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EEN GROEIEND INTERNATIONAAL BEDRIJF

Een internationaal bedrijf met verkoop

in meer dan 110 landen

20 productie-

vestigingen
29 sales and 

marketing sites
9 R&D centra 10,000 

medewerkers

€2.6 mjd omzet

in 2019
Meer dan

30 merken

Beursgenoteerd Euronext stock 

exchange ( sinds 2014)



OPBOUW VERBANDEN
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Overzicht

Topsheet

Backsheet

Acquisitie & distributielaag

Pulp

Sap + Ods
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Topsheet

Smeer geen zalven in de luier!

Deze zijn vaak waterafstotend (bv zinkoxyde-pasta) wat 

een vlotte opname van urine belemmert.
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OPBOUW VERBANDEN
Acquisitie & distributielaag

7

Toplaag – doorlaatbaar:

bevordert snelle absorptie

Onderlaag – minder doorlaatbaar: 

voorkomt terugbevochtging

Meerlagig

Gelijkmatige verdeling 

van urine in de kern
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OPBOUW VERBANDEN
Absorberende kern

FLUFF

FLUFF, SAP & ANTI-ODOR AGENT

FLUFF

PULP

Snelle absorptie
Verliest vocht onder druk

Maakt product zacht en dikker

Absorbeert ±13x eigen gewicht in 

water

SAP

Omzetting vocht in gel
Maakt product dunner, comfortabeler

Absorbeert ± 60x eigen gewicht in 

water

Vertraagt bacteriegroei

Neutraliseert pH (5,5)
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OPBOUW VERBANDEN
Geïntegreerde anti-lekranden

9

Opstaand

Geïntegreerd



PRODUCT WIJZER
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PRODUCT GAMMA
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ID (EXPERT) LIGHT

Individueel verpakt Bulkverpakking

ADVANCED

Vrouwelijke designs

Discreter en aantrekkelijker
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Beschikbare maten en absorpties
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Gebruikscriteria
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ID (EXPERT) LIGHT

• Ontworpen voor licht tot matig urineverlies

• Voor gebruikers dat zelfstandig naar toilet gaan

• Stap 1: Vouw het verband in de lengte dubbel zodat een gootje gevormd wordt. Verwijder het 

papier van de kleefstrip.

• Stap 2: Kleef het verband zo in het ondergoed dat het midden zich ter hoogte van de plaszone 

bevindt.

• Stap 3: Trek het ondergoed op en zorg voor een mooie aansluiting in de liezen.

Aanlegtechniek
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ID FOR MEN
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COMING SOON: 
NIEUWE VERPAKKINGEN

Vanaf juni : pants for men

Level 4
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Beschikbare levels
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Gebruikscriteria
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ID FOR MEN

• Praktische oplossing voor licht tot matig urineverlies bij mannen

• Voor gebruikers dat zelfstandig naar toilet gaan

• Stap 1: Vouw het verband open en verwijder het papier van de kleefstrip. Vorm een gootje.

• Stap 2: Plaats het breedste deel van het verband vooraan. Kleef het verband ter hoogte van de 

plaszone en druk stevig aan in het ondergoed.

• Stap 3: Trek het ondergoed naar boven en pas indien nodig wat aan voor meer comfort en 

veiligheid.

Aanlegtechniek
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1

ID PANTS
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ABSORPTIE MAAT HUIDIG AANTAL STUKS / ZAK NIEUW AANTAL STUKS / ZAK

Normal M 14 14

L 14 14

Plus XS 14 14

S 14 14

M 14 14

L 14 14

XL 14 14

Super M 14 12

L 14 12

Xl 14 12

Maxi
Maxi

M 14 10

L 14 10

4
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Gebruikscriteria
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ID PANTS

• Ideale oplossing voor gebruikers met een lichte tot matige vorm van incontinentie

• Geschikt bij mensen dat zelfstandig naar toilet gaan, het verband zelf kunnen bedienen en 

gemiddeld 1,5 stuks per dag verbruiken

• Stap 1: Bepaal de correcte maat door de tailleband open te rekken van heup naar heup.

• Stap 2: Vouw het verband in de lengte dubbel tot een goot, stap in en trek het verband op tot in de 

liezen.

• Stap 3: Trek het broekje uit door het naar beneden te trekken en/of de zijnaden open te scheuren.

• Stap 4: Rol het broekje op en werp het weg.

Aanlegtechniek
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ID FORM
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Beschikbare maten en absorpties
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Uitgebreid en volledig gamma

27
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Gebruikscriteria
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ID FORM

• Anatomisch gevormde verbanden, geschikte oplossing voor zowel een matige als zware vorm van 

incontinentie

• Perfecte oplossing voor actieve, semi-mobiele en bedlegerige gebruikers

Bij mannen kan het verband omgekeerd aangedaan 

worden. Zo creëer je een grotere zone om te plassen.
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Aanlegtechniek
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ID FORM

• Stap 1: Trek het netbroekje aan de pijpjes naar beneden. Open het verband en vouw het dubbel tot 

een goot.

• Stap 2: Behoud de gootvorming en breng het verband van voor naar achter tussen de benen aan. 

Open de achterzijde, de vochtindicator loopt evenwijdig met de bilnaad.

• Stap 3: Open de voorzijde en laat het verband mooi aansluiten in de liezen.

• Stap 4: Trek het netbroekje naar boven, zorg voor een goede aansluiting voor een optimale 

ondersteuning van het verband.
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ID CARE FIX
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Beschikbare maten en verpakkingen
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iD CARE - BODY CARE
Assortiment
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Wasgel 2-in-1 lichaam en haar (500ml): Voedende wasgel die de huid 

en het haar in alle zachtheid verzorgt met een zacht en delicaat parfum.

iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

De wasgel kan gebruikt worden als shampoo, douche- en badgel of als vloeibare zeep

(wastafel). 

Ontwikkeld als multifunctioneel product: verminderen van het aantal flacons in WZC ( zeep, 

shampoo, vloeibare handzeep ).

De wasgel zorgt voor een milde reiniging zonder de natuurlijke beschermlaag aan te tasten. Het 

resultaat is een verzorgde en gehydrateerde huid met frisse geur. 

Dankzij de pompdosering is de flacon hygiënische afgesloten en is een optimale dosering

mogelijk.
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Reinigingsschuim (400ml): Extra zacht schuim met panthenol en 

kamille-extracten voor de intieme- en stuitreiniging. 

iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

Het reinigingsschuim is uiterst geschikt voor een snelle en efficiënte reiniging. Naspoelen is niet 

nodig.

Het schuim respecteert de vochtbalans en voorkomt roodheid en irritatie door de aanwezigheid 

van panthenol en kamille. De zachte aangename geur neutraliseert de geur van feces. 

Hypoallergeen en dermatologisch getest.

Beschikbaar in een spuitbus met houder onder duk, niet ontvlambaar!
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Vochtige doekjes doordrenkt van een verzorgende en 

verfrissende lotion. 

iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

De zachte doekjes zijn geschikt voor een finale stuitreiniging en opfrissing maar kunnen ook 

gebruikt worden voor het reinigen van handen en gezicht.

Dankzij het kamille-extract kalmeren de huidirritaties tgv van urine en feces en verbetert de 

huidkwaliteit. Ze zijn pH-neutraal, dermatologisch getest en hypoallergeen.
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Verzorgend wassen (5 of 8 stuks/pakje, geparfumeerd 

of niet-geparfumeerd): een innovatieve en doelgerichte 

oplossing voor een effeciënte verzorging van de huid. 

iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

De vochtige washandjes bevatten een reinigende en verzorgende lotion. Door het 

hydraterend effect vermindert huidirritatie en verbetert de huidconditie. Ze kunnen opgewarmd

worden voor meer comfort, nadrogen is niet nodig. 

Kan ingezet worden bij een zeer brede doelgroep (bedlegerige of minder mobiele personen, 

palliatieve setting, agressie, angst voor water,...) of in speciefieke situaties (ikv 

personeelsbezetting, infecties bv Covid-19, Noro...)

De washandjes zijn enkelvoudig gestikt, gekarteld en heel vochtig.

Hersluitbare verpakking. Washandjes blijven warm tijdens het wassen wanneer deze werden 

opgewarmd.

Ph-neutraal, hypoallergeen en dermatologisch getest.
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iD CARE - BODY CARE
Ingrediëntenlijst Wet washgloves

Ingrediënten Specificaties

Aqua Zorgt voor de vochtigheid

Propylene Glycol

Hydrateert de huid in mindere mate en helpt om 

door de huid te dringen

Capryl/capramidopropyl Betaine Reinigt

Poloxamer 188

Is een ontsmettingsmiddel voor het behoud van het 

product

Polyaminopropyl Biguanide

Is een ontsmettingsmiddel voor het behoud van het 

product

Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone emulgator

Citric Acid Is een antioxidant en een natuurlijk bewaarmiddel

Polysorbate-20 Emulgator

2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol

Het is een bactericide stof die voornamelijk als 

conserveermiddel wordt gebruikt

Disodium EDTA Zorgt ervoor dat het product pH-neutraal blijft

Aloe Barbadensis Leaf Juice Aloë vera voor een zijdezacht gevoel
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iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

Body milk (500ml): hydraterende en verzorgende lotion die 

kan gebruikt worden voor het hele lichaam 

Speciale formule voor de gevoelige en droge huid. Verbetert de huidconditie dankzij het 

gehalte aan glycerine, is hypoallergeen en dermatologisch getest.

Dankzij de pompdosering is de flacon hygiënische afgesloten en is een optimale dosering

mogelijk.



41

iD CARE - BODY CARE
Productspecificaties

Barrière créme (100ml): zalf ter bescherming van de huid of 

om kleine roodheden en beginnende irritaties te verzachten.

Speciale formule voor de gevoelige huid. Bevat 10% zinkoxyde om huidirritate te voorkomen, 

te kalmeren en te herstellen.

Makkelijk en volledig uitsmeerbare pasta waardoor de huid zichtbaar blijft voor observatie.



ORGANISATIE-
STRUCTUUR
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ONTEX PRODUCT SPECIALIST PER REGIO

✓ 6 vertegenwoordigers, per provincie

✓ Medische achtergrond

✓ Product gerelateerde vragen

Product 

specialisten

Regio Waasland

ann.henderick@ontexglobal.com

+32 478 48 50 53

Regio Antwerpen

hans.cumps@ontexglobal.com

+32 494 35 27 66

Regio Vlaams-Brabant

sofie.burgelman@ontexglobal.com

+32 476 25 02 18

Regio Limburg

anke.vrancken@ontexglobal.com

+32 472 72 01 00

Regio West-Vlaanderen/Westhoek

cindy.bostyn@ontexglobal.com

+32 472 87 06 64

Regio Oost-Vlaanderen/Gent & kust

angela.lanzillotta@ontexglobal.com

052/820027
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WAAR VERKRIJGBAAR
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Mutualiteitswinkels

CM: Goed-shops

Socialistische mutualiteit: zorgbaar-shop of online www. zorgbaar.be

Shops Bond-Moyson

Liberale mutualiteiten

Zorgshops of www.lmzorgshop.be

Zorgboetiek of lmplus.be

Zorgshop of LMMUTPLUS.BE

Apothekers
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WAAR VERKRIJGBAAR
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Distributeurs:

Medispar

Vp-service

Cumerco

Parameditheek Raoul Juste

PN-O

DLN mobiliteit

Ik blijf thuis

Deforce

Bmedi

Meriana: winkel naast fabriek

Website: www.id-direct.com

zorgboet

http://www.lmzorgshop.be/


BEDANKT!


