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Verliest u druppels of kleine scheutjes?Start

Verliest u flinke scheuten urine?

Verliest u de hele blaasinhoud?

Gebruikt u een katheter of verliest u alleen faeces?

Regelmatig kleine scheutjes

Tussentijds 
toiletbezoek?

Alleen druppels

Hulp bij productapplicatie

Hulp bij productapplicatie

Druppels en kleine scheutjes

MoliMed ultra micro/micro light/micro
MoliMed mini/midi/maxi
MoliMed for men active/protect
MoliMed pants active
MoliForm light
MoliForm normal

MoliForm plus
MoliCare extra
MoliForm plus
MoliCare Mobile light

MoliForm extra 
MoliCare extra plus
MoliForm for men
MoliForm super/super plus
MoliCare maxi
MoliCare maxi plus
MoliCare Mobile - MoliCare Mobile super
MoliForm extra
MoliForm for men
MoliForm super/super plus
MoliCare maxi
MoliCare maxi plus 
MoliForm super/super plus
MoliCare maxi

MoliForm light
MoliCare extra

Welk product past het beste bij u?

Hoe legt u onze producten het beste aan?

Index van
incontinentie:

Breng de MoliCare van voren naar 
achteren aan tussen de benen van de 
patiënt.

Plaats de MoliCare goed in het midden op 
de achterzijde (zodat de vochtindicator in 
het verlengde van de wervelkolom ligt). Let 
erop dat het absorptiekussen aan de 
achterzijde het onderste gedeelte van de 
billen goed afdekt.

Houd met één hand de MoliCare aan de 
voorzijde vast en breng met de andere 
hand het nonwoven zijvlak richting de 
heup.

Trek de onderste plakstrips licht uit en 
plaats beide schuin naar boven op het 
product. Trek vervolgens de bovenste 
plakstrips licht uit ze plaats ze schuin 
naar onder. (U kunt ook eerst de 
bovenste plakstrips vastplakken en 
vervolgens de onderste).

Om het draagcomfort te vergroten, kunt 
u de huid aan de binnenzijde van het 
bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare 
wegtrekken.

Correct aangelegd

Vouw de MoliCare open en 
trek hem voorzichtig aan 
beide zijden uit. Het kussen 
vormt zich nu vanzelf.

Leg de patiënt op de zij. Breng de 
MoliCare van voren naar achteren aan 
tussen de benen van de patiënt.

Plaats de MoliCare goed in het midden op 
de achterzijde (zodat de vochtindicator in 
het verlengde van de wervelkolom ligt). Let 
erop dat het absorptiekussen aan de 
achterzijde het onderste gedeelte van de 
billen goed afdekt.

Draai de patiënt weer op de rug. Breng 
met uw handen het nonwoven zijvlak 
richting de heup.

Trek de onderste plakstrips licht uit en 
plaats beide schuin naar boven op het 
product. Trek vervolgens de bovenste 
plakstrips licht uit ze plaats ze schuin 
naar onder. (U kunt ook eerst de 
bovenste plakstrips vastplakken en 
vervolgens de onderste).

Om het draagcomfort te vergroten, kunt 
u de huid aan de binnenzijde van het 
bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare 
wegtrekken.

Bij een staande patiënt Bij een liggende patiënt

Bij een staande patiënt Bij een liggende patiënt

Leg de patiënt op de zij. Pak één zijde 
van het netbroekje MoliPants en breng 
die omlaag richting knie.

Vouw de MoliForm open en 
trek hem voorzichtig aan 
beide zijden uit. Het kussen 
vormt zich nu vanzelf.     

Breng de MoliForm van voren naar 
achteren aan tussen de benen van de 
patiënt.

Plaats de MoliForm zorgvuldig op de 
achterzijde (zodat de vochtindicator in 
het verlengde van de wervelkolom 
ligt). Let erop dat het absorptiekussen 
het onderste gedeelte van de billen 
goed afdekt.

Pak de MoliPants bij de omlaag 
getrokken zijde vast en breng die 
omhoog.

Draai de patiënt weer op de rug.  Zorg dat 
de MoliForm goed aansluit op het lichaam. 

Om het draagcomfort te vergroten, kunt 
u de huid aan de binnenzijde van het 
bovenbeen voorzichtig onder de 
MoliForm wegtrekken.

Breng de MoliForm van voren naar 
achteren aan tussen de benen van de 
patiënt. Vouw het netbroekje omlaag.

Plaats de MoliForm zorgvuldig midden 
op de achterzijde (zodat de vochtindica-
tor in het verlengde van de wervelkolom 
ligt). Let erop dat het absorptiekussen 
het onderste gedeelte van de billen 
goed afdekt.

Houd met één hand de MoliForm aan 
de voorzijde vast en trek met de 
andere hand het netbroekje MoliPants 
omhoog.

Zorg dat de MoliForm goed aansluit op 
het lichaam. Om het draagcomfort te 
vergroten, kunt u de huid aan de 
binnenzijde van het bovenbeen 
voorzichtig onder de MoliForm 
wegtrekken.
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MoliCare

MoliForm 

Licht
Matig
Zwaar
Zeer zwaar
Extreem zwaar
Maximaal

Assortimentsoverzicht
absorberende
incontinentieproducten
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MoliMed Premium

Anatomisch gevormde, 
absorberende plakinleggers, 
te gebruiken bij licht 
urineverlies. 

Een krachtige zelfklevende strip zorgt voor goede fixatie 
van de inlegger en onzichtbaar gebruik. Met unieke 
antibacteriële, pH huidneutrale toplaag.

Te gebruiken in normaal ondergoed.

MoliPants maken een 
hygiënische en eenvoudige 
fixatie van (MoliForm) 
inleggers mogelĳk.

MoliPants soft Hoogwaardige, zachte fixatiebroekjes gemaakt van 
elastisch polyamide garen voor veilige, hygiënische en 
probleemloze fixatie van inleggers. Door de netstructuur 
zijn de broekjes zacht, luchtdoorlatend en extreem 
flexibel. De fixatiebroekjes kunnen op 60° gewassen 
worden en kunnen in de droger. Kleurcode op maat 
ingeweven.

Geschikt voor zowel mobiele als bedlegerige personen. 

MoliNea plus normaal absorberend

MoliNea super extra absorberend

Wegwerp onderleggers met vocht verdelende tissuelaag. 
De onderzijde is van PE-folie en laat geen vocht door. 
Biedt goede fixatie zodat de onderlegger vrijwel niet kan 
verschuiven. Rondom gesloten en stapelbaar 
voorgevouwen. 

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Inlegger Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

ultra micro 168 131 65 18 x 8 8 x 28 st.
micro light 168 132 160 22 x 10 12 x 14 st.
micro 168 624 220 27 x 10 24 x 14 st.
mini 168 634 301 27 x 14 18 x 14 st.
midi 168 644 440 34 x 17 12 x 14 st. 
maxi 168 654 850 45 x 21 12 x 14 st.
 

Type/maat Artikel    Heupom-     Aantal    Inhoud
  nummer vang (cm)    verpakking    

small 947 795 45/80 5 stuks 60 x 5 st. 
 947 790 45/80 25 stuks 8 x 25 st.

medium 947 796 60/100 5 stuks 40 x 5 st.
 947 791 60/100 25 stuks 8 x 25 st

large 947 797 80/120 5 stuks 40 x 5 st.
 947 792 80/120 25 stuks 8 x 25 st.

extra large 947 798 100/160 5 stuks 40 x 5 st.
 947 793 100/160 25 stuks 8 x 25 st.

XX large 947 779 140/180 5 stuks 40 x 5 st.
 947 794 140/180 25 stuks 8 x 25 st.

XXX large 947 815 160/200 5 stuks 40 x 5 st.
 947 789 160/200 25 stuks 8 x 25 st.

Formaat   Art. nr.  Aantal     Absorptie  Inhoud
   (cm)     ISO (ml)        

Plus 40 x 60 161 100 150 st. 475  1 x 150 st.

Plus 60 x 60 161 300 100 st. 820 1 x 100 st.
Plus 60 x 60 161 400 30 st. 820 4 x 30 st. 

Plus 60 x 90 161 600 100 st. 1.200 1 x 100 st.
Plus 60 x 90 161 700 30 st. 1.200 4 x 30 st.

Formaat   Art. nr.  Aantal     Absorptie  Inhoud
   (cm)     ISO (ml)

Super 40 x 60 163 100 100 st. 700  1 x 100 st.
Super 60 x 60 163 300 100 st. 700  1 x 100 st.
Super 60 x 90 163 600 50 st. 1.750 1 x 50 st.

Speciale range die specifiek ontworpen is voor maximaal 
comfort en bescherming voor incontinentie bij mannen. 
De producten zijn speciaal afgestemd op de mannelijke 
anatomie voor een goed sluitende pasvorm. 

MoliMed Premium Active

MoliMed Premium Protect

MoliForm Premium for men

De MoliForm for men biedt 
meer opvangcapaciteit en kan 
gebruikt worden in combinatie 
met MoliPants fixatiebroekjes. 
Alle producten zijn voorzien 
van een 3-delige absorptiekern 
met revolutionaire curly fibers 
en de unieke antibacteriële, pH 
huidneutrale toplaag.

Type/maat Art. nr. Absorptie     Inhoud
        ISO (ml)           

active for men 168 600 325 12 x 14 st.

Type/maat Art. nr. Absorptie     Inhoud
        ISO (ml)      

protect for men 168 705 475 12 x 14 st.

Inlegger Art. nr. Absorptie     Inhoud
        ISO (ml)      

for men 168 819 2.300 4 x 28 st.

MoliMed for men producten zijn voorzien van een 
krachtige zelfklevende strip zorgt voor goede fixatie en 
handzaam gebruik. 

P R O D U C T E N  V O O R  M A N N E N

Assortimentsoverzicht

MoliForm Premium 

Gemakkelijke en discrete 
inleggers voor licht tot matig 
urine- of ontlastingsverlies.

De inlegger heeft een anatomisch vormende pasvorm en 
anti-lekrandjes voor maximale zekerheid. Prettig in 
gebruik dankzij de zachte, vochtwerende buitenzijde. Met 
unieke antibacteriële, pH huid neutrale toplaag.

Geschikt voor zowel mobiele als bedlegerige personen. 
Te gebruiken met elastische MoliPants fixatiebroekjes. 

MoliCare Premium extra
(voorheen plus)

Absorberende plakslip, te 
gebruiken bij matige urine 
en-/of fecale incontinentie. 

De plakslip heeft een soepele, zachte buitenzĳde met 
ademende zĳpanelen voor maximaal behoud van een 
goede huidconditie. De 3-delige absorptiekern met 
revolutionaire curly fibers zorgen voor razendsnelle 
vochtopname die ook nare geurtjes direct inkapselen. 
Voorzien van hersluitbare plakstrips, anti-lekrandjes en 
elastische afsluiting bĳ de benen. Met unieke 
antibacteriële, pH huid neutrale toplaag.

Geschikt zowel voor mobiele, bedlegerige alsook 
onrustige personen. 

MoliCare Premium extra plus 
(voorheen extra)

Absorberende plakslip, te 
gebruiken bij zware urine 
en-/of fecale incontinentie. 

MoliCare Premium super plus 
(voorheen super)

Absorberende plakslip, te 
gebruiken bij zeer zware 
urine en-/of fecale 
incontinentie.

MoliCare Premium maxi
(voorheen super plus)

Absorberende plakslip, te 
gebruiken bij extreem zware 
urine en-/of fecale 
incontinentie. 

MoliCare Premium maxi plus

Absorberende plakslip, te 
gebruiken bij maximale urine 
en-/of fecale incontinentie. 

MoliCare Mobile light

MoliCare Mobile 

MoliCare Mobile super

Handzame absorberende 
broekjes, te gebruiken bij 
matig urine- en/of 
ontlastingsverlies. 

Handzame absorberende 
broekjes, te gebruiken bij 
matig tot zwaar urine- 
en/of ontlastingsverlies. 

Handzame absorberende 
broekjes, te gebruiken bij 
zwaar urine- en/of 
ontlastingsverlies. 

Kan eenvoudig en snel aangebracht worden, vergelĳkbaar met 
regulier ondergoed. De 3-delige absorptiekern met 
revolutionaire curly fibers is verwerkt in het broekje en zorgen 
voor razendsnelle vochtopname die nare geurtjes direct 
inkapselen. Unieke antibacteriële, pH huidneutrale toplaag. 
Super elastische, zachte taille voor een goed sluitende pasvorm. 

Geschikt voor mobiele of onrustige personen. 
Gemakkelĳk aan- en uit te trekken en daardoor uitermate 
geschikt bĳ toilettraining. 

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Inlegger Inhoud
        ISO (ml)      (cm)   

 light  168 119 1.200 52,5 x 28 4 x 30 st.
 normaal  168 019 1.350 62 x 29,5 4 x 30 st.
 plus  168 219 1.600 62 x 29,5 4 x 30 st.
 extra  168 319 2.300 69 x 31 4 x 30 st.
 super  168 919 2.700 69 x 31 4 x 30 st.
 super plus 168 619 3.000 69 x 31  4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

small 169 447 1.502 60/90 3 x 30 st.
medium 169 647 1.784 90/120 3 x 30 st.
large 169 847 2.211 120/150 3 x 30 st. 

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
       ISO (ml)       (cm)   

extra small 169 248 1.365 40/60 4 x 30 st.
small 169 448 1.642 60/90 3 x 30 st.
medium 169 648 2.159 90/120  3 x 30 st.
large 169 848 2.349 120/150 3 x 30 st.
extra large 169 948 2.669 150/175 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

small 169 450 2.125 60/90 3 x 30 st.
medium 169 650 2.859 90/120 3 x 30 st.
large 169 850 3.070 120/150 3 x 30 st.
extra large 169 950 3.568 150/175 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

small 169 185 2.245 60/90 4 x 14 st.
medium 169 285 3.360 90/120 4 x 14 st.
large 169 385 3.866 120/150 4 x 14 st.
extra large 169 485 3.900 150/175 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

small 169 457 2.400 60/90 4 x 14 st.
medium 169 657 3.453 90/120 4 x 14 st.
large 169 857 4.000 120/150 4 x 14 st.
extra large 169 957 4.100 150/175 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
       ISO (ml)      (cm)   

small 915 861 930 60/90 4 x 14 st.
medium 915 852 970 80/120 4 x 14 st.
large 915 853 1.150 100/150 4 x 14 st.
extra large 915 854 1.150 130/170 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

extra small 915 840 1.300 45/70 4 x 14 st. 
small 915 831 1.350 60/90  4 x 14 st. 
medium 915 832 1.600 80/120  4 x 14 st.
large 915 833 1.800 100/150 4 x 14 st.
extra large 915 834 2.000 130/170 4 x 14 st.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
        ISO (ml)       (cm)   

small 915 871 1.700 60/90 4 x 14 st. 
medium 915 872 1.950 80/120  4 x 14 st.
large 915 873 2.250 100/150 4 x 14 st.
extra large 915 874 2.250 130/175 4 x 14 st.

Geschikt zowel voor mobiele, bedlegerige alsook onrustige 
personen. 

Het extra dikke absorptiekussen kan grote hoeveelheden 
vocht opnemen en is daarmee ook een betrouwbare 
oplossing gedurende de nacht.

MoliMed Premium pants active

Ultra discrete absorberende 
broekjes, te gebruiken bij 
licht urineverlies. 

De absorberende kern is geïntegreerd in het broekje. Met 
super elastische, zachte taille voor een goed sluitende 
pasvorm. Gemakkelijk in gebruik, vergelijkbaar als 
normaal ondergoed. unieke antibacteriële, pH 
huidneutrale toplaag.

 Type/maat Art. nr. Absorptie  Heupomvang Inhoud
       ISO (ml)      (cm)   

medium 168 661 847 70/100 4 x 12 st.
large 168 662 874 100/125 4 x 10 st.
   

extra

extra plus

super plus

maxi

maxi plus
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