Getest en
goedgekeurd
re
door meerde
woonzorgcentra!

Entusia

®

Stijlvol ondergoed
bij urineverlies

Ontdek al onze oplossingen op metra.be

+

Entusia® en Entusia®
Men is een speciaal
ontworpen, stijlvolle
collectie ondergoed voor
mensen die last hebben
van urineverlies. De slips
en boxers zijn mooi,
comfortabel, was- en
herbruikbaar en bieden
extra levenskwaliteit aan
mensen met incontinentie.

De voordelen van Entusia®
+
+
+
+

Bevordert het comfort, de waardigheid en de autonomie
Goedkoper dan wegwerpincontinentiemateriaal
Was- en herbruikbaar en dus kostenbesparend op vlak van afvalverwerking
Tijdbesparend voor verpleeg- en zorgkundigen, dus meer tijd voor
andere taken

De technologie
De absorberende pad is
geïntegreerd in het ondergoed
waardoor deze op zijn plaats blijft
en niet kan verschuiven zoals bij
inlegkruisjes of verbanden. De
antibacteriële behandeling van
de pad neutraliseert de bacteriën
in de urine waardoor geurtjes
worden vermeden en de kans
op huidirritaties en infecties
vermindert.
Gemiddeld 8% van de bewoners
van woonzorgcentra komen in
aanmerking voor het huidige
gamma van Entusia® voor licht
urineverlies (absorptie tot 100
ml). In de loop van 2021 lanceren
wij bijkomende producten voor
vrouwen en mannen met matig
urineverlies (absorptie tot 300 à
400 ml), waarbij we een oplossing
beogen voor 30% van de bewoners.

De slips van Entusia® worden gemaakt met een nieuw soort vezel, die zorgt
voor een verbeterde absorptie. Elke slip bevat een dunne voering – een pad –
die in de slip is verwerkt. Deze pad neemt heel snel urine op, terwijl geurtjes
onmiddellijk geneutraliseerd worden.

> Droog gevoel, ultra-absorberend en ademend:
laag 1
laag 2
laag 3

Laag 1 De vezels van de bovenlaag zijn zo licht dat ze urine heel gemakkelijk
doorlaten en op deze manier de huid droog houden.
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.
Laag 3 De buitenste laag is waterbestendig, licht en duurzaam. Ze zorgt
ervoor dat de urine niet door de slip heen kan komen.

> Antibacterieel en geurloos
Alle drie de lagen van onze pad zijn behandeld met zilverionen. Deze zilverionen neutraliseren de bacteriën in de urine waardoor geurtjes worden
geneutraliseerd en er minder kans is op huidirritaties en infecties.

> Was- en droogbestendig
+ Wassen in de wasmachine op max. 60°C
+ Drogen in de droogkast op max. 50°C
+ 60 X wassen en drogen zonder verlies van de
antibacteriële werking
Getest door meerdere industriële wasserijen. De slips en boxers van Entusia®
kunnen zonder problemen hun (delicaat) wasproces aan.

Meer comfort en kostenbesparend.
Getest en goedgekeurd door
meerdere woonzorgcentra!
Entusia® voor dames
+
Druppelverlies
Licht urineverlies
+ Een mooie, met kant afgewerkte slip die urine absorbeert en
geurtjes neutraliseert.
+ Verkrijgbaar in zwart of huidskleur.
+ Maten S, M, L en XL beschikbaar voor druppelverlies (30ml)
of licht urineverlies (90ml).
+ Maat XXL enkel voor licht urineverlies.
+ Gemaakt van kwalitatieve stoffen:
• slip: 86% katoen, 6% elastaan en 8% nylon
• pad: 92% polyester en 8% polyurethaan
referentie

omschrijving (open zijde)

maat

Vind je maat!

ENHTZ

Entusia VROUW hoge taille zwart (0,5 Drup)

S <> XL

Europese
maten

heupomtrek

maat

ENVHTZ

Entusia® VROUW hoge taille zwart (1 Drup)

S <> XL

34-36

72-78 cm

S

ENHTZ/XXL

Entusia VROUW hoge taille zwart (1 Drup)

XXL

38-40

78-82 cm

M

ENHTB

Entusia VROUW hoge taille beige (0,5 Drup)

S <> XL

42-44

82-86 cm

L

ENVHTB

Entusia® VROUW hoge taille beige (1 Drup)

S <> XL

46-48

86-90 cm

XL

ENHTB/XXL

Entusia® VROUW hoge taille beige (1 Drup)

XXL

50-52

90-96 cm

XXL

Vind je maat!

®

®
®

Entusia® voor heren
Druppelverlies
Licht urineverlies
+
+ 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

referentie

omschrijving (open zijde)

maat

ENMBOX

Entusia MAN boxer blauw (1 Drup))

S <> XXL

®

Europese
maten
4
5
6
7
8

heupomtrek

maat

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

S
M
L
XL
XXL

Ontdek al onze
oplossingen op
metra.be
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