
KLEINE ONGEMAKJES

Je hebt kleine 
lekkages 
wanneer je niest, 
lacht, hoest of 
wanneer je je 
fysiek inzet.  

iD Light Advanced 
Ultra Mini

Je hebt heel af en toe last van druppelverlies.

iD Light Advanced
Mini

Je verliest dagelijks druppels urine.

iD Light Advanced
Mini Plus

Je verlies een grotere hoeveelheid urine bij het hoesten en/of niezen.

iD Light Advanced
Normal

iD for Men Level +1

Je verliest urine en hebt nood aan een iets dikkere bescherming. Indien je een neutraler product 
verkiest, kan je opteren voor het iD Expert Light gamma.

Het is regelmatig en 
ik heb een paar keer 
per dag lekkages.

iD Light Advanced 
Extra 

iD Light Advanced
Maxi

iD Intime Normal 

iD for Men Level 2 

iD for Men Level 3

iD Light Advanced
Super

iD Form Normal - 
iD Form Plus

iD Intime Plus - 
iD Intime Super

Je bent actief en hebt gemakkelijk toegang tot het toilet. Als je een neutraler 
product verkiest, raadpleeg dan ons iD Expert Light gamma. 

Je neemt deel aan buitenactiviteiten en hebt minder makkelijk toegang tot het 
toilet. Als je een neutraler product verkiest, raadpleeg dan ons iD Expert Light 
gamma.

Specifiek voor vrouwen met matig urineverlies die nood hebben aan een 
comfortabele, discrete oplossing die perfect aan het lichaam aansluit. 

Als je sport of je buitenshuis bent voor een langere periode, raden wij aan om 
de iD For Men Level 2 te gebruiken. 

Geschikt voor actieve of semi-mobiele mensen met een matige vorm van 
incontinentie. Dit product biedt een zeer hoge absorptiegraad, hetgeen zorgt 
voor een “droog gevoel”. Deze producten zijn het best te combineren met de 
iD Care netpants fixatiebroekjes of gewoon ondergoed.

Deze wegwerpbare optrekbroekjes zijn de ideale oplossing bij matig 
urineverlies. Deze producten werden voorzien van een topsheet met natuurlijke
ingrediënten hetgeen zorgt voor een complete huidbescherming. 

-

Zijn je ongelukjes
regelmatig?

Je verliest soms een paar 
druppels op een dag.

Je bent vaak onderweg en 
hebt niet makkelijk toegang 
tot het toilet. Ongelukken 
gebeuren overdag en/of 
's nachts.

Mijn lekken zijn 
toegenomen, ik 
heb meer en 
meer kleine 
ongelukjes. Soms 
heb ik zelfs 
lekkages voordat 
ik het zelf voel 
aankomen en 
tijd heb om naar 
het toilet te gaan.

ZWAKKE BLAAS

Heb je soms kleine 
lekken of 
ongelukjes? 
Geraak je soms 
niet op tijd op
het toilet?

INCONTINENTIE

KLEINE ONGEMAKJES ZWAKKE BLAAS INCONTINENTIE

Ik ben nog steeds 
actief en ik kan 
zelfstandig naar 
het toilet gaan.

Zeer beperkte 
controle over mijn
blaas en moeilijk-
heden om op tijd 
naar het toilet te 
gaan. Soms 
gebeuren er ook 
‘s nachts 
ongelukjes.

iD Form Super - 
iD Form Maxi -
iD Form Extra -
iD Form Extra Plus

iD Pants Super - 
iD Pants Maxi

iD Belt Plus - Super - 
Maxi - Maxi Plus

iD Form Super - 
iD Form Maxi

iD Slip

Geschikt voor actieve of semi-mobiele mensen met een zware vorm van 
incontinentie. Dit product biedt een zeer hoge absorptiegraad, hetgeen 
zorgt voor een “droog gevoel”. We raden aan om deze producten te dragen 
met de iD Care netpants fixatiebroekjes voor een betere ondersteuning.

Dit is een gordelverband geschikt voor mensen met een matige tot zware 
vorm van incontinentie.

Deze producten zijn perfect geschikt voor 's nachts of voor iemand die 
gedurende lange tijd in dezelfde positie moet blijven

Dit gamma is geschikt voor mensen met een beperkte mobiliteit en voor 
bedlegerigen die last hebben van een matige tot zeer zware vorm van 
incontinentie. Het is beschikbaar in een uitgebreid gamma van maten en 
absorpties.

Ik zorg voor 
iemand die zijn 
blaas niet helemaal 
onder controle 
heeft. Deze persoon 
is incontinent.

PRODUCTGIDS
ONZICHTBARE OPLOSSINGEN
VOOR EEN ZICHTBAAR VERSCHIL

Ideaal voor druppelverlies bij mannen. Deze producten zijn individueel verpakt waardoor ze makkelijk
te verschonen zijn op het toilet.

 iD Pants Normal -
 iD Pants Plus

Specifiek geschikt voor mannen met matig urineverlies. De anti-lekrandjes 
bieden een extra bescherming. Indien je een nog hogere absorptie wenst, kies
je beter voor het iD Pants gamma.

Dit product is uitstekend geschikt voor wanneer je niet thuis bent of om je 
's nachts te beschermen.

Specifiek voor vrouwen met matig urineverlies die nood hebben aan een iets 
zwaardere absorberende bescherming die toch comfortabel en discreet blijft. 

Deze wegwerpbare optrekbroekjes zijn de ideale oplossing bij zwaar 
urineverlies. Deze producten werden voorzien van een topsheet met natuurlijke 
ingrediënten hetgeen een complete huidbescherming biedt. Voor extra 
bescherming tijdens de nacht raden wij iD Pants Maxi aan.

 

Je geeft de voorkeur aan
ANATOMISCHE 
verbanden.

Het is erg onregel-
matig, soms gebruik 
ik vrouwelijke 
hygiëne 
bescherming, maar 
ik ben op zoek 
naar een betere 
oplossing. 

Je geeft de voorkeur aan 
ABSORBERENDE
OPTREKBROEKJES.

Je geeft de voorkeur aan
ANATOMISCHE 
beschermingen (voor meer 
veiligheid, comfort en 
zachtheid).

Je geeft de voorkeur aan een 
bescherming die eruit ziet 
als ONDERGOED voor meer 
discretie en meer 
vrouwelijkheid.

Je geeft de voorkeur aan
ANATOMISCHE 
beschermingen (voor meer 
veiligheid, comfort en 
zachtheid).

Je geeft de voorkeur aan een 
OPTREKBROEKJE dat eruit 
ziet als normaal ondergoed.
Je vindt dit praktischer
en comfortabeler. 

Je geeft de voorkeur aan een
product dat je zelf makkelijk 
kan verschonen.

Je geeft de voorkeur aan
ANATOMISCHE 
beschermingen.

Je geeft de voorkeur aan een 
bescherming die eruit ziet 
als ONDERGOED zodat je 
gemakkelijk naar het toilet 
kan gaan.

Je geeft de voorkeur aan een 
ANATOMISCH 
verband.

Je verkiest een product met 
een hoog absorptieniveau om 
je meer op je gemak te voelen.


