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HYGIENE ARTIKEL BESTAAND UIT EEN EFFECTIEF GEURCONTROLE SYSTEEM

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een hygiëneartikel bestaand uit een effectief geurcontrole 
systeem, waarin essentiële oliën, een organisch zinkzout zoals een zink ricinoleaat, en bij voorkeur een 
chelerend agens en/of een fysiek agens synergetisch interageren om stank van lichamelijke vloeistoffen te 
verminderen. De onderhavige uitvinding is van bijzonder belang op het gebied van hygiëneproducten, in het 
bijzonder vrouwelijke hygiëne absorberende artikelen (maandverbanden, inlegkruisjes).
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HYGIENE ARTIKEL BESTAAND UIT EEN EFFECTIEF GEURCONTROLE 

SYSTEEM

TECHNISCH GEBIED

De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een hygiëneartikel bestaand uit een 

effectief geurcontrole systeem, waarin de essentiële oliën en/of de actieve 

ingrediënten daarvan, een organisch zinkzout zoals zink ricinoleaat en een 

chelerend agens synergistisch op elkaar inwerken om stank van lichamelijke 

vloeistoffen te verminderen. De onderhavige uitvinding is van bijzonder belang op 

het gebied van hygiëneproducten, in het bijzonder vrouwelijke hygiëne 

absorberende artikelen (maandverbanden, inlegkruisjes)

ACHTERGROND

Een grote verscheidenheid van wegwerpbare absorberende artikelen die ontworpen 

zijn om niet alleen efficiënt te zijn in de absorptie van lichaamsvloeistoffen zoals 

urine, bloed, menstruatie en dergelijke, maar ook om sanitair en comfortabel te zijn 

in gebruik, zijn gekend in literatuur. De wegwerpbare absorberende producten van 

dit type bestaan over het algemeen uit een vloeistof-permeabel topsheetmateriaal, 

uit een absorberende kern (of over het algemeen uit een vloeistof opslaglaag), en 

uit een vloeistof-ondoordringbaar backsheet materiaal. Diverse vormen, groottes en 

dikten van dergelijke artikelen zijn onderzocht in een poging om hun gebruik 

comfortabeler en gemakkelijk te maken.

Onlangs, is er onderzoek geconcentreerd op de verwijdering van onplezierige 

geuren. Vele lichaamsvloeistoffen hebben een onplezierige geur (of een stank), of 

ontwikkelen zulk een geur wanneer in contact met lucht en/of bacteriën voor 

verlengde periodes. Urine en/of andere afscheidingen die in het absorberende 

artikel worden geabsorbeerd kunnen in ammoniak worden omgezet door urease, 

die door micro-organismen aanwezig in de urogenitale flora wordt geproduceerd 

(vaginaal, fecaal, huid...). Onder andere, kon de ammoniak een bron van 

onplezierige geuren worden. Voorts omvat typische stank gerelateerd aan het 

gebruik van hygiëne absorberende artikelen vetzuren, aminen, zwavelhoudende 

samenstellingen, ketonen, alifatische zuren en aldehyden.
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Vele pogingen zijn gedaan om stank waargenomen door de gebruiker van 

wegwerpbare absorberende artikelen te verminderen. Eén benadering wordt 

onthuld in EP2468309A1 waarin het cyclodextrien met een samenstelling van de 

mentholfamilie en ionon in een absorberend artikel wordt gecomplexeerd. Opdat 

het cyclodextrien complex effectief de componenten van het complex vrijgeeft, 

dient het complex in contact met vocht te komen.

Ook hier, bestaat een probleem met zulk een systeem van een geur cyclodextrien 

complex in een absorberend artikel wordt opgenomen, omdat andere componenten, 

zoals de absorberende kern en/of het superabsorberend materiaal, van het 

absorberende artikel een sterke affiniteit voor lichamelijke vloeistoffen hebben. 

Wanneer een absorberend artikel in contact komt met een lichamelijke vloeistof, 

zoals menstruatie of urine, is het cyclodextrien complex in concurrentie met de 

absorberende kern en/of het super absorberend materiaal voor het vocht in de 

lichamelijke vloeistof. Deze concurrentie vermindert daardoor de hoeveelheid van 

vocht beschikbaar om het cyclodextrien complex te contacteren en beperkt de 

effectieve actie van het geurcontrole systeem. Een ander nadeel van dit 

geurcontrole systeem is dat het enkel een manier verstrekt om stank te maskeren 

en de vorming van nieuwe stank niet vermindert/beperkt, bijvoorbeeld 

geproduceerd door degradatie van bloed, urine en/of andere afscheidingen door 

micro-organismen.

EP2083873B1 onthult een absorberend artikel waarin een organisch zinkzout zoals 

zink ricinoleaat en een antimicrobieel agens of alkalimetaal chloride of alkalisch 

aardmetaalchloride interageren om stank zoals ammoniak te verminderen. Ook 

hier, zijn er nadelen verbonden aan de voorgestelde oplossing aangezien de 

antibacteriële agenten gebruikt van een niet natuurlijke oorsprong zijn, die 

veiligheidskwesties kunnen veroorzaken.

Elk van deze benaderingen heeft zijn nadeel. Geen enkel van de stand-der-techniek 

heeft een wegwerpbaar absorberend artikel geïdentificeerd dat effectief een 

verscheidenheid van verschillende types van stank van lichamelijke vloeistoffen 

onderdrukt.

Daarom bestaat er een voortdurende vraag in de techniek voor efficiënte systemen 

van de geurcontrole in absorberende artikelen. In het bijzonder, zou het wenselijk
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zijn om een geurcontrole systeem te verstrekken dat efficiënte geur vermindering 

bereikt.

De onderhavige uitvinding tracht minstens enkele hierboven vermelde problemen 

op te lossen.

De uitvinding tracht daartoe een beter hygiënisch artikel met een geurcontrole 

systeem te voorzien dat de waarneming van alle geuren met betrekking tot 

lichamelijke uitscheidingen aanwezig op het hygiëneartikel kan verminderen, met 

een nadruk op vaginale afscheidingen, bloed, zweet, urine, ammoniak en anderen.

SAMENVATTING VAN DE UITVINDING

De onderhavige uitvinding betreft een hygiëneartikel, bij voorkeur een 

wegwerpbaar absorberend artikel, in het bijzonder vrouwelijke hygiëne 

absorberende artikelen zoals maandverbanden, inlegkruisjes, of luiers zoals 

babyluiers of volwassen incontinentieluiers.

In een eerste aspect, wordt de onderhavige uitvinding geleid naar een 

hygiëneartikel bestaand uit een samenstelling van een geurcontrole compositie 

bestaand uit een antimicrobieel agens en uit een organisch zinkzout, en bij 

voorkeur een chelerend agens en/of een fysiek agens dat volgens het 

Zwaardemaker principe werkt. Hierin, wordt het antimicrobieel agens geselecteerd 

uit de groep bestaand uit essentiële oliën en/of de actieve componenten daarvan. 

Bij voorkeur worden het antimicrobieel agens en het organische zinkzout, en, in 

een aangewezen uitvoeringsvorm, ook het chelerend agens en/of het fysiek agens, 

verstrekt in een geurcompositie voor het verhinderen en/of het onderdrukken van 

stank. Bij voorkeur bestaat het hygiëneartikel uit een laag, zoals een vloeistof 

absorberende kern of een aanwinst en distributielaag, die wordt voorzien van een 

mengsel van bovengenoemd antimicrobieel agens en bovengenoemd organisch 

zinkzout en bij voorkeur bovengenoemd chelerend agens en/of bovengenoemd 

fysiek agens. Verrassend, heeft men opgemerkt dat deze combinatie van een 

antimicrobieel agens geselecteerd uit de groep van essentiële oliën en/of de actieve 

componenten daarvan en een organisch zinkzout,en bij voorkeur een chelerend 

agens en/of een fysiek agens, resulteert in een gecombineerd effect van 

geurcontrole zowel op korte termijn als op lange termijn, die niet eerder werd 

voorzien.
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In een voorkeur uitvoeringsvorm, bestaan de antimicrobiële agentia, geselecteerd 

van de groep bestaand uit essentiële oliën, uit oliën van theekaneel, citronellaolie, 

alsem, citroengras, ceder, kruidnagels, pijnboom, bergamot, citroen, sinaasappel, 

thyme, kardemom en lavandino, en mengsels daarvan en/of de actieve 

componenten bestaan bij voorkeur uit thymol, citronella, citronellol, estragol, 

geranyl acetaat, eucalyptol, eugenol, linalool, linalyl acetaat, terpineol, 

cinnamaldéhyde, kaneelzuur, citral, dihydromyrcenol, rose oxyde, cineol en 

cajeputeen toe. Één voordeel van de uitvinding is dat het veiligheidsprofiel van 

essentiële oliën en/of de actieve ingrediënten daarvan veel superieur is aan dat 

van de meerderheid van niet-natuurlijke antimicrobiële additieven die algemeen 

gebruikt worden in geurcontrole systemen van de stand-der-techniek hygiëne 

artikelen.

De essentiële oliën en/of de actieve ingrediënten daarvan bezitten intrinsieke 

geurige eigenschappen, die toelaten om de samenstelling ervan verfrissende of 

aromatische eigenschappen te hebben zonder de noodzaak om een additioneel 

parfum toe te voegen.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, hebben de organische zinkzouten getoond 

effectief te zijn tegen stikstofhoudende stinkende moleculen, zwavelhoudende 

stanken, alifatische zuren en aldehyde. Zwavelhoudende stanken en alifatische 

zuren zijn van bijzonder belang voor hygiëneartikelen, voornamelijk vrouwelijke 

hygiëneproducten, aangezien zij grote bijdragers zijn aan de algemene aanvallende 

geur van gebruikte maandverbanden en inlegkruisjes.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat het hygiëneartikel uit een chelerend 

agens die voorkomt dat stank wordt gevormd door het vertragen van de afbraak 

van de lichamelijke afscheidingen met inbegrip van urine, bloed & 

bloedcomponenten. Het chelerend agens zorgt ervoor dat de essentiële component 

voor degradatiereacties zoals ijzer-ionen in het milieu niet beschikbaar wordt 

gemaakt. Naast dat, is het ook gekend om de groeisnelheid van geur 

veroorzakende micro-organismen te vertragen, b.v. Proteus mirabilis, een 

alledaagse bacterie die deel uitmaakt van de urogenitale micro-flora en urease 

positief is, snel ureum in ammoniak afbrekend.



2014/5059

5

10

15

20

25

30

35

5
In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat het hygiëneartikel uit een fysiek 

agens dat volgens het Zwaardemaker principe werkt, zoals iononen, die van 

bijzonder belang zijn in de uitvinding omdat het een klasse van samenstellingen is 

die nuttig zijn om de waarneming van zwavelgeuren te verminderen. Dergelijke 

zwavel gebaseerde samenstellingen worden typisch geproduceerd door de 

degradatie van menstruele vloeistoffen en hun controle is bijzonder belangrijk in 

menstruele absorberende artikelen zoals maandverbanden of inlegkruisjes.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat het hygiëneartikel uit een langzaam 

vrijlatingssysteem om de bovengenoemde geurcontrole compositie langzaam vrij te 

geven.

In een tweede aspect, verstrekt de onderhavige uitvinding een methode om een 

hygiëneartikel te vervaardigen, bij voorkeur het hygiëneartikel zoals in dit 

document wordt beschreven, bestaand uit de stappen van het verstrekken van een 

hygiëneartikel bestaand uit een topsheet, uit een backsheet en uit één of meerdere 

lagen die tussen bovengenoemde topsheet en bovengenoemde backsheet worden 

geplaatst; en behandelen van het artikel, één of meer van lagen, de topsheet en/of 

de backsheet met een geur compositie van een antimicrobieel agens geselecteerd 

uit de groep bestaand uit essentiële oliën en/of actieve componenten van essentiële 

oliën, en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een chelerend agens en/of een 

fysiek agens, daardoor bovengenoemd artikel van een geurcontrole compositie 

voorziend.

In een verder aspect, verstrekt de onderhavige uitvinding een andere methode om 

een hygiëneartikel te vervaardigen, bij voorkeur het hygiëneartikel zoals 

beschreven in dit document, bestaand uit de stappen van het behandelen van een 

topsheet, een backsheet en/of één of meerdere lagen, geschikt voor gebruik in een 

hygiëneartikel, met een geurcontrole compositie van een antimicrobieel agens 

geselecteerd uit de groep bestaand uit essentiële oliën en/of actieve componenten 

van essentiële oliën, en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een chelerend 

agens en/of een fysiek agens; en het assembleren van een hygiëneartikel bestaand 

uit één of meerdere lagen die tussen een topsheet en een backsheet worden 

geplaatst, minstens één van bovengenoemde topsheet, backsheet of lagen wordt 

behandeld met bovengenoemde geurcontrole compositie, daardoor bovengenoemd 

artikel van een geurcontrole compositie voorziend.
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In een verder aspect, verstrekt de onderhavige uitvinding gebruik van een 

antimicrobieel agens bestaand uit essentiële oliën en/of actieve ingrediënten 

daarvan en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een chelerend agens en/of 

fysiek agens dat volgens het Zwaardemaker principe werkt, als geurcontrole 

compositie werkend voor een hygiëneartikel.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, is het hygiëneartikel voorzien met een 

geurcontrole compositie van de uitvinding een absorberend artikel, bij voorkeur een 

vrouwelijk hygiëne absorberend artikel of een luier, het liefst een maandverband, 

een inlegkruisje of een volwassen incontinentie slip. In een bijzonder aangewezen 

uitvoeringsvorm, bestaat bovengenoemd artikel uit een vloeistof-absorberende 

kern.

Andere aangewezen uitvoeringsvormen zijn die zoals in de afhankelijke conclusies 

en verder in dit document gespecificeerd.

Het algemene doel van de onderhavige uitvinding is een efficiënte en duurzame 

bescherming tegen slechte geuren aan te bieden tijdens het gebruik van een 

absorberend hygiëneartikel, in het bijzonder een maandverband of inlegkruisje

Typische stank gerelateerd aan gebruikte hygiëneartikelen omvatten vetzuren, 

ammoniak, aminen, zwavelhoudende samenstellingen, ketonen, alifatische zuren en 

aldehyde (zie b.v. George R. Huggins, et al., "Vaginale Geuren en Afscheidingen", 

Klinische Verloskunde en Gynaecologie, Volume 24, Nr 2, Juni 1981, Harper & Row, 

Publishers, Inc.). Ze zijn aanwezig als natuurlijke ingrediënten van lichamelijke 

vloeistoffen of resultaat van degradatie procédés van natuurlijke ingrediënten zoals 

ureum of bloed, die vaak worden geassisteerd door micro-organismen voorkomend 

in de urogenitale flora (vaginaal, fecaal, huid... flora) en die op de absorberende 

producten tijdens gebruik aanwezig zijn.

De lichamelijke vloeistoffen die waarschijnlijk in hygiëneartikelen zullen aanwezig 

zijn zijn urine, menstruatie (met inbegrip van bloed en bloedcomponenten), 

vaginale afscheidingen en zweet.

Meer in het bijzonder, kunnen de geurige componenten bestaan uit:

• Alifatische zuren, zoals propaanzuur, boterzuur, isovalerisch zuur, valeriaan 

zuur, melkzuur...
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• Zwavelhoudende samenstellingen, zoals waterstofsulfide,

methylmercaptaan, dimethyl sulfide, dimethyl bisulfide...

• Stikstofhoudende samenstellingen, zoals pyrrool, indool, trimethyl amine, 

ammoniak, 2-piperidoon...

• Aldehyde, zoals acetaldehyde, propionaldehyde, butyraldehyde, 

valeraldehyde, isovaleraldehyde...

• Ketonen, zoals 2-butanoon, 2-pentanoon, 4-heptanoon, 2-methyl-5 (1- 

methylethenyl)-2-cyclohexenoon, methylisobutylketoon...

• Vetzuren, zoals 3 methyl-2-hexenoic zuur, hydroxy-3-methyl-hexanoic zuur 

3...

Om een efficiënte en duurzame bescherming tegen slechte geuren aan te bieden, 

vooral voor maandverbanden of inlegkruisjes, moet een efficiënte geurcontrole 

aanwezig zijn voor zwavelhoudende stank (waterstofsulfide, methylmercaptaan...) 

en alifatische zuren (melkzuur, boterzuur...). Nochtans, worden andere types van 

stank ook aangesproken door de onderhavige uitvinding.

GEDETAILLEERDE OMSCHRIJVING VAN DE UITVINDING

Tenzij anders bepaald, alle termen gebruikt in het onthullen van de uitvinding, met 

inbegrip van technische en wetenschappelijke termen, hebben de betekenis zoals 

algemeen begrepen door iemand van gewone vaardigheid in de kunst waartoe deze 

uitvinding behoort. Bij wijze van verdere begeleiding, zijn term definities 

inbegrepen om de leer van de onderhavige uitvinding beter te waarderen.

Zoals hierin gebruikt, hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

"Een", "de" en "het" zoals hierin gebruikt verwijst naar zowel enkelvoud als 

meervoudsreferenten tenzij de context duidelijk anders dicteert. Als voorbeeld, een 

"compartiment" verwijst naar één of meer dan één compartiment.

"Ongeveer" zoals hierin gebruikt verwijst naar een meetbare waarde zoals een 

parameter, een bedrag, een tijdelijke duur, en dergelijke, heeft de bedoeling om 

variaties van +/-20% of minder te omvatten, bij voorkeur +/-10% of minder, meer 

bij voorkeur +/-5% of minder, zelfs meer bij voorkeur +/-1% of minder, en nog 

meer bij voorkeur +/-0.1% of minder van de gespecificeerde waarde, in tot dusver 

dergelijke variaties zijn aangewezen om in de onthulde uitvinding te functioneren.
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Nochtans, moet men begrijpen dat de waarde waarnaar de bepaling "ongeveer" 

verwijst zelf ook specifiek wordt onthuld.

"Bestaan uit", bestaand uit" en "bestaande uit" zoals hierin gebruikt zijn synoniem 

met "omvatten", "omvattend", "omvat" of "bevatten", "bevattend", "bevat" en zijn 

inclusief of open termen die de aanwezigheid van wat volgt specificeren bv een 

component en sluiten of voorkomen de aanwezigheid van extra, niet-gereciteerde 

componenten, eigenschappen, element, leden, stappen gekend in de stand-der- 

techniek of daarin onthuld niet uit.

De recitatie van numerieke gebieden door eindpunten omvat alle nummers en 

fracties die binnen die waaier worden ondergebracht, evenals gereciteerde 

eindpunten.

Zoals hierin gebruikt, hebben de volgende termen de volgende betekenissen:

"Absorberend artikel" verwijst naar hulpmiddelen die vloeistof absorberen en 

bevatten, en meer specifiek, verwijst naar hulpmiddelen die tegen of in nabijheid 

van het lichaam van de drager worden geplaatst om de diverse afscheidingen die 

van het lichaam worden gelost te absorberen en te bevatten. De absorberende 

artikelen omvatten maar zijn niet beperkt tot luiers, volwassen incontinentie luiers, 

opleidingsbroekjes, luierhouders en voeringen, maandverbanden en dergelijke.

"Luier" verwijst naar een absorberend artikel over het algemeen gedragen door 

zuigelingen en incontinente personen over lagere torso.

"Wegwerp" wordt hierin gebruikt om absorberende artikelen te beschrijven die over 

het algemeen niet bedoeld zijn om gewassen of anders hersteld of hergebruikt te 

worden als absorberend artikel (d.w.z., ze zijn bedoeld om na éénmalig gebruik te 

worden afgedankt en om, bij voorkeur, te worden gerecycleerd, gecomposteerd of 

om op een andere natuurvriendelijke compatibele manier te worden weggeworpen).

Het absorberende artikel van de onderhavige uitvinding bestaat uit een vloeistof 

permeabele topsheet, bij voorkeur uit een vloeistof ondoordringbare backsheet, en 

uit een absorberende kern die tussen de topsheet en de backsheet wordt geschikt.
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Naar keuze, kan het absorberende artikel van één of meerdere acquisitie en 

distributielagen bestaan die tussen de topsheet en backsheet, worden geplaatst bij 

voorkeur tussen de topsheet en een absorberende kern of laag, meer bij voorkeur 

direct onder of in de nabijheid van de topsheet.

De term "topsheet" verwijst naar een vloeistof doorlatend materiaal weefsel dat een 

binnenste bedekking vormt van het absorberend artikel en dat in gebruik in direct 

contact wordt geplaatst met de huid van de drager. De topsheet kan uit een non- 

woven materiaal bestaan, b.v. spingebonden, smeltspin, carded, water verstrikte, 

wetlaid enz. Geschikte non-woven materialen kunnen samengesteld zijn uit 

kunstmatige vezels, zoals polyester, polyethyleen, polypropyleen, viscose, rayon 

enz. of natuurlijke vezels, zoals houtpulp of katoenen vezels, of van een mengsel 

van natuurlijke en kunstmatige vezels. Verdere voorbeelden van top 

sheetmaterialen zijn poreus schuim, apertured plastic films, laminaten van non- 

woven materialen en apertured plastic films enz. De materialen geschikt als 

topsheet materialen zouden zacht en niet-irriterend aan de huid moeten zijn en 

gemakkelijk doordringbaar voor lichaamsvloeistof, b.v. urine of menstruele 

vloeistof. De binnenste coversheet kan verder in verschillende delen van het 

absorberende artikel verschillend zijn.

De "back sheet" verwijst naar een materiaal dat de buitendekking van het 

absorberende artikel vormt. De back sheet kan het zelfde of verschillend in 

verschillende delen van het absorberende artikel zijn. Op zijn minst bestaat in het 

gebied van het absorberende middel de back sheet uit een vloeistof 

ondoordringbaar materiaal in de vorm van een dunne plastic film, b.v. een 

polyethyleen of polypropyleenfilm, een non-woven materiaal bedekt met een 

vloeistof ondoordringbaar materiaal, een hydrofoob non-woven materiaal, dat zich 

tegen vloeistof penetratie verzet, of een laminaat van een plastic film en een non- 

woven materiaal. Het back sheetmateriaal kan lucht doorlatend zijn om damp toe 

te staan om van het absorberende materiaal te ontsnappen, terwijl nog steeds te 

verhinderen van vloeistoffen daar door te gaan. Voorbeelden van lucht doorlatende 

back sheetmaterialen zijn poreuze polymere films, non-woven laminaten van 

spingebonden en smeltspin lagen en laminaten van poreuze polymere films en non- 

woven materialen.

"Absorberend middel" of "absorberende kern" is de absorberende structuur geschikt 

tussen de top sheet en de back sheet van het absorberende artikel in minstens het
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kruisgebied daarvan. Het absorberende materiaal kan van om het even welke 

conventionele soort zijn. Voorbeelden van algemeen voorkomende absorberende 

materialen zijn cellulose fluff pulp, weefsellagen, hoogst absorberende polymeren 

(zogenaamde superabsorberende polymeer partikels), absorberende 

schuimmaterialen, absorberende non-woven materialen of dergelijke. Het is 

veelvoorkomend om cellulose fluff pulp met superabsorberende polymeren in een 

absorberend materiaal te combineren. De superabsorberende polymeren zijn water 

opzwelbaar, water onoplosbare organische of anorganische materialen geschikt om 

minstens ongeveer 20 keer hun eigen gewicht van een waterachtige oplossing te 

absorberen die 0.9 gewichtenpercenten natriumchloride bevat. Organische 

materialen geschikt voor gebruik als superabsorberende materialen kunnen 

natuurlijke materialen zoals polysachariden, polypeptiden en dergelijke, evenals 

synthetische materialen zoals synthetische hydrogelpolymeren omvatten. 

Dergelijke hydrogelpolymeren omvatten, bijvoorbeeld, alkalimetaal zouten van 

polyacrylzuren, polyacrylamide, polyvinyl alcohol, polyacrylaten, polyvinyl pyridine, 

en dergelijke. Andere geschikte polymeren omvatten gehydroliseerd acrylonitriel 

geënt zetmeel, acrylzuur geënt zetmeel, en isobutyleen maleïsch anhydride 

Copolymeren en mengsels daarvan. De hydrogelpolymeren zijn bij voorkeur licht 

verstevigd om het materiaal wezenlijk water onoplosbaar te maken. De 

aangewezen superabsorberende materialen zijn verder oppervlakte verstevigd 

zodat de buitenoppervlakte of schaal van het superabsorberende partikel, de vezel, 

de vlok, de sfeer, enz. een hogere kruisverbindingsdichtheid bezitten dan het 

binnenste gedeelte van de superabsorbent. De superabsorberende materialen 

kunnen in om het even welke vorm zijn geschikt voor gebruik in absorberende 

samenstellingen met inbegrip van partikels, vezels, vlokken, sferen, en dergelijke.

De "acquisitie en distributie laag" of "ADL", verwijst ook naar een sublaag die bij 

voorkeur een non-woven wikking laag onder de topsheet (of kant weefsel) van een 

absorberend product is, dat het vervoer versnelt en distributie van vloeistoffen door 

de absorberende kern verbetert.

Bij voorkeur, bestaat het hygiëneartikel uit een absorberende kern die uit een 

geurcontrole compositie volgens de onderhavige uitvinding bestaat.

Het "antimicrobieel agens" verwijst naar een samenstelling die in staat is micro- 

organismen te doden die in het urogenitale gebied van mensen bestaan, zoals 

bacteriën (zoals ammoniak-producerende bacteriën), of fungi, b.v. gist zoals
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Candida albicans, of om de groei van bovengenoemde bacteriën of fungi te 

onderdrukken.

Het „chelerend agens" verwijst naar een samenstelling die op veelvoudige punten in 

een coördinatie complex bindt aan een oplosbaar gemaakt (metaal) ion.

Chelaterende agentia kunnen worden gekozen van de niet-beperkte lijst van 2- 

Amino ethyl fosfonzuur (EPNA), Dimethyl methyl fosfonaat (DMMP), 1-Hydroxy 

ethylidine-l,l-difosfonzuur (HEDP), Aminotris (methyleen fosfonzuur) (TMPA), 

Ethyleendiaminetetra (methyleen fosfonzuur) (EDTMP), Tetrametileendiaminotetra 

(methyleen fosfonzuur) (TDTMP), Hexametileendiaminotetra (methyleen 

fosfonzuur) (HDTMP), Diethyleentriaminepenta (methyleen fosfonzuur) (DTPMP), 

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA), Fosfonobutaan tricarbonzuur (PBTC), N- 

(fosfonomethyl) iminodiazijnzuur (PMIDA), 2-Carboxy ethyl fosfonzuur (CEPA), 2- 

Hydroxy fosfono carbonzuur (HPCA), Amino-Tris (methyleen fosfonzuur) (AMP), 

Natrium tripolyfosfaat (STPP), Hydroxyethyl ethyleen diamine triazijnzuur (HEDTA), 

Dihydroxy ethyl ethyleen diamine diazijnzuur, Diehyleen triamine pentazijnzuur 

(DTPA), Triethyleen tetramine hexaazijnzuur (TTHA), Ethyleendiamine di- 

hydroxyfenyl azijnzuur (EDDHA), Ethyleen diamine di-(2-hydroxy-5- 

sulfofenylacetisch) zuur (EDDHSA), Ethyleen diamine di-hydroxy- 

methylfenylazijnzuur (EDDHMA), Ethyleen diamine di-(5-carboxy-2-hydroxyfenyl) 

zuur (EDDCHA), Calcium dinatrium ethyleen diamine tetraacetaat (CaNa2EDTA), 

Nitril triazijnzuur (NTA), Propyleen diamine tetraazijnzuur (PDTA), Polyflavonoïden, 

Sulfonaten, Dimercaptobarnsteenzuur, Fulvine- en humuszuur, Lignosulfonzuur, 

Gluconzuur, Aminozuren, Polysacchariden, Polyolen, Glutaminezuur, citroen-, 

tartaar-, ascorbine-, appel-, fumaar-, melkzuur of combinaties daarvan.

De term "essentiële oliën en/of actieve componenten daarvan" wordt hierin 

gebruikt om oliën of extracten gedistileerd or onttrokken van planten en actieve 

componenten van deze oliën.

De typische essentiële oliën en hun hoofdconstituenten zijn diegene verkregen uit 

bijvoorbeeld thyme (thymol, carvacrol), oregano (carvacrol, terpenen), citroen 

(limonene, terpineen, fellandreen, pineen, citraal), citroengras (citral, 

methylheptenoon, citronellal, geraniol), oranje bloem (linalool, [bètaj-pineen, 

limoneen), sinaasappel (limoneen, citral), anijs (anethool, safrool), kruidnagel 

(eugenool, eugenylacetaat, caryophylleen), rozemarijn (borneool, bornyl esters, 
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kamfer), geranium (geraniol, citronellol, linalool), lavendel (linalyl acetaat, linalool), 

citronella (geraniol, citronellol, citronellal, campheen), eucalyptus (eucalyptol); 

pepermunt (menthol, menthylesters), groene munt (carvoon, limoneen, pineen); 

wintergroen (methylsalicylaat), kamfer (safrool, acetaldehyde, kamfer), baai 

(eugenol, myrceen, chavicol), kaneel (cinnamaldéhyde, cinnamyl acetaat, eugenol), 

theeboom (terpinen-4-ol, cineool), kardemom (eucalyptol, cineol) en ceder blad 

([alpha-]-thujone, [bèta]-thujone, fenchoon). Essentiële oliën worden wijd gebruikt 

in parfumerie en als smaakstoffen, geneeskunde en oplosmiddelen. De essentiële 

oliën van de onderhavige uitvinding worden ook gebruikt in hygiëneartikelen zoals 

maandverbanden, inlegkruisjes. Essentiële oliën, hun samenstelling en productie, 

worden beschreven in detail in Encyclopedie van Chemische Technolo, 4de Uitgave 

en in De Merck Index, 13de Uitgave. Bij voorkeur, zijn de bovengenoemde 

essentiële oliën hydrofobisch en/of bestaan uit een vluchtige actieve component.

"Organische zinkzouten" verwijst naar zinkzouten van organische carbonzuren die 2 

tot 30 koolstofatomen hebben, in het bijzonder worden 12 tot 24 koolstofatomen 

bij voorkeur gebruikt. De carbonzuur groep kan aan alifatische, alifatisch- 

aromatische, aromatisch alifatische, alicyclische of aromatische residu's worden 

verbonden, waarin de alifatische ketting of de alicyclische ring onverzadigd kan zijn 

en optioneel vervangen zijn door bijvoorbeeld hydroxyl of Cl tot C4 alkyl. Deze 

zouten omvatten zinkacetaat, zinklactaat, zinkricinoleaat en zinkabietaat. Meer bij 

voorkeur, is het zinkzout het zinkzout van een onverzadigd hydroxylaat vetzuur die 

8 tot 18 koolstofatomen heeft. Hoewel er geen specifieke beperking betreffende het 

aantal onverzadigde dubbele bindingen of hydroxy groepen is, schijnen die 

vetzuren die één of twee onverzadigde dubbele bindingen en één of twee 

hydroxylgroepen hebben te worden verkozen. De meest aangewezen 

uitvoeringsvorm is zinkricinoleaat. Zinkricinoleaat isricinoleisch zuur, is een 

belangrijk vetzuur gevonden in castorolie. Het wordt gebruikt in vele deodoranten 

als geur-neutraliserende agent.

De term "fysiek agens dat volgens het Zwaardemaker principe werkt" verwijst naar 

een geurcompositie die bij voorkeur bindt op enkele of alle plaatsen van de 

neusreceptor sites van het menselijke lichaam waar bepaalde stinkende 

samenstellingen aan binden. Dit betekent dat als beide samenstellingen in de 

neusholte aanwezig zijn, er een verminderde capaciteit is voor stank om te worden 

waargenomen. Iononen, zoals a-iononen, ß-iononen of γ-iononen, zijn voorbeelden 

van dergelijke fysieke agentia, aangezien deze componenten een effectief
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"maskerend" effect hebben voor zwavelhoudende stank door de neusreceptoren 

minder effectief te maken in het detecteren van stank wanneer ionone aanwezig is. 

Bij voorkeur, de iononen gebruikt worden geselecteerd uit de lijst van 1-(2,6,6- 

tri methyl-l-cyclohexenyl)pent-l-en-3-one; 4-(2,6,6-trimethyl-l-cyclohexen-l-yl)- 

3-Buten-2-one; 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)-3-buten-2-one, 5-(2,6,6- 

Tri methyl-2-cyclohexen-l-yl)4-penten-3-one, (E)-4(2,2-dimethyl-6-

methylidenecyclohexyl)but-3-en-2-one; of een mengsel daarvan.

De uitvinders hebben een manier gevonden om een beter hygiëneartikel van 

geurcontrole te voorzien.

In het bijzonder, verstrekt de onderhavige uitvinding in een eerste aspect een 

hygiëneartikel bestaand uit een geurcontrole compositie bestaand uit een 

antimicrobieel agens die uit de groep wordt geselecteerd bestaand uit essentiële 

oliën en/of een actieve component daarvan en een organisch zinkzout. De 

onderhavige uitvinding verstrekt ook een hygiëneartikel bestaand uit een 

geurcontrole compositie bestaand uit een chelerend agens en/of uit een fysiek 

agens dat volgens het Zwaardemaker principe werkt, zoals iononen. De 

onderhavige uitvinding verstrekt een hygiëneartikel bestaand uit een geurcontrole 

compositie bestaand uit een antimicrobieel agens die uit de groep bestaand uit 

essentiële oliën en/of een actieve component daarvan en een organisch zinkzout 

wordt geselecteerd, en verder een chelerend agens en/of een fysiek agens dat 

volgens het Zwaardemaker principe, zoals iononen werkt.

In de onderhavige uitvinding, worden één of meerdere essentiële oliën in een 

effectieve hoeveelheid gebruikt om twee functies te verstrekken: rem de groei van 

geur vormende microben en geef een prettig aroma af. Bij voorkeur, de 

antimicrobiële agentia uit de groep geselecteerd uit essentiële oliën bestaan uit 

oliën van de theeboom, kaneel, citronella, artemisia, citroengras, ceder, 

kruidnagels, pijnboom, bergamot, citroen, sinaasappel, thyme, kardemom en 

lavandino, en de mengsels daarvan en hun actieve componenten zijn bij voorkeur 

thymol, citronellal, citronellol, estragol, geranyl acetaat, eucalyptol, eugenol, 

linalool, linalyl acetaat, terpineol, cinnamaldéhyde, kaneelzuur, citroen, 

dihydromyrcenol, roos oxyde, cineol en cajeputeen.

Antimicrobiële agentia geselecteerd uit de groep bestaand uit essentiële oliën voor 

gebruik in de onderhavige uitvinding zijn samenstellingen die van natuurlijke
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oorsprong zijn en huidvriendelijk, die door uitgebreide dermatologische testen met 

gynaecologische controle wordt gesteund. Men moet in gedachten houden dat het 

huidgebied dat in contact komt met absorberende producten zoals een luier, 

inlegkruisje, maandverband of incontinentie hulpmiddel gevoelig en delicaat is. Het 

veiligheidsprofiel van essentiële oliën en/of de actieve ingrediënten daarvan is meer 

superieur aan dat van de meerderheid van niet-natuurlijke antimicrobiële 

additieven. In feite, wordt de meerderheid van essentiële oliën van belang 

goedgekeurd als aromatische agenten, natuurlijke afweermiddelen, additieven voor 

levensmiddelen of natuurlijke bewaarmiddelen voor menselijke of dierlijke 

consumptie. Voorts is het hygiëneartikel een milieuvriendelijk product dat de juiste 

eigenschappen in geurcontrole en veiligheid heeft.

De bekende systemen van geurcontrole van de stand-der-techniek gebruiken 

bijvoorbeeld, organische poly (zuur) componenten zoals benzeen zuur, sorbisch 

zuur, tartarisch zuur of citroenzuur van niet natuurlijke oorsprong zoals vermeld in 

EP2083873B1.

Eén extra voordeel om essentiële oliën en/of actieve ingrediënten in een 

hygiëneartikel te gebruiken is dat de essentiële oliën en/of de actieve ingrediënten 

daarvan intrinsieke geurige eigenschappen bezitten, waardoor zij de geur van het 

geurcontrole systeem verstrekken of verbeteren, die de samenstelling daarvan 

toelaten om verfrissing of aromatische eigenschappen te hebben zonder de 

noodzaak om een extra parfum toe te voegen.

De hoeveelheid stank die nog wordt gevormd of aanwezig is (sommige lichamelijke 

vloeistoffen hebben een geur van zichzelf, bijvoorbeeld melkzuur aanwezig in 

vaginale afscheidingen) wordt in het absorberende artikel actief geneutraliseerd. 

Het organische zinkzout, dat een chemisch neutraliserend middel is, is effectief 

gebleken tegen stikstofhoudende stank moleculen zoals ammoniak en indool, 

zwavelhoudende stank zoals waterstofsulfide, methylmercaptaan, dimethyl sulfide, 

dimethyl bisulfide, enz., alifatische zuren zoals melkzuur en boterzuur, en 

aldehyden zoals acetaldehyde en butylaldehyde. Zwavelhoudende stank en 

alifatische zuren zijn van bijzonder belang voor hygiëneartikelen, namelijk 

vrouwelijke hygiëneproducten, aangezien zij grote bijdragers zijn aan de algemene 

aanvallende geur van gebruikte maandverbanden en inlegkruisjes. De bekende 

geurcontrole systemen van de stand-der-techniek richten zich hoofdzakelijk op de 

preventie en de neutralisatie van stikstofhoudende stank.
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In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat de bovengenoemde geurcontrole 

compositie uit een chelerend agens. Het chelerend agens verhindert stank van 

gevormd te worden door de afbraak van bloed en bloedcomponenten te vertragen. 

Het chelerend agens zorgt ervoor dat de essentiële component voor 

degradatiereacties (bijvoorbeeld de ijzer-ionen) onbeschikbaar worden gemaakt in 

de omgeving. Naast dat, is het ook gekend om de groeisnelheid van geur 

veroorzakende micro-organismen te verlagen, b.v. Proteus mirabilis, een veel 

voorkomende bacterie die deel uitmaakt van de urogenitale microflora en urease 

positief is, snel ureum in ammoniak afbrekend.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat de bovengenoemde geurcontrole 

compositie uit een fysiek agens dat volgens het Zwaardemaker principe werkt, bij 

voorkeur iononen. Iononen zijn van bijzonder belang in de uitvinding omdat het een 

klasse van samenstellingen is die nuttig is om de waarneming van geuren te 

verminderen; in het bijzonder, zijn deze samenstellingen nuttig in de context van 

hygiëneartikelen omdat iononen de waarneming van zwavelgeuren blokkeren door 

de neusreceptoren minder effectief te maken in het ontdekken van stank wanneer 

iononen aanwezig is. Stank houdende zwavel gebaseerde componenten worden 

typisch geproduceerd door de degradatie van menstruele vloeistoffen en hun 

controle is bijzonder belangrijk in menstruele absorberende artikelen zoals 

maandverbanden of inlegkruisjes. Geschikte iononen omvatten, bijvoorbeeld, 1- 

(2,6,6-trimethyl-l-cyclohexenyl)pent-l-en-3-one; 4-(2,6,6-tri methyl-1-cyclohexen- 

l-yl)-3-Buten-2-one; 4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)-3-buten-2-one, 5- 

(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)4-penten-3-one, (E)-4(2,2-dimethyl-6-

methylidenecyclohexyl)but-3-en-2-one; of een mengsel daarvan.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, is of bestaat het organische zinkzout uit zink 

ricinoleaat. Zink ricinoleaat is zinkzout van ricinoleïsch zuur, dat uit zink en een 

gezuiverd vetzuur van castor zaadolie kan worden afgeleid, een plantaardige olie 

verkregen uit de zaden van de Ricinus communis plant. Zink ricinoleaat is bijzonder 

effectief gebleken tegen stikstofhoudende stinkende moleculen zoals ammoniak en 

indool, zwavelhoudende stank zoals waterstofsulfide, methylmercaptaan, dimethyl 

sulfide, dimethyl bisulfide, enz., alifatische zuren zoals melkzuur en boterzuur, en 

aldehyden zoals acetaldehyde en butylaldehyde.
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In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat de bovengenoemde geurcontrole 

compositie uit een chelerend agens. Een chelerend agens bindt op veelvoudige 

punten op een coördinatie complex aan een oplosbaar gemaakt (metaal) ion, 

resulterend in een fysiologisch stabiel chelaat complex met een verscheidenheid 

van metaalionen. Op deze wijze, "beschermt" de chelator de metaalionen en zijn ze 

niet meer beschikbaar om in een andere reactie in te treden, bijvoorbeeld in het 

metabolisme van een micro-organisme, met componenten aanwezig in de 

oplossing. In het bijzonder, voor deze onderhavige uitvinding, helpen de chelators 

in het verhinderen van de vorming van stank. Eén van de belangrijkste 

componenten in bloed, dat een belangrijk gedeelte van de lichamelijke afscheiding 

is die door maandverbanden of inlegkruisjes worden opgevangen, is hemoglobine 

(in de rode bloedcellen), die 4 heemgroepen bevat, elk met een Fe (11+) ion in het 

centrum. Deze Fe-ionen kunnen aan talrijke degradatie procédés deelnemen. Door 

de Fe-ionen onbeschikbaar te houden door chelerende agentia toe te voegen, kan 

het degradatie procédé van bloed worden vertraagd. Vandaar, een voordeel van de 

onderhavige uitvinding is dat minder stinkende componenten kunnen worden 

gevormd door de afbraak van bloed, in het bijzonder in menstruatie, in vrouwelijke 

absorberende artikelen. Dergelijke stinkende componenten vrijgegeven door 

bloedafbraak kunnen ammoniak, waterstofsulfide en ketonen zoals l-octen-3-one 

zijn, die in hoeveelheid worden verminderd wanneer chelerende agentia worden 

gebruikt. Voorts konden chelators de afbraak van ureum vertragen, aanwezig in 

urine.

De chelerende agentia kunnen worden gekozen van de niet-beperkte lijst van 2- 

Amino ethyl fosfonzuur (EPNA), Dimethyl methyl fosfonaat (DMMP), 1-Hydroxy 

ethylidine-l,l-difosfonzuur (HEDP), Aminotris (methyleen fosfonzuur) (TMPA), 

Ethyleendiaminetetra (methyleen fosfonzuur) (EDTMP), Tetrametileendiaminotetra 

(methyleen fosfonzuur) (TDTMP), Hexametileendiaminotetra (methyleen 

fosfonzuur) (HDTMP), Diethyleentriaminepenta (methyleen fosfonzuur) (DTPMP), 

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA), Fosfonobutaan tricarbonzuur (PBTC), N- 

(fosfonomethyl) iminodiazijnzuur (PMIDA), 2-Carboxy ethyl fosfonzuur (CEPA), 2- 

Hydroxy fosfono carbonzuur (HPCA), Amino-Tris (methyleen fosfonzuur) (AMP), 

Natrium tripolyfosfaat (STPP), Hydroxyethyl ethyleen diamine triazijnzuur (HEDTA), 

Dihydroxy ethyl ethyleen diamine diazijnzuur, Diehyleen triamine pentazijnzuur 

(DTPA), Triethyleen tetramine hexaazijnzuur (TTHA), Ethyleendiamine di- 

hydroxyfenyl azijnzuur (EDDHA), Ethyleen diamine di-(2-hydroxy-5- 

sulfofenylacetisch) zuur (EDDHSA), Ethyleen diamine di-hydroxy- 
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methylfenylazijnzuur (EDDHMA), Ethyleen diamine di-(5-carboxy-2-hydroxyfenyl) 

zuur (EDDCHA), Calcium dinatrium ethyleen diamine tetraacetaat (CaNa2EDTA), 

Nitril triazijnzuur (NTA), Propyleen diamine tetraazijnzuur (PDTA), Polyflavonoïden, 

Sulfonaten, Dimercaptobarnsteenzuur, Fulvine- en humuszuur, Lignosulfonzuur, 

Gluconzuur, Aminozuren, Polysacchariden, Polyolen, Glutaminezuur, citroen-, 

tartaar-, ascorbine-, appel-, fumaar-, melkzuur of combinaties daarvan.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, resulteert de combinatie van het 

antimicrobieel agens, het organische zinkzout, het chelerend agens en het fysiek 

agens in een gecombineerd effect in termen van geurcontrole.

Inderdaad geeft deze combinatie meer geurvermindering dan de geurvermindering 

behorend aan het gebruik van één van deze agenten alleen op het zelfde totale 

niveau (of het antimicrobieel agens alleen of het organische zinkzout alleen of de 

chelerende agentia alleen of het fysiek agens alleen) in een absorberend artikel 

dat in contact met lichamelijke vloeistoffen komt. Eigenlijk staat de combinatie van 

het antimicrobieel agens met een organisch zinkzout, een fysiek agens en met een 

chelerend agens in een absorberend artikel toe om de geurcontrole mechanismen 

te combineren waardoor de stank opsporing synergistisch wordt verminderd of 

zelfs verhinderd evenals geur controle over een zeer breed geurspectrum. Het is 

slechts door een antimicrobiële, chemische, fysieke en chelerende actie 

tezelfdertijd te bereiken dat de meest optimale geurcontrole kan worden bereikt. 

Terwijl de individuele componenten van de geurcontrole compositie elk een manier 

verstrekken om de waarneming van stank te verminderen, is het de combinatie 

van de componenten die een synergistisch-effectieve samenstelling verstrekken 

die de waarneming van stank elimineert, en/of de vorming van dergelijke stank 

voorkomt terwijl zich gelijktijdig te onthouden van vermindering van de 

waarneming van prettige aroma's voortkomend van de zelfde bron of van de 

nabijheid van bovengenoemde bron, in het bijzonder in het geval van stank 

afkomstig van bloed, urine, vaginale afscheidingen, enz.

Aangezien de geselecteerde actieve componenten hoogst effectief zijn, is slechts 

een lage hoeveelheid nodig om het gewenste niveau van geurcontrole in een 

absorberend artikel te bereiken en in het bijzonder in vrouwelijke absorberende 

artikelen en dit voor een voldoende periode in de tijd. De actieve geurcontrole 

blijkt efficiënt en duurzaam in de tijd te zijn.
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Een verder voordeel verbonden aan het hygiëneartikel van de onderhavige 

uitvinding is dat het geur-gecontroleerde hygiëneartikel een beter gevoel en een 

meer aanvaardbaard netheidsniveau aan de persoon levert die ze dragen. De 

gebruikers verwachten niet alleen dat het gebruik van het hygiëneartikel niet zal 

worden gezien maar ook niet zal worden geroken. Aangezien de frisse geur ook is 

verbonden met een gevoel van netheid, wordt de behoefte aan hygiëneartikelen 

met inbegrip van een actief geurcontrole systeem dat tijdens het gebruik van het 

hygiëneartikel effectief is, meer verplicht. In een eerste poging om stank in 

hygiëneartikelen te overwinnen, worden geurstoffen toegevoegd aan het product. 

Nochtans, biedt dit geen duurzame oplossing voor het probleem van stank. Tijdens 

gebruik, neemt de hoeveelheid stank enkel toe en de toevoeging van de 

geurstoffen kan dit niet verhinderen, daardoor wordt het maskerende effect 

inefficiënt.

In de onderhavige uitvinding, is het hygiëneartikel bij voorkeur wegwerpbaar na 

een éénmalig gebruik.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, wordt bovengenoemde geurcontrole 

compositie verstrekt in een traag lossingssysteem, zoals een inkapselingssysteem.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, wordt het hygiëneartikel verkregen door het 

behandelen van een topsheet, een backsheet en/of een laag die tussen de topsheet 

en de backsheet wordt geplaatst van het hygiëneartikel met een gemengde 

oplossing van het antimicrobieel agens en het organische zinkzout en/of het 

chelerend agens en/of het fysiek agens.

De onderhavige uitvinding verstrekt in een tweede aspect een methode om een 

hygiëneartikel te vervaardigen, bij voorkeur het hygiëneartikel zoals in dit 

document wordt beschreven, bestaand uit de stappen van het verstrekken van (a) 

een hygiëneartikel bestaand uit een topsheet, uit een backsheet en uit één of 

meerdere lagen geplaatst tussen bovengenoemde topsheet en bovengenoemde 

backsheet en (b) behandelen van het artikel, één of meer lagen van de topsheet 

en/of de backsheet met een geur controle samenstelling van een antimicrobieel 

agens geselecteerd uit de groep bestaand uit essentiële oliën en/of actieve 

componenten van essentiële oliën, en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een 

chelerend agens en/of een fysiek agens. Bij voorkeur worden het artikel en/of de 

lagen behandeld door het bespuiten van, het artikel en/of de te doordringen laag
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en/of onder te dompelen met bovengenoemde samenstelling. In het geval dat 

bespuiten wordt gebruikt om het artikel en/of de laag te behandelen, kunnen ofwel 

één of beide kanten van het artikel en/of laag worden bespoten. Een laag kan 

bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, een vloeistof absorberende kern of een 

acquisitie en distributielaag of allebei zijn.

De onderhavige uitvinding verstrekt in een alternatief aspect een methode om een 

hygiëneartikel te vervaardigen, bij voorkeur het hygiëneartikel zoals in dit 

document wordt beschreven, bestaand uit de stappen van (a) het behandelen van 

een topsheet, een backsheet en/of één of meerdere lagen, geschikt voor gebruik in 

een hygiëneartikel, met een geurcontrole compositie van een antimicrobieel agens 

geselecteerd uit de groep bestaand uit essentiële oliën en/of actieve componenten 

van essentiële oliën, en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een chelerend 

agens en/of een fysiek agens; en (b) assemblerend een hygiëneartikel bestaand uit 

één of meerdere lagen geplaatst tussen een top sheet en een back sheet, minstens 

één van bovengenoemde topsheet, backsheet of lagen met de bovengenoemde 

geurcontrole compositie behandeld. Bij voorkeur worden de lagen behandeld door 

het bespuiten van, de laag te doordringen met en/of onder te dompelen in 

bovengenoemde gemengde oplossing. Voor het geval dat het bespuiten wordt 

gebruikt om de laag te behandelen, kunnen één of beide kanten van de laag 

worden bespoten.

Een laag kan bijvoorbeeld, maar is niet beperkt tot, een vloeistof absorberende 

kern of een acquisitie en distributie laag zijn of allebei.

Het hygiëneartikel kan, met andere woorden, eerst gedeeltelijk of volledig worden 

geassembleerd met de verschillende componenten waarvan het wordt 

samengesteld en dan met de samenstelling worden behandeld, of eerst kan één of 

meer van de componenten met de samenstelling worden behandeld en dan kan het 

hygiëneartikel worden geassembleerd.

De gemengde oplossing kan ook op componenten omvat door de laag worden 

behandeld. Bijvoorbeeld, het is denkbaar om pulpvezels te behandelen, die in een 

absorberende kern dienen te worden gebruikt, met de gemengde oplossing 

voorafgaand aan of tijdens hun mengen met super absorberende polymeerdeeltjes, 

die in de zelfde absorberende kern moeten worden gebruikt.
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Verder, bestaat de methode uit de stappen van het verstrekken van een 

antimicrobieel agens, het voorzien van een organisch zinkzout, optioneel mengen 

van bovengenoemd antimicrobieel agens en bovengenoemd organisch zinkzout en 

toepassen van bovengenoemd antimicrobieel agens en bovengenoemd organisch 

zinkzout op een hygiëneartikel, bij voorkeur aan een laag omvat door het 

hygiënische artikel. Het antimicrobieel agens bestaat uit essentiële oliën of actieve 

componenten. Verder, kunnen het antimicrobiële agent en het organische zinkzout 

afzonderlijk worden verstrekt en/of separaat worden toegepast of kunnen in een 

mengsel of een samenstelling worden verstrekt, bij voorkeur een vloeistof mengsel 

teneinde op het hygiëneartikel te worden toegepast.

Verder, bestaat de methode uit de stappen van:

a. het verstrekken van een chelerend agens;

b. optioneel bovengenoemd chelerend agens mixen met het 

antimicrobieel agens en/of het organische zinkzout;

c. het toepassen van bovengenoemde chelerend agens op 

bovengenoemd hygiëneartikel.

Verder, bestaat de methode uit de stappen van:

a. het verstrekken van een fysiek agens;

d. optioneel mengen van bovengenoemd fysiek agens met 

bovengenoemd antimicrobieel agens en/of organische zinkzout en/of 

bovengenoemde chelerend agens;

e. het toepassen van bovengenoemd fysiek agens op bovengenoemd 

hygiëneartikel.

In een verder aspect, verstrekt de onderhavige uitvinding het gebruik van een 

antimicrobieel agens bestaand uit essentiële oliën en/of actieve ingrediënten 

daarvan en een organisch zinkzout, en/of een chelerend agens, en/of een fysiek 

agens als een geurcontrole compositie.

In een aangewezen uitvoeringsvorm, bestaat het hygiëneartikel uit een vloeistof 

absorberende kern, bij voorkeur waarbij het artikel een maandverband, een 

inlegkruisje of volwassen incontinentie onderbroek is.
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Hoewel de onderhavige uitvinding met betrekking tot aangewezen 

uitvoeringsvormen daarvan is beschreven, kunnen vele wijzigingen en afwisselingen 

worden gemaakt door een persoon die gewone vaardigheid in de stand-der- 

techniek heeft zonder te vertrekken van het werkingsgebied van deze uitvinding 

welke door de toegevoegde conclusies wordt bepaald.

Voorbeeld 1

De producten gebruikt voor het testen zijn inlegkruisjes, op een commerciële lijn 

geproduceerd. De producten zijn samengesteld uit een topsheet, met soft sides op 

de longitudinale randen, een absorptie en distributielaag, een kern bestaand uit een 

gevouwen airlaid laag, die op de longitudinale randen overlapt, bovengenoemde 

kern bevat super absorberende deeltjes die vasthangen aan het binnendeel van de 

gevouwen airlaid laag door middel van spiralen van een hotmelt, een 

ondoordringbare backsheet laag, hotmelt aangebracht op de kledingstuk kant van 

de backsheet, die van het bevuilen wordt beschermd door een siliconen papier. De 

kern is samengesteld uit airlaid en super absorberend materiaal. Gebruikte airlaid 

was 0.59g Buckeye airlaid (Vicell® 6721 DS W 50) en het gebruikte super 

absorberend materiaal was 0.2g Sumitomo SAP (SA60B). Aan het product, werd 

0.036mL van de oplossing van de geurcontrole (samenstelling: Tabel 1) 

toegevoegd door de oplossing op de bovenste oppervlakte van het product te 

druipen, in het centrum. Vervolgens, wordt een mengsel van verontreinigende 

stoffen (samenstelling: Tabel 2) toegevoegd aan het product in het centrum, 

typisch voor lichamelijke afscheidingen, die door vrouwelijke hygiëneproducten 

worden opgevangen.

Tabel 1: Samenstelling van de geur

Organisch zinkzout Zink ricinoleaat

Chelating agent EDTA

Fysiek agens B-ionone

Essentiële oliën als antimicrobieel 

agens

Citroen olie

Sinaasappel olie

Thyme olie
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Tabel 2: Samenstelling van verontreinigende stoffen

Componenten In gewicht (g)

Bloed (niet menstrueel) 2.4

Synthetische urine 0.5

Synthetisch zweet 0.1
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Eén behandeld product zoals hierboven beschreven wordt geplaatst in een gesloten 

glascontainer (volume: 750mL). Een onbehandeld product, dat slechts de 

verontreinigende stoffen en niet de geurcontrole oplossing bevat, wordt geplaatst in 

een zelfde type van container. Tijdens de 24h periode van het testen, worden de 

glascontainers bij kamertemperatuur (21°C ± 3°C) gehouden.

Een geur evaluatie van de stalen wordt uitgevoerd door een groep hoogst opgeleide 

deskundigen, parfumeurs en beoordelaars, met meer dan 15 jaar van ervaring in 

de creatie, evaluatie en selectie van geurstoffen. De geur neutraliserende macht 

van de onderhavige uitvinding wordt bepaald door het behandelde en onbehandelde 

product na Oh, lh, 3h, 6h, 12h en 24h van toevoeging van de geurcontrole 

oplossing en/of verontreinigende stoffen tot de producten te vergelijken. Het 

noteren is volgens de waarden vermeld in Tabel 3. De resultaten van de geur 

evaluatie kunnen in Tabel 4 worden gevonden.

Tabel 3: Geur neutralisatie evaluatie schaal

Score Geur neutralisatie

1 Geen verwijdering van de slechte geur = wij nemen de slechte geur

genoeg waar

2 Iets van de slechte geur wordt geëlimineerd = wij blijven de slechte 

geur waarnemen

3 Normale verwijdering van de slechte geur = wij nemen de slechte geur 

weinig waar & wij nemen geurstoffen weinig waar

4 Volledige verwijdering van de slechte geur = wij nemen de geurstoffen 

waar
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Tabel 4: Geur analyse

Duur Geur 

neutralisatiescore

Oh 3.00

lh 3.50

3h 3.50

6h 3.50

12h 3.80

24h 3.80
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De bovengenoemde resultaten tonen aan dat het gecombineerde gebruik van het 

antimicrobieel agens, het organische zinkzout en de chelerend agens tot het 

gewenste niveau van geurcontrole leiden in een absorberend artikel en meer in het 

bijzonder in vrouwelijke absorberende artikelen en dit gedurende een voldoende 

periode. De actieve geurcontrole blijkt eveneens efficiënt en duurzaam in de tijd te 

zijn.

Voorbeeld 2

De producten gebruikt voor het testen, inlegkruisjes, zijn het zelfde als diegene in 

Voorbeeld 1 worden beschreven. Zowel een behandeld, met inbegrip van de 

geurcontrole oplossing zoals beschreven in Tabel 1, als een onbehandeld product, 

zonder de oplossing van de geurcontrole oplossing wordt onderworpen aan een 

gebruikstest, uitgevoerd door de externe firma Eurofins Marketing Research, Rue 

Pierre Adolphe Bobierre, 44300 Nantes, Frankrijk. Het behandelde product wordt 

geproduceerd op een commerciële lijn, bedoelend dat de oplossing van de 

geurcontrole oplossing tijdens het productieproces wordt toegevoegd.

Het uiteindelijke doel is een inlegkruisje te hebben dat een goede en duurzame 

bescherming tegen slechte geuren aanbiedt. Daarvoor moet de geurcontrole 

oplossing aanwezig zijn naast de lichamelijke afscheidingen die door het product 

worden gevangen. In een optimaal gebruik van het product, gaan de lichamelijke 

afscheidingen het product binnen in het centrum van de topsheet, gaan door de 

topsheet en bereiken de acquisitie en distributielaag. Tot slot worden de 

afscheidingen gevangen door de kern waar zij door de SAP deeltjes en de 

cellulosevezels van de airlaid laag worden geabsorbeerd en blijven daar voor de
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duur van het gebruik van de inlegkruisjes. De geurcontrole oplossing is bij voorkeur 

aanwezig naast de lichamelijke afscheidingen van zodra opgevangen door de kern, 

aangezien dit de meest waarschijnlijke plaats voor slechte geurvorming is. Dit kan 

door plaatsing van de geurcontrole oplossing tussen acquisitie en distributielaag en 

de kern worden bereikt. De afscheidingen zullen zeer waarschijnlijk langs deze 

plaats gaan en de geur controle oplossing opnemen, die in een mengeling van 

lichamelijke afscheidingen en geurcontrole oplossing resulteren die in de kern wordt 

geabsorbeerd. De plaatsing van geurcontrole oplossing in de kern kan ook worden 

overwogen, maar speciale aandacht zal vereist zijn om de SAP deeltjes niet te 

activeren.

De geurcontrole oplossing wordt onophoudelijk toegevoegd aan de airlaid G-kern, 

in het centrum, aan de gebruiker-gekeerde kant. Het behandelde gebied is 

130mm±3mm lang en 15mm±3mm breed. De toepassing wordt gedaan door 

bespuiting. De geurcontrole oplossing wordt bespoten op airlaid gebruikmakend van 

een nevelhoofd met twee spuitmonden, met een druk van ±0.4 bar.

De resultaten van de gebruikstest bevestigen de doeltreffendheid van de 

geurcontrole oplossing. Globaal, scheiden de consumenten de behandelde en 

onbehandelde producten gebaseerd op het feit dat de behandelde producten een 

beduidend betere bescherming tegen slechte geuren aanbieden. Het uiteindelijke 

doel wordt bereikt om een inlegkruisje te hebben dat zowel een goede als 

duurzame bescherming tegen slechte geuren aanbiedt.
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CONCLUSIES

1. Een hygiëneartikel omvattende een geurcontrole compositie omvattende een 

antimicrobieel agens geselecteerd uit de groep omvattende essentiële oliën 

en/of actieve componenten van essentiële oliën, en een organisch zinkzout.

2. Een hygiëneartikel volgens conclusie 1, waarbij de bovengenoemde 

geurcontrole compositie een chelerend agens omvat.

3. Een hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, waarbij 

de bovengenoemde geurcontrole compositie een fysiek agens omvat dat 

volgens het Zwaardemaker principe werkt, zoals iononen.

4. Het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, die een 

vloeistof permeabele topsheet omvat, een vloeistof ondoordringbare 

backsheet en een vloeistof absorberende kern geplaatst tussen 

bovengenoemde vloeistof permeabele topsheet en bovengenoemde vloeistof 

ondoordringbare backsheet, en/of één of meerdere acquisitie- en 

distributielagen tussen bovengenoemde vloeistof permeabele topsheet en 

bovengenoemde vloeistof absorberende kern, bij voorkeur waarbij 

bovengenoemde geurcontrole compositie tussen topsheet en backsheet 

wordt geplaatst, en bij voorkeur wordt omvat door de vloeistof 

absorberende kern en/of door één of meer van de acquisitie- en 

distributielagen.

5. Het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, waarin 

bovengenoemd antimicrobieel agens om het even welk of om het even 

welke combinatie van het volgende omvat: essentiële oliën van de 

theeboom, kaneel, citronella, artemisia, citroengras, ceder, kruidnagels, 

pijnboom, bergamot, citroen, sinaasappel, thyme, kardemom en lavandino, 

en mengsels daarvan en/of waarin bovengenoemd antimicrobieel agens om 

het even welk of om het even welke combinatie van volgende actieve 

componenten van essentiële oliën omvat: thymol, citronellal, citronellol, 

estragol, geranyl acetaat, eucalyptol, eugenol, linalool, linalyl acetaat, 

terpineol, cinnamaldéhyde, kaneelzuur, citral, dihydromyrcenol, roos oxide, 

cineol en cajeputeen.
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6. Het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, waarin 

het bovengenoemde organische zinkzout geselecteerd wordt uit zinkzouten 

van carbonzuren die 2 tot 30 koolstofatomen hebben, bij voorkeur waarin 

het carbonzuur een onverzadigd gehydroxyleerd vetzuur is dat 8 tot 18 

koolstofatomen heeft, bij voorkeur omvat bovengenoemd zinkzout zink 

ricinoleaat.

7. Het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, waarin 

bovengenoemd chelerend agens is geselecteerd uit de lijst van 2-Amino 

ethyl fosfonzuur (EPNA), Dimethyl methyl fosfonaat (DMMP), 1-Hydroxy 

ethylidine-l,l-difosfonzuur (HEDP), 

(TMPA), Ethyleendiaminetetra 

Tetra metileendiaminotetra

Aminotris (methyleen

(methyleen

(methyleen

(methyleen

(methyleen

fosfonzuur) 

(EDTMP), 

(TDTMP), 

(HDTMP), 

(DTPMP),

fosfonzuur) 

fosfonzuur) 

fosfonzuur) 

fosfonzuur)

Hexametileendiaminotetra

Diethyleentriaminepenta

Ethyleendiaminetetraazijnzuur (EDTA), Fosfonobutaan tricarbonzuur (PBTC), 

N-(fosfonomethyl) iminodiazijnzuur (PMIDA), 2-Carboxy ethyl fosfonzuur 

(CEPA), 2-Hydroxy fosfono carbonzuur (HPCA), Amino-Tris (methyleen 

fosfonzuur) (AMP), Natrium tripolyfosfaat (STPP), Hydroxyethyl ethyleen 

diamine triazijnzuur (HEDTA), Dihydroxy ethyl ethyleen diamine diazijnzuur, 

Diehyleen triamine pentazijnzuur (DTPA), Triethyleen tetramine 

hexaazijnzuur (TTHA), Ethyleendiamine di-hydroxyfenyl azijnzuur (EDDHA), 

Ethyleen diamine di-(2-hydroxy-5-sulfofenylacetisch) zuur (EDDHSA), 

Ethyleen diamine di-hydroxy-methylfenylazijnzuur (EDDHMA), Ethyleen 

diamine di-(5-carboxy-2-hydroxyfenyl) zuur (EDDCHA), Calcium dinatrium 

ethyleen diamine tetraacetaat (CaNa2EDTA), Nitril triazijnzuur (NTA), 

Propyleen diamine tetraazijnzuur (PDTA), Polyflavonoïden, Sulfonaten, 

Dimercaptobarnsteenzuur, Fulvine- en humuszuur, Lignosulfonzuur, 

Gluconzuur, Aminozuren, Polysacchariden, Polyolen, Glutaminezuur, citroen- 

, tartaar-, ascorbine-, appel-, fumaar-, melkzuur of combinaties daarvan.

8. Het hygiëneartikel volgens om het even welke vorige conclusies, waarin 

bovengenoemde fysiek agens iononen omvat geselecteerd uit de lijst van ß- 

ionone, l-(2,6,6-trimethyl-l-cyclohexenyl)pent-l-en-3-one; 4-(2,6,6- 

trimethyl-l-cyclohexen-l-yl)-3-Buten-2-one; 4-(2,6,6-trimethyl-2-

cyclohexen-l-yl)-3-buten-2-onen, 5-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-l-yl)4-
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penten-3-one, (E)-4-(2,2-d i methyl-6-methyl idenecyclohexy I) but-3-en-2-

one; of een mengsel daarvan.

9. Het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige conclusies, 

bekomen door een topsheet, een backsheet en/of een laag gepositioneerd 

tussen topsheet en backsheet van het hygiëneartikel met de 

bovengenoemde geurcontrole compositie te behandelen.

10. Methode om het hygiëneartikel volgens om het even welke van vorige 

conclusies te vervaardigen, omvattende de stappen van:

a. het verstrekken van een hygiëneartikel omvattende een topsheet, 

een backsheet en één of meerdere lagen gepositioneerd tussen 

bovengenoemde topsheet en bovengenoemde backsheet;

b. het behandelen van het artikel, één of meerdere lagen, de topsheet 

en/of de backsheet met een geur controle compositie van een 

antimicrobieel agens geselecteerd uit de groep omvattende essentiële 

oliën en/of actieve componenten van essentiële oliën, en een 

organisch zinkzout, en bij voorkeur een chelerend agens en/of een 

fysiek agens.

11. Methode om het hygiëneartikel volgens om het even welk van conclusies 1-9 

te vervaardigen, omvattende de stappen van:

a. het behandelen van een topsheet, een backsheet en/of één of 

meerdere lagen, geschikt voor gebruik in een hygiëneartikel, met een 

geurcontrole compositie van een antimicrobieel agens geselecteerd 

uit de groep omvattend essentiële oliën en/of actieve componenten 

van essentiële oliën, en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een 

chelerend agens en/of een fysiek agens;

b. het assembleren van een hygiëneartikel omvattende één of meerdere 

lagen die tussen een topsheet en een backsheet gepositioneerd zijn, 

waarbij minstens één van bovengenoemde topsheet, backsheet of 

lagen met bovengenoemde geurcontrole compositie behandeld 

worden.

12. Gebruik van een antimicrobieel agens omvattende essentiële oliën en/of 

actieve ingrediënten daarvan en een organisch zinkzout, en bij voorkeur een
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chelerend agens en/of een fysiek agens, als geurcontrole compositie voor 

een hygiëneartikel.


