
Een mooie en duurzame 
oplossing voor mensen 
met urineverlies



De voordelen van Entusia®

   Bevordert het comfort, de waardigheid 
en de autonomie van de gebruiker

   Kostenbesparend t.o.v. wegwerp 
incontinentiemateriaal 

   Duurzaam: kunnen minstens 60 keer 
gewassen worden op 60 graden

   Door de behandeling met silvadur 
worden bacteriën en nare geurtjes na 50 
wasbeurten nog steeds volledig (99,5%) 
geneutraliseerd. Dit vermindert de kans 
op huid irritaties en infecties.

   Ook makkelijker te vervangen voor 
zorgmedewerkers

  �ISO�gecertificeerd

Entusia staat voor enthousiast
Dat is ook het gevoel dat wij jouw patiënt willen geven! 

In Nederland zijn circa 650.000 mensen 
die dagelijks te maken hebben met 
urineverlies. Mogelijke oorzaken van 
incontinentie zijn o.a. zwangerschap, 
bevalling, menopauze, een operatie, 
prostaatvergroting, overgewicht of 
simpelweg het ouder worden. 

Entusia® is een speciaal ontworpen, 
stijlvol ondergoed voor mensen die 
last hebben van (licht) urineverlies. De 
slips en boxers zijn mooi, comfortabel, 
was- en herbruikbaar en bieden extra 
levenskwaliteit aan mensen met 
incontinentie. Het ondergoed heeft een 
vochtabsorptie van 90 ml (dames) / 
100 ml (heren) en is verkrijgbaar in de 
maten S t/m XXL. 



Praktische informatie
De technologie 
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  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.

Duurzaam
Het ondergoed is minstens 60x wasbaar en dus 
herbruikbaar, wat maakt dat het een enorme impact heeft 
op het beperken van afval: gemiddeld 2 à 3 wegwerp 
inlegverbanden per dag / per persoon (gemiddeld 730 tot 
1.095 verbanden per jaar). 
Door de weloverwogen materiaalkeuze (o.a. bamboo) en 
het productieproces hebben de slips en boxers ook een 
positieve impact op de CO2 uitstoot in vergelijking met 
wegwerp inlegverbanden. 

Was- en droogbestendig
• Wassen in de wasmachine op max. 60°C
• Drogen in de wasdroger op max. 50°C
•  60 x wassen en drogen zonder verlies van de 

antibacteriële werking
• Getest door meerdere industriële wasserijen 
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Op al onze leveringen zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Spruyt hillen van toepassing. 
Prijzen zijn exclusief BTW. Zet- en drukfouten voorbehouden. 

Maattabel en productinformatie

Entusia voor dames

Entusia voor heren

+ Licht urineverlies (90 ml)
+  Een mooie, met kant afgewerkte slip die urine absorbeert 

en geurtjes neutraliseert.
+ Verkrijgbaar in zwart of huidskleur.
+  Maten S, M, L, XL en XXL.
+ Gemaakt van:
 • slip: 86% katoen, 6% elastaan en 8% nylon
 • pad: 92% polyester en 8% polyurethaan

+ Licht urineverlies (100 ml)
+  Een mooie, comfortabele boxershort die urine absorbeert 

en geurtjes neutraliseert.
+  Maten S, M, L, XL en XXL.
+ Gemaakt van:
 • slip: 90% katoen en 10% elastaan
 • pad: 92% polyester en 8% polyurethaan

Artikelnr Z-indexnr Artikelomschrijving Maat
211642 17033128 Entusia heren boxer blauw S
211643 17033136 Entusia heren boxer blauw M
211644 17033144 Entusia heren boxer blauw L
211645 17033152 Entusia heren boxer blauw XL
211646 17033160 Entusia heren boxer blauw XXL

Maattabel dames slip
Europese heupomtrek maat
maten
34-36 72-78 cm S
38-40 78-82 cm M
42-44 82-86 cm L
46-48 86-90 cm XL
50-52  90-96 cm XXL

Maattabel heren boxer
Europese heupomtrek maat
maten
4 80-85 cm S
5 85-90 cm M
6 90-95 cm L
7 95-100 cm XL
8  100-105 XXL

Artikelnr Z-indexnr Artikelomschrijving Maat
211632 17033004 Entusia dames slip zwart S
211633 17033020 Entusia dames slip zwart M
211634 17033039 Entusia dames slip zwart L
211635 17033047 Entusia dames slip zwart XL
211636 17033055 Entusia dames slip zwart XXL
211637 17029198 Entusia dames slip beige S 
211638 17033063 Entusia dames slip beige M
211639 17033071 Entusia dames slip beige L
211640 17033098 Entusia dames slip beige XL
211641 17033101 Entusia dames slip beige XXL


