
MoliCare® met pH 5,5

De beste bescherming
bij urineverlies



“Urine is zo bijtend aan de huid 
dat die pH-neutrale bovenlaag 
echt heel veel uitmaakt.”

“Inmiddels zijn alle afdelingen over op het HARTMANN materiaal. Heel positief”, zegt Suzanne, 
“want urine is zo bijtend aan de huid dat die pH-neutrale bovenlaag echt heel veel uitmaakt. Als je de 
kans op huiddefecten verkleint, ben je écht klantvriendelijk bezig. Natuurlijk hebben ook wij bewoners 
met vochtletsel/IAD, maar toch maar heel weinig. Ik zit er constant bovenop en loop iedere week alle 
bewoners na. Als ik zie dat ergens een probleem ontstaat, ga ik samen met Cindy meteen op zoek naar 
een passende oplossing. En hoewel we slechts een standaard assortiment in huis hebben, is altijd iets 
bijzonders te bestellen als de situatie daarom vraagt. Het assortiment is erg uitgebreid, en de laatste 
jaren zijn ook veel producten specifiek voor mannen ontwikkeld.”
 
Suzanne Wagenaar is Wond- en decubitusconsulent bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken
Cindy Masselink is Zorgconsulent Continence Care bij HARTMANN

De vaak droge en gevoelige huid van incontinente patiënten heeft het 
zwaar te verduren onder invloed van urine, ontlasting en zweet. Dit 
kan leiden tot huidirritatie, infecties en andere vervelende complicaties. 

De MoliCare® incontinentieproducten van HARTMANN bieden 
een unieke vorm van huidbescherming bij incontinentie. Ze houden 
de natuurlijke, beschermende zuurmantel van de huid (pH 5,5) in 
stand, waardoor minder snel huidirritatie en bacteriegroei ontstaat. 
Bovendien garanderen ze een droog gevoel door een krachtige 
en snelle absorptie en bescherming tegen lekkages, en worden 
onaangename geuren geneutraliseerd.



Om onze huid te beschermen tegen externe 
agressie is ze bedekt met een onzichtbare 
hydrolipide film. Deze natuurlijke beschermlaag 
van de huid heeft een normale pH-waarde van 
4,5 tot 5,5 en is een belangrijk afweermiddel 
om de huid intact te houden. Ze voorkomt het 
uitdrogen van de huid en beschermt de huid 
tegen o.a. ziekmakende bacteriën en schimmels.

Urine heeft een hogere pH-waarde dan de 
huid (variërend van 6,0 tot 8,0) en creëert een 
vochtig alkalisch milieu dat de zure pH van 
de huidbeschermende hydrolipide film kan 
aantasten. Het contact met alkalische urine 
breekt de zuurmantel af, waardoor schimmels en 
ziektekiemen kunnen binnendringen en de huid 
kan uitdrogen.
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Natuurlijk huidoppervlak Urine en feces

Rood/oranje geeft een huidvriendelijke 
licht zure pH-waarde aan van 4.5-5.5

Geel/groen geeft een ongezonde alkalische 
huidomgeving aan met een pH-waarde van 6.0-8.0

‘Curly Fibre’ is een speciaal ontwikkelde, 
spiraalvormige cellulosevezel die wordt gebruikt in de 
bovenste laag van het absorberend kussen van het 
MoliCare® incontinentiemateriaal.

De ‘Curly Fibre’ creëert een zuur milieu aan de oppervlakte en dus in nauw contact 
met de huid, en zorgt voor een optimale verdeling van de urine in de absorberende 
kern. Daardoor blijft de oppervlakte van het incontinentiemateriaal droog, en wordt 
de verstoring van de beschermende zuurmantel van de huid geminimaliseerd.

• De huid behoudt haar normale pH-waarde.
• Er ontstaat minder snel huidirritatie en bacteriegroei.
• De bescherming begint onmiddellijk en duurt meer dan 5 uur  

(wat vooral gunstig is tijdens het slapen).

Unieke huidbescherming bij incontinentie door 
behoud van een huidneutrale pH (5,5)

Curly Fibre



Jonge huid 
Sterk en elastisch

Huid 75+ 
Dun en kwetsbaar

De problematiek van de rijpere huid

Bij een rijpere huid gaat de celvernieuwing veel trager: de totale levenscyclus van de cellen duurt 
ongeveer 60 dagen. De epidermis heeft dus tweemaal meer tijd nodig om te regenereren. De huid 
droogt uit en het evenwicht water/vetten van de hydrolipide film wordt aangetast. Bijgevolg verliest 
de pH zijn zuurgraad (de pH-waarde neemt toe tot pH 6,0) en vermindert de beschermende werking 
tegen ziekmakende bacteriën. De huid wordt daardoor kwetsbaarder voor externe agressie, zoals 
incontinentie en traditionele wasbeurten.
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De huid, de eerste barrière in de 
bescherming van ons organisme

De huid is een orgaan dat de binnenkant van het lichaam beschermt 
en bestaat uit verschillende lagen: de epidermis, de dermis en de 
hypodermis. De huid omhult ons hele lichaam en beschermt ons 
dagelijks tegen invloeden van buitenaf, zoals schadelijke stoffen, 
vuil, straling en micro-organismen. Deze barrièrefunctie vormt één 
van de belangrijkste functies van de huid. Ze doet echter nog veel 
meer dan dat. Onze huid regelt de algemene vochthuishouding in 
het lichaam, houdt onze lichaamstemperatuur op peil en vervult 
belangrijke metabolische functies, o.a. bij de omzetting van zonlicht 
naar vitamine D. Daarnaast zorgt de huid voor de afvoer van toxines 
via het mechanisme van transpiratie. Ook is het dankzij de zenuwen 
in de huid dat we kunnen voelen, aanraken en waarnemen. 

Een natuurlijke beschermlaag met zure pH 

De epidermis is bedekt met een onzichtbare hydrolipide film, samengesteld uit zweet, talg en dode huidcellen, 
met een zure pH tussen 4,5 en 5,5. Deze zogenaamde zuurbeschermingsmantel speelt een zeer belangrijke rol in 
het beschermen van ons organisme tegen externe agressie. Het is een natuurlijke beschermlaag die het uitdrogen 
van de huid voorkomt, die de huid beschermt tegen schimmels en ziekmakende bacteriën, en die de juiste 
leefomstandigheden biedt aan de zogenaamde goede huidbacteriën. Dit natuurlijke beschermingsmechanisme 
wordt verzekerd door het cellulaire metabolisme dat de cellen van de epidermis en de beschermende zuurmantel 
continu vernieuwt. 
De volledige levenscyclus van de cellen van de epidermis duurt ongeveer 30 dagen.

• Minder zweet en talg
• Poreus, droger en dunner
• Slechte voeding leidt tot minder 

essentiële vetzuren
• Traag energiemetabolisme - 

traag regeneratieproces



De invloed van urine op de huid

Urine heeft een hogere pH-waarde dan de huid (variërend van 6,0 tot 8,0) en creëert een vochtig alkalisch 
milieu. Wanneer een persoon niet in staat is om urine vast te houden, wordt de huid in het perineale 
gebied hier regelmatig aan blootgesteld. Bovendien kan het dragen van incontinentieproducten de 
transpiratie doen toenemen en daardoor de blootstelling aan vocht nog verhogen. 

Vocht leidt tot zwelling van de huidcellen, waardoor deze zachter worden en gemakkelijker afbreken, en 
waardoor er gemakkelijker huidirritatie kan ontstaan. Wanneer de huidcellen zwellen, kan water ook de 
lipiden van de huid wegwassen. 

Het voortdurend contact van alkalische urine met de huid zal de beschermende zuurmantel van de huid 
gaan afbreken. Dit leidt tot het verlies van de barrièrefunctie van de huid, waardoor schimmels en 
ziektekiemen kunnen binnendringen en vocht verloren kan gaan. De mogelijke gevolgen hiervan zijn 
huidirritatie, infecties en andere vervelende complicaties.
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De pH-waarde meten

De pH-waarde van een oplossing kan worden gemeten met speciale pH-meetstrips op basis 
van kleurstoffen (pH-indicatoren) die verkleuren bij een bepaalde pH. 

Door de kleur op de meetstrips te vergelijken met voorbeelden in een tabel kan de pH geschat worden. 

Waar staat pH-waarde voor?
De pH-waarde is een ander woord voor zuurgraad. 
Alles wat water bevat, dus ook de huid, heeft een 
bepaalde zuurgraad. De afkorting pH komt van het 
Latijnse Potentia Hydrogenii, ofwel de concentratie 
waterstofionen. Deze maken een oplossing zuur of juist 
basisch/alkalisch. De pH-waarden liggen respectievelijk 

tussen de 0 en 14, waarbij 0 extreem zuur is en 14 sterk 
basisch. De pH van een neutrale waterige oplossing ligt 
bij kamertemperatuur rond de 7. We spreken van zure 
oplossingen als de pH lager is dan 7. Basische of alkalische 
oplossingen hebben juist een pH hoger dan 7 en dus een 
lage zuurgraad.
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Incontinentie-geassocieerde  
dermatitis (IAD) 

IAD is een irritatieve contactdermatitis die een pijnlijke ontsteking 
van de huid veroorzaakt, ten gevolge van een continue blootstelling 
aan ontlasting (feces) of urine (pH 6,0 – 8,0). Hoe langer de huid 
met deze stoffen in contact is, hoe groter het risico op IAD. 

Preventie is de beste strategie tegen IAD 

Zachte reiniging van de huid zonder water, met huidneutrale 
reinigingsproducten (met een pH-waarde van 4,5–5,5). 

Effectieve huidbescherming met essentiële nutriënten. 

Incontinentieproducten die beschermen tegen huidirritatie doordat 
ze gegarandeerd vocht opnemen, lekken voorkomen, de huid droog 
houden en laten ademen. 

Mensen met een 
kwetsbare en/of 

oudere huid lopen 
het grootste risico.

De ontwikkeling van IAD:

1. Overmatig vocht (van urine en zweet) maakt de 
bovenste laag van de huid (stratum corneum) week.

2. De natuurlijke pH-waarde van de beschermende 
huidbarrière stijgt van pH 4,5–5,5 naar pH 6,0–7,0 
(soms zelfs tot pH 8,0) waardoor irritatie kan 
ontstaan.

3. In gevallen van fecesincontinentie dringen 
verteringsenzymen in de huid en beschadigen de 
cellen van binnenuit. De regeneratie van cellen wordt 
eveneens gecompliceerder.

4. Door vaak met water te wassen, wordt de 
beschermende huidbarrière weggewassen, 
waardoor de huid haar natuurlijke bescherming 
verliest.

5. Fysieke irritatie: over de huid wrijven tijdens het 
wassen en drogen beschadigt de celstructuur.

6. Biologische irritatie: het wordt gemakkelijker 
voor schimmels en ziektekiemen om door de huid 
te dringen en secundaire infecties te veroorzaken 
(Candida albicans, Staphylococcus aureus).

IAD kan bijdragen aan de ontwikkeling van decubitus 
(doorligwonden) dat primair veroorzaakt wordt door 
druk- en schuifkrachten. 

MoliCare® Skin Clean verzorgende en 
beschermende reinigingsproducten



Een gezonde huid en een comfortabel 
leven met incontinentie

Met de MoliCare® incontinentieproducten behoudt de huid haar 
natuurlijke pH-waarde (pH 5,5) en wordt de verstoring van de 
beschermende zuurmantel van de huid geminimaliseerd. 

Het drielagig absorberend kussen ‘Advanced Dry Zone’ houdt de 
huid droog en vermindert daardoor het risico op vochtletsels.

De ‘Curly Fibre’ houdt de huid droog en 
lichtzuur (pH 5,5), waardoor de verstoring van 
de beschermende zuurmantel van de huid 
wordt geminimaliseerd, en remt zo de groei van 
pathogene bacteriën (bacteriostatisch effect). 

MoliCare® incontinentie producten met 
‘Curly Fibre’ bevorderen een zure pH van de 
huid wat helpt om IAD te voorkomen.

De bescherming begint onmiddellijk en duurt 
meer dan 5 uur. 

Onderzoek heeft aangetoond dat de oppervlakte van een absorberende slip met ‘Curly Fibre’ 
onmiddellijk na het natmaken met een alkalische oplossing zuurder is en langer zuur blijft, zelfs als er 
meer alkalische vloeistof wordt toegevoegd. 
De bewoners van een woonzorgcentrum die slips met ‘Curly Fibre’ droegen, hadden de zuurste 
huidwaarden (pH 5,32) in vergelijking met de pH van de huid van bewoners die andere geteste 
producten gebruikten:

MoliCare® vs. Controle (geen CF)1,2

Product oppervlak
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1    Staphylococcus aureus
2    Klebsiella pneumoniae
      MoliCare® - Curly Fibre (CF)
      Controle (geen CF)
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200ml
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Bacteriostatische eigenschappen  
van Curly Fibre3

* Kolonievormende eenheden na 24u (Log)

MoliCare® - Curly Fibre (CF)
Controle (geen CF)
Optimale huid pH

In de bovenste laag van het absorberend kussen wordt gebruik 
gemaakt van de ‘Curly Fibre’, een speciaal ontwikkelde, 
spiraalvormige cellulosevezel. De ‘Curly Fibre’ creëert een zuur milieu 
aan de oppervlakte, en zorgt voor een optimale verdeling van de 
urine in de absorberende kern. Bij het nat worden behoudt deze 
‘Curly Fibre’ zijn structuur en laat de vloeistof circuleren. De ‘Curly 
Fibre’ absorbeert de vloeistof niet waardoor de oppervlakte van het 
incontinentiemateriaal droog blijft. De vloeistof wordt onmiddellijk 
verdeeld naar het binnenste gedeelte van het absorberend kussen 
waar ze vastgehouden wordt.

1. Curly Fibre: verspreidt snel de urine en vormt een barrière tussen de huid en de 
absorptielaag, waardoor de urine ingesloten wordt.

2. Weinig resterend vocht dankzij de SAP* korrels die de urine vasthouden.
3. De basislaag verdeelt het vocht snel en stabiliseert het absorberend kussen.

*SAP: Super Absorberend Polymeer
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N.V. PAUL HARTMANN S.A.
Paul Hartmannlaan, 1
1480  Sint-Renelde
België

www.hartmann.be

PAUL HARTMANN BV
Kerkenbos 11-03d
6546 BC Nijmegen
Nederland

www.hartmann.nl

Voor meer informatie over het gamma MoliCare® incontinentieproducten,  
bel ons: 
- voor Nederland op het nummer 024 711 20 00 
- voor België op het nummer 02 391 44 44
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