor

+ Was- en herbruikbaar, kostenbesparend
en dus milieuvriendelijk

geurtjes worden geneutraliseerd en er minder kans is op

+ Afmeting: 45 x 90 cm

huidirritaties en infecties.

+ Kleur: blauw
+ Met drukknopen om de slab vast te kunnen maken.
+ Opvangzakje maken mogelijk
+ Absorberende laag aan de voorkant

Vind je maat!

+ Waterafstotende laag aan achterkant

mannen

vrouwen
Europese heupomtrek
maten		
34-36
72-78 cm
38-40
78-82 cm
42-44
82-86 cm
46-48
86-90 cm
50-52
90-96 cm

maat
S
M
L
XL
XXL

Europese
maten
4
5
6
7
8

heupomtrek

maat

80-85 cm
85-90 cm
90-95 cm
95-100 cm
100-105 cm

S
M
L
XL
XXL

referentie

omschrijving

wasbeurten

ENSLAB

Entusia Adult bib - met
drukknopen - 45 x 90 cm

150

max. 60°

ENTUSIA® BED PAD
Waterbestendige en absorberende onderleggers om
het bed droog en comfortabel te houden. Door het
gebruik van deze onderleggers moeten lakens minder
vaak vervangen worden. De Bed Pad is opgebouwd uit
4 lagen voor optimaal ligcomfort, grote absorptie en
volledige lekdichtheid. Ook bruikbaar voor pas bevallen
vrouwen, baby’s en kinderen die bedplassen, ziek zijn of

ENTUSIA CHAIR PAD
®

moeten overgeven, ... De onderleggers van Entusia zijn
niet alleen comfortabeler dan wegwerpalternatieven,

Waterbestendige en absorberende onderlegger

maar besparen ook geld.

om zetel, rolstoel, ... droog en comfortabel te houden.
De Chair Pad is opgebouwd uit 5 lagen voor optimaal
zitcomfort, grote absorptie en volledige lekdichtheid.

+ Was- en herbruikbaar, kostenbesparend
en dus milieuvriendelijk

De onderleggers van Entusia zijn niet alleen

+ Beschikbaar met en zonder instopstroken

comfortabeler dan wegwerpalternatieven,

+ Afmeting: 75 x 90 cm

maar u bespaart er ook geld mee.

+ Absorptie: 1,77l
+ Kleur: bovenzijde, groen / onderzijde, blauw
+ In de droogkast op max. 50°C

+ Was- en herbruikbaar, kostenbesparend en dus milieuvriendelijk
+ Afmeting: 50 x 60 cm
+ Kleur: bruin
+ In de droogkast op max. 50°C

referentie

omschrijving

wasbeurten

ENZO

Entusia Chair Pad
- 50 x 60 cm

150

max. 90°

METRA bv
Jan Samijnstraat 25
9050 Gent | België

referentie

omschrijving

wasbeurten

ENBOM

Entusia Bed Pad met instopstroken
- 75 x 90 cm

150

max. 90°

ENBOZ

Entusia Bed
Pad - zonder
instopstroken - 75
x 90 cm

150

max. 90°
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