Proef wasbare
incontinentie luiers

Test van de Popolini wasbare luiers voor volwassenen
Test 1 Kombolone met Wrap
De Kombolone set: bestaat uit 5 Kombolone inleg luiers (maar
nu 4 want we houden er hier eentje) en een waterdichte
overbroek.
Deze luier bestaat uit een waterdichte Kombolone Wrap
overbroek van PU met drukknoopsluiting, daarnaast bevinden
zich aan de binnenzijde plastic drukknoopjes waarmee je de
Kombolone inleggers kunt vastmaken.
De zachte inleggers dien je zelf op te vouwen in de luier,
voor mannen kun je de voorzijde dubbelvouwen zodat er
extra absorptie ontstaat.
De gehele set zat verpakt in een speciaal Popolini stoftasje
waarin je de inleggers en broekjes goed kunt opbergen.
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Test 2 De Pocket Kombolone
In tegensteling tot de Kombolone Wrap bestaat de pocket Kombolone uit 2 vouwluiers die in een
overbroek schuift
De inleggers van de Kombolone zijn wat kleiner en rechthoekig van
formaat, deze vouw je vervolgens dubbel en plaats je vervolgens in de
Popolini broek.
Het overbroekje heeft een speciale PU coating en heeft aan de
binnenzijde een binnenbroekje met opening voor de inleggers.
De Pocket Kombolone heeft aan de voorzijde een grote strook
klittenband waar je de zijkanten op vastkleeft.

Als je het pakket met wasbare luiers voor het eerst wilt gaan gebruiken dien je zowel de broekjes als
de inleggers eerst een aantal keer te wassen.
Volledige wasinstructies zijn te vinden op de site van Kaatje Katoen, hieronder een aantal goede tips
van Kaatje Katoen.
http://www.kaatjekatoen.nl/upload_tmp/txt_img/het%20wassen%20van%20luiers.pdf
Eerste keer 1x gewassen op 90 graden met andere witte was (bolletje waspoeder) Daarna alleen met
water nogmaals nagespoeld op de korte stand 1uur.
Vlekken:
Het is onvermijdelijk dat er vlekken in luiers ontstaan. Er is een natuurlijk bleekmiddel: de zon. Hang
de luiers dus het liefst buiten in de zon te drogen. Vlekkenmiddelen werken niet zo goed als de zon
en kunnen bovendien de vezels van de luier aantasten. De garantie vervalt bij het gebruik van
vlekkenmiddelen.
Klittenband:
Sluit het klittenband voordat de luiers gewassen worden omdat de stof anders beschadigd kan
worden. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.
Drogen:
Droog de luiers het liefst aan de lijn. Het is beter voor het milieu. Is het gebruik van een droger niet te
vermijden, droog de luiers dan op een zo laag mogelijk stand om oververhitting te voorkomen. Zorg
dat de luiers altijd helemaal droog zijn, anders gaan ze muf ruiken!
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Product:

Popolini Kombolone Wrap met inlegger

Pasvorm

☐1

☐2

☐3

☐4

☒5

Doordat de Kombolone Wrap aan de zijkanten voorzien is van plastic drukknoopjes sluit deze heel
erg goed aan ook de elastieken randen in de lies zit erg comfortabel .
De inleggers blijven door de kleine plastic drukknoopjes zeer goed op hun plek en zorgen niet voor
irritatie.

Gebruik

☐1

☐2

☐3

☒4

☐5

Het gebruik van katoenen wasbare luiers ten opzichte van de wegwerp variant is natuurlijk wennen,
buiten het feit dat je iets vaker zult moeten verschonen en wat meer moet wassen, heeft het gebruik
van wasbaar incontinentiemateriaal ook z’n voordelen.

Huidirritatie en geur

☐1 ☐2

☐3

☒4

☐5

Minder last van huidirritatie of nare geurtjes doordat het materiaal ademend is, de inlegger gaat op
den duur wel klam aanvoelen vooral bij verlies van gehele blaasinhoud.
De inlegger kan de urine redelijk snel opnemen waardoor de huid minder snel geïrriteerd raakt.
Er ontstaan niet of nauwelijks geurtjes.

Lekkages

☐1

☐2

☒3

☐4

☐5

Overdag heb ik geen lekkages gehad, het materiaal sluit erg goed aan en doordat je de inlegger aan
de voorzijde nog een keer extra dubbelvouwt absorbeert hij aan de voorkant voldoende.
`s nachts helaas wel een aantal keren lekkage gehad, omdat ik vaak op m’n zij slaap en hierdoor de
urine via de zijkant wegloopt, ondanks dat het PU-overbroekje redelijk goed aansluit toch lekkage.

Andere kenmerken

☐1

☐2

☐3

☒4

☐5

Doordat de inlegger op gegeven moment klam aan gaat voelen zul je toch genoodzaakt zijn om
eerder te gaan verschonen, wat dus meer was zal opleveren.

Algemene beoordeling

☐1

☐2

☐3

☐4

☒5

Het product voldoet aan al mijn verwachtingen en zal zeker een goed alternatief kunnen zijn voor
wegwerp incontinentiemateriaal/luiers.
De inleggers zijn erg goed wasbaar en als je ze gelijk uitspoelt valt de geur natuurlijk mee, omdat er
in de Popolini set 5 Kombolone inleggers zitten kun je ze vlot uitwisselen en verschonen.
Bij feacale incontinentie is het verstandig om gebruik te maken van speciale inlegvellen om het
materiaal te beschermen en zodoende minder vuile was te hebben.
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Dagboekverslag
Nadat ik de Popolini wasbare luiers op vrijdag in ontvangst had genomen, heb ik ze gelijk een aantal
keren gewassen zoals duidelijk in de beschrijving vermeld stond.
Tijdens de nacht van zaterdag-zondag een Popolini Kombolone luier gevouwen en daarover een
romper/body met joggingbroek aangetrokken voor de nacht.
Doordat de wasbare luier erg comfortabel aanvoelde en absoluut niet dikker is dan een reguliere
wegwerp nachtluier, ben ik redelijk vlot in slaap gevallen.
Helaas tijdens de ochtend voelde ik lekkage langs de randen en waren zowel mijn romper/body als
joggingbroek nat.
Wellicht had ik de inlegger niet aan de voorzijde moeten dubbelvouwen, zodat deze over de gehele
lengte de urine kon absorberen.
Ik heb de inlegger vervolgens in een emmertje met water uitgespoeld en aan de waslijn gehangen.

Na mijn ronde hardlopen in de ochtend (waarbij ik een wegwerp Tena pants broekje onder mijn
kleding draag) heerlijk fris gedouched en vervolgens de Popolini Kombolone Pocket luier met inlegger
aan getrokken.
Deze Pocket luier voelde erg comfortabel aan en sloot netjes aan om het lichaam ik had geen last
dat het knelde of irritatie. Doordat deze Kombolone pocket luier een ademende binnenbroek heeft.
Ik ben buiten de deur geweest voor een afspraak en daarna nog een fietstocht gemaakt van ruim een
uur.
Aan het eind van de middag voelde de luier beetje klam maar voelde niet nat aan, wel was de
inlegger een beetje aan het opkrullen en voelde het als een prop tussen de benen.
Begin van de avond rond 19:30 toch maar verschoond en toen bleek de inlegger volledig verzadigd te
zijn. (deze heb ik gelijk maar uitgespoeld met lauw water en te drogen gehangen)
Vervolgens heb ik gelijk voor de nacht de Kombolone Wrap luier aangetrokken, maar deze keer de
inlegger niet dubbel gevouwen.
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Product: Kombolone Pocket met inlegger

Pasvorm

☐1

☐2

☒3

☐4

☐5

Doordat de Kombolone Pocket aan de voorzijde voorzien is vaneen groot stuk klittenband kun je de
zijkanten minder strak aansluiten, maar doordat de elastieken randen wat hoger zijn sluit deze wel
goed aan in de lies. Ook de ademende binnenbroek geeft een goed luchtig gevoel alsof je een
sportbroek aan hebt.
De vouwluiers blijven mindergoed op hun plek en hebben soms het idee op te rollen/proppen dit
zorgt soms voor irritatie.

Gebruik

☐1

☐2

☐3

☒4

☐5

Het gebruik van Pocket wasbare luiers ten opzichte van Kombolone Wrap met extra grote inleggers
voelt wel anders aan. De rechthoekige vouwluiers kunnen minder absorberen en hierdoor is deze
Kombolone pocket niet geschikt voor de nacht. Doordat de pasvorm redelijk goed is valt de luier
absoluut niet op onder je kleding.

Huidiritatie en geur

☐1 ☐2

☒3

☐4

☐5

Doordat het materiaal van het binnenbroekje redelijk ademend is heb je minder last van huidirritatie
of nare geurtjes, de rechthoekige vouwluier voelt helaas snel klam aan en kan niet zoveel
absorberen.
De vouwluier gaat ook snel opkrullen en voelt soms als een prop aan tussen de benen dit levert
huidirritatie op. Er ontstaan niet of nauwelijks geurtjes.

Lekkages

☐1

☐2

☒3

☐4

☐5

Overdag heb ik geen lekkages gehad, het materiaal sluit erg goed aan en doordat de vouwluier
dubbelgevouwen is absorbeert hij aan de voorkant onvoldoende.
Ik heb deze pocketluier 1x `s nachts gedragen, maar hiervoor bleek hij niet geschikt en veroorzaakte
bijna direct lekkage langs de zijkanten, omdat de vouwluier los in het PU-overbroekje zit blijft deze
niet goed op z’n plek zitten.

Andere kenmerken

☐1

☒2

☐3

☐4

☐5

De inlegger gaat op een gegeven moment klam aanvoelen en er ontstaat een prop tussen de benen,
hierdoor is het broekje toch wat meer opvallend dan reguliere wegwerp luiers of pantsbroekjes.
Ook zul je de vouw + overbroekje allebei tegelijk moeten verschonen omdat beiden gelijk nat zijn in
tegenstelling tot de Kombolone Wrapp met grote inleggers.

Algemene beoordeling

☐1

☐2

☐3

☒4

☐5

Het product voldoet aan mijn verwachting als incontinentie broekje voor overdag en het valt niet of
nauwelijks op. De vouwluiers zijn erg goed wasbaar en als je ze gelijk uitspoelt valt de geur natuurlijk
mee, er worden maar 2 losse vouwluiers bij de set geleverd en aangezien je ze gelijk moet wassen is
het moeilijker om je te verschonen. Bij feacale incontinentie is het verstandig om gebruik te maken
van speciale inlegvellen om het materiaal te beschermen en zodoende minder vuile was te hebben.
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Conclusie
Het was voor mij een hele ervaring om de wasbare Popolini Kombolone luiers een aan een grondige
test te onderwerpen en ze een tijd lang uit te mogen proberen en durfde in het begin niet aan om
met wasbaar incontinentiemateriaal buiten de deur te gaan, dit heeft ook wel te maken met een
gevoel van schaamte en kwestie van vertrouwen in het materiaal.
Maar omdat de absorptiecapaciteit van de Kombolone Wrap in combinatie met grote inlegger luier
voldoende was en het product nagenoeg onopvallend te dragen is vind ik de Popolini wasbare luiers
echt fantastisch en voldoen ze ruimschoots aan mijn verwachtingen.
Wat betreft de Pocket Kombolone luier daar had ik toch iets meer van verwacht, ondanks de goede
pasvorm en dubbelgevouwen inlegger bleef deze niet zo goed op z’n plek zitten en veroorzaakte dat
soms lekkage met onzekerheid tot gevolg.
Ook de pasvorm van de Pocket Kombolone is redelijk goed te noemen en valt absoluut niet op
onder je kleding.
Alleen zou het wel fijn zijn als er 4 of 5 inleggers erbij worden geleverd in plaats van 2 dat maakt de
verschoningen een stukje gemakkelijker.
Ik zal het wasbare materiaal voorlopig ook blijven gebruiken naast mijn reguliere wegwerpluiers,
indien ik volledig over zou gaan dan heb je toch wel een stuk of drie van deze Popolini Kombolone
sets met 5 inlegluiers nodig, met daarbij eventueel toch een extra PU broekje voor de zekerheid.
Wat betreft mijn ervaringen deze heb ik een aantal keren gedeeld met lotgenoten van de incoclub,
welke ook wel nieuwsgierig zijn geworden naar mijn verslag.
In het verleden heb ik via het besloten lotgenotenforum www.incoclub.nl al eens eerder wasbaar
incontinentie materiaal mogen testen van het merk drymed.
Dit was georganiseerd door de beheerder van het forum een van de clubleden, het ging hier zowel
om incontinentie slips, incontinentie boxershort als incontinentieluiers en een wasbare
matrasbeschermer http://www.drymed.nl/
De materialen van Drymed vond ik absoluut niet te vergelijken met de Popolini Kombolone luiers,
omdat de Popolini van oorsprong een merk is van babyluiers, dit merk je aan het doordachte
ontwerp en jarenlange ervaring.
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