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"ARTIGO ABSORVENTE COM AJUSTE APERFEIÇOADO E SEGURANÇA 

CONTRA VAZAMENTO" 

CAMPO DA INVENÇÃO 

[001] A presente invenção se refere a artigos absorventes, tais 

como toalhas sanitárias, forros de calcinha, almofadas para incontinência ou 

fraldas que são projetados de modo a adotarem uma forma particular quando 

em uso e de modo que a segurança contra vazamento seja melhorada. 

Determinadas regiões do artigo que são menos densas do que outras regiões 

permitem que o artigo tome em uma forma desejada e minimize os problemas 

associados com o movimento do artigo para fora do lugar no corpo do usuário. 

ANTECEDENTES DA INVENÇÃO 

[002] Assim como boas propriedades absorventes, as exigências 

preliminares de artigos absorventes, tais como toalhas sanitárias, forros de 

calcinha, almofadas para incontinência ou fraldas, são bom ajuste e segurança 

contra vazamento. Vários métodos foram empregados no projeto e na 

manufatura de artigos absorventes de modo que estes seguissem bem os 

contornos do corpo do usuário e não se movessem para fora do lugar durante 

o uso. 

[003] Os pedidos de patente WO 03/053301, EP 0956844, WO 

03/047484, WO 02/087484, WO 02/085270, WO 03/059222, WO 02/087483, 

WO 02/085269, e os pedidos relacionados, descrevem produtos absorventes 

que compreendem um elemento de enrijecimento destinado a contribuir para a 

forma tridimensional dos produtos durante seu uso. 

[004] O documento EP 1 458 718 descreve uma fralda 

descartável que tem uma região de baixa rigidez que é uma região retangular 

ao longo de cada borda lateral do elemento absorvente. A baixa rigidez de 

dobra desta região permite que a fralda seja dobrada para cima facilmente para 

juntar-se em torno da cintura do usuário. 
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[005] O documento EP 1 275 358 descreve um artigo absorvente 

que tem uma região absorvente dianteira e uma região de coxim traseira. A 

rigidez é mais elevada na região absorvente dianteira, de maneira que é 

mantida a forma da região elevada. 

[006] O documento US 2004/0122407 divulga um absorvente 

sanitário, cuja região central longitudinal tem uma resistência flexural mais 

elevada do que as porções externas. Desta maneira, as regiões laterais são 

flexíveis o bastante para que o absorvente sanitário forme uma calha em forma 

de taça sob os genitais do usuário. 

[007] O documento EP 0 572 033 divulga um artigo absorvente 

que tem zonas que variam em rigidez. O artigo resiste ajuntar e torcer durante 

o uso. O EP 1 102 824 divulga um absorvente sanitário cujas bordas são 

menos duras do que o centre para maior conforto. 

[008] Há ainda um espaço para melhoria na segurança contra 

vazamento e no ajuste de artigos absorventes, tais como absorventes 

sanitários. Em particular, muitas das abordagens mais avançadas sobre este 

problema envolvem cortar ou de outra maneira remover partes dos núcleos 

absorventes de artigos absorventes. Entretanto, isto reduz a quantidade total 

de material absorvente que está presente e fornece assim uma segurança 

inferior contra vazamento. Além disso, cortar ou de outra maneira remover 

partes do núcleo absorvente conduzem frequentemente ao desperdício de 

material, porque as partes do entalhe não podem sempre ser usadas. Além 

disso, muitos produtos conhecidos exigem elementos de enrijecimento 

adicionais. 

DESCRIÇÃO DA INVENÇÃO 

[009] A presente invenção está voltada para os problemas 

associados com o estado da técnica nesta área. É fornecido um artigo 

absorvente melhorado de acordo com a reivindicação 1. 
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[010] Particularmente, a presente invenção fornece um artigo 

absorvente que combina a característica de segurança aumentada contra 

vazamento com o bom ajuste e colocação correta, segura do artigo no usuário. 

O projeto do núcleo melhora a entrada e a distribuição do liquido a ser 

absorvido. Além disso, o corte ou de outra maneira, a remoção de partes do 

núcleo absorvente podem ser evitados, fornecendo um material mais 

absorvente e dando ao usuário a impressão de um artigo mais "complete" 

(melhorando assim a confiança do usuário). Além disso, evitando a 

necessidade de cortar ou remover de outra maneira partes do núcleo 

absorvente, a utilização de material é melhorada, o que conduz a melhora na 

eficiência econômica. Os efeitos da invenção são alcançados unicamente com 

o núcleo absorvente do artigo, evitando assim o uso de elementos de 

enrijecimento adicionais. Os artigos da invenção podem igualmente ser 

manufaturados usando equipamento existente, somente com modificações 

menores nos processes atuais. 

[011] Ainda outros objetos e características da presente invenção 

tornar-se-ão aparentes a partir da seguinte descrição detalhada considerada 

conjuntamente com os desenhos anexos. Deve ser compreendido, entretanto, 

que os desenhos são projetados unicamente para finalidades de ilustração e 

não como uma definição dos limites da invenção, cuja referência deve ser feita 

as reivindicações anexas. Deve-se compreender ainda que os desenhos não 

são feitos necessariamente em escala e que, salvo indicação contraria, são 

destinados meramente a ilustrar conceitualmente as estruturas descritas aqui. 

BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS 

[012] Nos desenhos, onde os numerais de referência identificam 

elementos similares em todas as diversas vistas: 

a Figura 1 mostra uma vista plana de uma primeira concretização 

de um artigo absorvente de acordo com a invenção; 
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a Figura 2 mostra uma vista plana de uma segunda concretização 

do artigo absorvente de acordo com a invenção; 

a Figura 3 mostra uma vista plana de uma terceira concretização 

do artigo absorvente de acordo com a invenção; 

as Figuras 4a-b ilustram esquematicamente um método pelo qual 

os núcleos absorventes de acordo com a presente invenção podem ser 

produzidos, e 

as Figuras 5a-d ilustram esquematicamente um método alterativo 

pelo qual os núcleos absorventes de acordo com a presente invenção podem 

ser produzidos. 

DESCRIÇÃO DE REALIZAÇÕES DA INVENÇÃO 

[013] A invenção será descrita a seguir em maiores detalhes, 

com referência as Figuras anexas. 

[014] Como mencionado previamente, a invenção refere-se a um 

artigo absorvente (1), tal como uma toalha sanitária, um forro de calcinha, uma 

almofada para incontinência ou uma fralda. Preferivelmente, o artigo 

absorvente (1) é uma toalha sanitária. Tais artigos são de uso geral para a 

aquisição e o armazenamento de extrudados corporais, tais como urina, fezes 

ou liquido menstrual. O artigo absorvente e preferivelmente descartável - isto é 

pretende-se que seja usado somente uma vez e seja disposto depois disso, em 

vez de ser limpo e reutilizado. 

[015] A Figura 1 mostra uma vista plana de uma primeira 

concretização do artigo absorvente (1) de acordo com a presente invenção. O 

artigo absorvente (1) mostrado na Figura 1 é uma toalha sanitária. O artigo (1) 

tem um sentido transversal (x), um sentido longitudinal (y) e uma linha central 

longitudinal (A) como indicado. O comprimento total do artigo (1) no sentido 

longitudinal e um comprimento (B). O artigo (1) tem ainda uma porção dianteira 

(2), uma porção de gancho (3) e uma porção traseira (4) arranjada no sentido 
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longitudinal do artigo, assim como uma transição (5) entre a porção dianteira 

(2) e a porção de gancho (3). No uso, a porção dianteira (2) do artigo (1) e 

destinada a cobrir a região púbica do usuário. A porção dianteira (2) é definida 

pela borda transversal dianteira do artigo (1). Além disso, a porção dianteira (2) 

se estende por um determinado comprimento (b1) ao longo do artigo (1) no 

sentido longitudinal. Em um absorvente sanitário do tipo mostrado, a porção 

dianteira (2) tem um comprimento (b1) no sentido longitudinal qual está entre 10 

e 50%, preferivelmente entre 20 e 40%, mais preferivelmente entre 25 e 35% 

do comprimento total (b) do artigo (1). 

[016] A porção de gancho (3) do artigo (1) fica junto a porção 

dianteira (2) no sentido longitudinal. No uso, a porção de gancho (3) encontra-

se entre as pernas do usuário e cobre a região genital do usuário. Em um 

absorvente sanitário do tipo mostrado, a porção de gancho (3) tem um 

comprimento (b2) no sentido longitudinal que está entre 10 e 50%, 

preferivelmente entre 25 e 45%, mais preferivelmente entre 30 e 40% do 

comprimento total (b) do artigo. Tipicamente, o comprimento (b2) da porção de 

gancho (3) no sentido longitudinal está entre 40 e 110 mm, preferivelmente 

entre 50 e 105 mm, mais preferivelmente entre 85 e 100 mm. A transição (5) 

entre a porção dianteira e a porção de gancho (3) e a área fronteiriça entre 

porções dianteira e de gancho (2), (3). 

[017] A porção traseira (4) fica no extreme oposto do artigo (1) 

da porção dianteira (2) e fica junto a porção de gancho (3) no sentido 

longitudinal. No uso, a porção traseira (4) se estende para a parte traseira do 

usuário. A porção traseira (4) e definida pela borda transversal traseira do 

artigo (1) e se estende um determinado comprimento (b3) ao longo do artigo (1) 

no sentido longitudinal. Em um absorvente sanitário do tipo mostrado, a porção 

traseira (4) tem um comprimento (b3) no sentido longitudinal que está entre 15 

e 55%, preferivelmente entre 25 e 45%, preferivelmente entre 30 e 40% do 
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comprimento total (b) do artigo (1). 

[018] Além disso, o artigo absorvente (1) de acordo com a 

invenção compreende um núcleo absorvente (6) de construção unitária. 

"Núcleo absorvente" e a estrutura absorvente do artigo (1) que adquire e 

armazena líquidos corporais. O núcleo absorvente (6) pode ser de qualquer 

tipo convencional. Exemplos de materiais absorventes que ocorrem geralmente 

são polpa de felpa celulósica, papel tissue, polímeros altamente absorventes 

(os chamados superabsorventes), materiais absorventes de espuma, materiais 

não-tecidos absorventes ou similares. E comum combinar a polpa celulósica de 

felpa com polímeros superabsorventes em um núcleo absorvente. Os 

polímeros superabsorventes são materiais, orgânicos ou inorgânicos, que se 

expandem ao absorverem agua, insolúveis em agua e capazes de absorver 

pelo menos aproximadamente 20 vezes seu próprio peso de uma solução 

aquosa que contem 0,9 por cento em peso de cloreto de sódio. Os materiais 

orgânicos apropriados para uso como um material superabsorvente podem 

incluir materiais naturais tais como polissacarídeos, polipeptídios e 

semelhantes, assim como materiais sintéticos, tais como polímeros sintéticos 

de hidrogel. Tais polímeros de hidrogel incluem, por exemplo, sais alcalinos de 

ácidos poliacrílico, poliacrilamidas, álcool de polivinil, poliacrilatos, 

poliacrilamidas, polivinil piridina, e semelhantes. Outros polímeros apropriados 

incluem o amido enxertado acrilonitrilo hidrolisado, o amido enxertado de ácido 

acrílico, e copolímeros de anidrido de isobutileno e misturas maleicas destes. 

Os polímeros de hidrogel são ligados preferivelmente levemente para tomar o 

material substancialmente insolúvel em água. Os materiais superabsorventes 

preferidos são mais reticulados na superfície de modo que a superfície exterior 

ou escudo da partícula, da fibra, floco, esfera, etc. superabsorvente possuam 

uma densidade mais elevada de reticulação do que a porção interna do 

superabsorvente. Os materiais superabsorventes podem ter qualquer forma 
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apropriada para uso em compostos absorventes que incluem partículas, fibras, 

flocos, esferas e semelhantes. Uma capacidade de absorção elevada e 

fornecida pelo uso de quantidades elevadas de material superabsorvente. 

[019] Os corpos absorventes finos, que são comuns, por 

exemplo, em fraldas de bebe e em protetores para incontinência, 

compreendem frequentemente uma estrutura comprimida, misturada ou em 

camadas de polpa de felpa celulósica e polímeros superabsorventes. O 

tamanho e a capacidade de absorção do núcleo absorvente (6) podem ser 

variados para adaptação a diferentes usuários, tais como crianças ou pessoas 

adultas incontinentes. 

[020] A expressão "construção unitária" no presente contexto é 

destinada a significar que o núcleo absorvente (6) é construído essencialmente 

de um tipo de material, este sendo essencialmente do mesmo material, ou 

essencialmente da mesma combinação de dois ou mais materiais em todo o 

núcleo absorvente (6). As variações na densidade e concentração de material 

podem ocorrer, mas estas estão limitadas aquelas que podem ser obtidas sem 

incorporação de regiões que foram formadas separadamente e então juntadas 

fisicamente entre si. Por exemplo, quando o núcleo absorvente (6) compreende 

uma matriz de fibras hidrófilas e de material superabsorvente como descrito 

acima, as concentrações relativas de material e de fibras superabsorventes 

podem ser diferentes em partes diferentes do núcleo (6). Entretanto, o núcleo 

absorvente (6) não deve, por exemplo, compreender camadas ou laminados de 

composição diferente. Do mesmo modo, variações na densidade ou na 

concentração de vários componentes através do sentido longitudinal, do 

sentido transversal ou do sentido da espessura do núcleo absorvente (6) são 

aceitáveis, embora o núcleo (6) não deva compreender áreas ou camadas de 

composição diferente que sejam formadas separadamente e juntadas mais 

tarde. Os exemplos de métodos para a produção do núcleo absorvente (6) de 

Petição 870170096077, de 08/12/2017, pág. 18/42



8/27 

 

acordo com a invenção serão descritos abaixo. 

[021] Além disso, o núcleo absorvente (6) e limitado por uma 

borda circunferencial (7) que compreende um par de bordas longitudinais (8), 

(9) e um par de bordas transversais (10), (11). O núcleo absorvente (6) não tem 

necessariamente uma forma de paralelogramo, mas pode, por exemplo, ter 

bordas arredondadas ou uma forma de osso de cachorro. Neste caso, a 

transição entre as bordas transversais e longitudinais e definida como o ponto 

na borda do núcleo em que a taxa de curvatura da borda transversais do 

núcleo no que diz respeito ao sentido transversal é a maior. Em uma 

concretização preferida, as bordas longitudinais do núcleo são 

substancialmente paralelas. 

[022] Além disso, o núcleo absorvente (6) compreende uma 

primeira região (12) que se estende no sentido longitudinal (Y) do artigo (1) de 

uma posição na porção dianteira (2), através da porção de gancho (3) e por 

uma distância considerável dentro da porção traseira (4). A primeira região (12) 

e projetada e arranjada de maneira a ser simétrica sobre a linha central 

longitudinal (A) do artigo (1). Isto é importante de modo que o artigo (1) se 

encontre simetricamente no corpo do usuário quando em uso. A expressão 

“simetricamente sobre a linha central longitudinal (A)” significa aqui que cada 

ponto na primeira região (12) em um lado da linha central longitudinal (A) tem 

um ponto correspondente na primeira região (12) no outro lado da linha central 

longitudinal (A); os dois pontos sendo relacionados entre si pelo rebatimento 

em um piano situado na linha central longitudinal (A). A parte da primeira 

região (12) situada de um lado da linha central longitudinal (A) e 

consequentemente a imagem espelhada da parte da primeira região (12) 

situada do outro lado da linha central longitudinal (A). 

[023] Como será descrito mais abaixo, a densidade média do 

núcleo absorvente (6) e mais elevada na primeira região (12) do que nas outras 
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regiões do núcleo absorvente (6). Assim, o núcleo absorvente (6) e mais duro 

na primeira região (12) do que nas outras regiões do núcleo absorvente (6). 

[024] Na primeira concretização mostrada na Figura 1, a primeira 

região (12) compreende uma parte capital (13) na porção dianteira (2), uma 

parte intermediaria (14) na porção (3) de gancho e duas pernas (15), (16) que 

se estendem no sentido longitudinal (Y) do artigo (1) da parte intermediaria 

(14), sobre o restante da porção de gancho para as extremidades separadas 

de perna (17), (18) na porção traseira (4). Assim, as duas pernas (15), (16) se 

estendem sobre uma parte considerável da porção de gancho (3) para as 

extremidades separadas de perna (17), (18). A parte capital (13) e juntada a 

parte intermediaria (14) na transição (5). De acordo com o descrito acima, a 

parte capital (13) e a parte intermediária (14) são simétricas sobre a linha 

central longitudinal (A). Além disso, as duas pernas (15), (16) são arranjadas 

simetricamente sobre a linha central longitudinal (A) do artigo (1). 

[025] Além disso, cada perna (15), (16) tem um lado (19), (20), 

isto é uma borda, voltada para a outra perna (15), (16). A distância (ax) entre os 

lados voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16), no 

sentido transversal (x) do artigo absorvente (1) varia ao longo do sentido 

longitudinal (Y) do artigo (1) na porção de gancho (3) e na porção traseira (4). 

Isto é, as respectivas bordas das pernas (15), (16) que se encontram mais 

perto da linha central longitudinal (A), isto é, os lados (19), (20), voltados um 

para o outro não estão paralelos com a linha central longitudinal (A). A 

distância (ax) exibe consequentemente máximos e mínimos ao longo do 

sentido longitudinal do artigo (1). Preferivelmente, a distância (ax) varia 

continuamente ao longo do sentido longitudinal do artigo (1). 

[026] De acordo com a invenção, uma distância máxima (a1) no 

sentido transversal entre os lados voltados um para o outro (19), (20) das 

respectivas pernas (15), (16) está, na porção de gancho (3), situada em uma 
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posição no sentido longitudinal do artigo (1) que corresponde a uma posição de 

um ponto (21) de gancho. Assim, quando uma linha e puxada no sentido 

transversal entre os lados voltados um para o outro (19), (20) na posição na 

porção de gancho (3) onde a distância máxima (a1) se encontra, a linha cruza o 

ponto (21) de gancho. O “ponto de gancho” e como o definido em EP-B1-0 969 

784 e descrito ainda no pedido de patente internacional PCT/SE2004/001759. 

Ele é determinado colocando o artigo no usuário em uma posição ereta, e 

então colocando um filamento extensível em torno das pernas do usuário em 

uma configuração de oito. O ponto no artigo (1) que corresponde ao ponto de 

interseção do filamento e julgado como sendo o ponto (21) de gancho. Deve-se 

compreender que o ponto (21) de gancho e determinado colocando o artigo 

absorvente (1) no usuário da maneira destinada e determinando onde o passo 

do filamento cruzaria o artigo/núcleo. 

[027] Por exemplo, a distância máxima (a1) na porção de gancho 

(3) pode ser de 10 a 50 mm. 

[028] Além disso, de acordo com a invenção, os lados voltados 

um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) convergem para 

trás no sentido longitudinal do artigo (1) de forma que a distância (ax) entre os 

lados voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) no 

sentido transversal X e reduzida da distância máxima (a1) na porção de gancho 

(3) a uma distância mínima (a2) na porção traseira (4) . Ou seja, os lados 

voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) 

convergem em um sentido para trás do artigo (1) da posição no sentido 

longitudinal onde se encontra a distância máxima (ai) para a posição no sentido 

longitudinal onde se encontra a distância mínima (a2). 

[029] Por exemplo, a distância mínima (a2) na porção traseira (4) 

pode ser de 5 a 30 mm, preferivelmente 10 a 20 mm, preferivelmente 10 a 15 

mm. 
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[030] Na primeira concretização mostrada na Figura 1, os lados 

voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) 

convergem igualmente para frente no sentido longitudinal de maneira que a 

distância (ax) entre os lados voltados um para o outro (19), (20) das respectivas 

pernas (15), (16) e reduzida da distância máxima (ax)  na porção de gancho 

(3) a uma distância zero na porção de gancho (3), ou seja, os lados voltados 

um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) convergem em um 

sentido para diante do artigo (1) da posição no sentido longitudinal onde e 

encontrada a distância máxima (a1) a uma posição no sentido longitudinal onde 

os dois lados voltados um para o outro (19), (20) se encontram. Assim, na 

primeira concretização os dois lados voltados um para o outro (19), (20) das 

respectivas pernas (15), (16) são juntados na porção de gancho (3) (isto é, na 

parte intermediaria (14)). A posição onde os dois lados voltados um para o 

outro (19), (20) são juntados e denotada como (a0). 

[031] Uma vez que os lados voltados um para o outro (19), (20) 

das duas pernas (15), (16) são juntados na porção de gancho (3) na primeira 

concretização, a primeira região (12) não compreende nenhuma perna na 

transição (5) nem na porção dianteira (2) nesta concretização. 

[032] Além disso, na primeira concretização mostrada na Figura 

1, a primeira região (12) tem uma largura (M) no sentido transversal na 

transição (5) entre a porção dianteira (2) e a porção de gancho (3). A largura 

(M) e adaptada a distância entre dois tendões particulares do músculo em 

ambos os lados do períneo do usuário diretamente na frente das virilhas. Estes 

tendões do musculo fazem parte do grupo do musculo que se origina no 

interior do diafragma pélvico e tem sua fixação ao longo da coxa. Este grupo de 

músculos consiste dos músculos adutores, especialmente o gracilis. Sabe-se 

que a distância entre os ditos dois tendões de musculo e muito similar para 

todas as pessoas: cerca de 25 a 45 mm. Em cerca de 80% das mulheres, a 
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distância entre os dois tendões de musculo e aproximadamente de 30 a 32 

mm. O termo "transição entre a porção dianteira e a porção de gancho" e 

destinado aqui a significar a região que no uso destinado do artigo (1) fica 

situada entre os dois tendões mencionados do musculo. 

[033] A largura (M) está preferivelmente entre 15 e 45 mm, 

preferivelmente entre 25 e 35 mm. Se a largura (M) excede cerca de 35 mm, 

(1) e provável que o artigo se tome incomodo para a maioria dos usuários. Se a 

largura (M) excede 45 mm, o incomodo e o aquecimento por atrito são 

altamente prováveis de ocorrer devido a rigidez mais elevada da primeira 

região (12). 

[034] A parte capital (13) da primeira região (12) na porção 

dianteira (2) compreende ainda duas bordas laterais adicionais (22), (23), que 

divergem para frente no sentido longitudinal, isto é, no sentido para diante do 

artigo (1), da transição (5) e pelo menos de pôr uma extensão para dentro da 

porção dianteira (2). 

[035] Um ângulo entre uma linha no sentido longitudinal do artigo 

(1) e cada uma das bordas laterais (22), (23) da parte capital (13) foi designado 

por (α) na Figura 1. O ângulo (α) e medido onde o ângulo entre uma linha no 

sentido longitudinal do artigo (1) e cada uma das bordas laterais (22), (23) e o 

maior. No caso de um grande ângulo (α), por exemplo, perto de 90°, as bordas 

laterais (22), na porção dianteira (2) podem aquecer por atrito de encontro as 

virilhas e as pernas do usuário e desta maneira causar incomodo para o 

usuário. Quanto menor for o ângulo (α), maior o risco de que o artigo (1) 

deslizara para trás entre as pernas do usuário. No caso de um ângulo (α) de 

menos de 30°, este risco e inaceitavelmente elevado. Um ângulo (α) de 40 a 

60° fornece preferivelmente um balanço entre o posicionamento e o conforto 

seguros. Um ângulo (α) de 45 a 55° foi encontrado como sendo especialmente 

favorável. 
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[036] Além disso, o núcleo absorvente (6) de acordo com a 

invenção compreende uma segunda região (24), que envolve a primeira região 

(12) e se estende entre a primeira região (12) e a borda circunferencial (7). A 

segunda região (24) e constituída ainda por uma região central (25) que se 

estende entre os lados voltados um para o outro (19), (20) das pernas (15), 

(16) e uma região de borda (26). A região de borda (26) tem preferivelmente 5 

mm, preferivelmente 5 a 20 mm, em um sentido ortogonal da dita borda 

circunferencial (7). De acordo com a invenção, o núcleo absorvente (6) tem 

uma densidade menor na segunda região do que na primeira região (12). Isto 

é, a densidade média do núcleo absorvente (6) na segunda região (24) e 

menor do que a densidade média do núcleo absorvente (6) na primeira região 

(12). 

[037] Preferivelmente, a segunda região (24) tem uma menor 

densidade pelo menos 20% menor, preferivelmente pelo menos 30% menor e 

preferivelmente pelo menos 50% menor do que a densidade da primeira região 

(12). Por exemplo, se o material absorvente do núcleo e polpa de felpa, a 

densidade da polpa de felpa na primeira região (12) e preferivelmente de 120 a 

200 kg/m3, preferivelmente 150 a 170 kg/m3, e a densidade da polpa de felpa 

na segunda região (24) e preferivelmente 50 a 100 kg/m3, preferivelmente 70 a 

90 kg/m3. 

[038] As faixas de densidade exemplificadas para a primeira 

região (12) e a segunda região (24) implicam que a primeira região (12) e a 

segunda região (24) são fornecidas com rigidez diferente. Se um outro material 

absorvente diferente da polpa de felpa e utilizado para o núcleo (6), a mesma 

rigidez diferente da primeira região (12) e da segunda região (24) pode ser 

fornecida por outras densidades das primeira e segunda regiões (12), (24). 

[039] Além disso, se o material absorvente compreende um 

polímero superabsorvente (SAP), o peso e o volume de SAP são omitidos 
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quando a densidade das primeiras e segundas regiões (12), (24) e calculada 

no contexto da presente invenção. Isto é devido ao fato de que o SAP tem uma 

densidade relativamente alta, mas não contribui para a rigidez das primeira e 

segunda regiões (12), (24). 

[040] Como acima mencionado, a segunda região (24) e dividida 

em uma região central (25) e em uma região de borda (26). A densidade da 

região central (25) e da região de borda (26) pode ser a mesma ou diferente. 

Além disso, a densidade dentro de cada uma das regiões, da primeira região 

(12), da região central (25) e da região de borda (26), pode variar ou ser 

constante. 

[041] De acordo com a invenção, a espessura da região central 

(25) e maior do que a espessura da primeira região (12). A espessura da região 

de borda (26) pode ser maior do que a espessura da primeira região (12) ou 

pode ser a mesma. Isto é descrito mais abaixo quando são descritos dois 

métodos de fabricação diferentes. 

[042] O material deve estar presente nas regiões de menor 

densidade (25), (26) - a situação em que a densidade das regiões de menor 

densidade (25), (26) e zero não e compreendida dentro do escopo desta 

invenção. 

[043] Inúmeros métodos para medir a densidade de núcleos 

absorventes, ou a densidade média de amostras, foram descritos na literatura. 

Em particular, a densidade média de uma amostra de núcleo absorvente pode 

ser medida de acordo com o seguinte procedimento: 

- O artigo absorvente delaminado com cuidado: todas as camadas 

de cobertura interna ou externa são removidas para restar somente um núcleo 

unitário; 

- Uma pressão de 0,5 kPa e aplicada ao núcleo absorvente 

através de um pé que em área corresponda a área da amostra de núcleo 
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absorvente para a qual a densidade deve ser medida; 

- A espessura da amostra e medida enquanto submetida a esta 

pressão; 

- As amostras para as quais as densidades devem ser calculadas 

são cortadas do núcleo, e do peso de superfície (g/cm2) destas amostras e 

calculado a partir de sua área de massa/ superfície; 

- Do peso de superfície e da espessura, a densidade media 

destas áreas e calculada. A densidade media (kg/m3) e calculada dividindo o 

peso de superfície pela espessura. 

[044] O projeto geométrico da primeira região (12) e a diferença 

de densidade, isto é, a diferença de rigidez, entre as primeira e segunda 

regiões (12), (24) promovem a formação vantajosa de uma forma tridimensional 

do artigo (1) quando e usado. A forma tridimensional vantajosa fornece uma 

adaptação anatômica muito boa do artigo (1), isto é, e fornecido um bom ajuste 

do artigo (1). Além disso, a estabilidade do artigo (1) na posição ajustada sobre 

o usuário e fornecida. A estabilidade do artigo (1) e fornecida, por exemplo, 

pela alta densidade da primeira região (12). 

[045] No uso, a transição (5) do artigo absorvente (1) e 

posicionada entre os dois tendões de músculo mencionados. Então a 

compressão transversal das bordas longitudinais (8), (9) entre os tendões 

devido a densidade menor da região de borda (26) promove a formação da 

configuração tridimensional correta do artigo (1). Em particular, a compressão 

transversal das bordas longitudinais (8), (9) entre os tendões permite que a 

porção dianteira (2) do artigo (1) se dobre para cima para o usuário e podendo 

assim criar uma forma de "tigela". Isto permite um ajuste mais próximo, mais 

seguro do artigo (1). A forma predeterminada do artigo (1) igualmente reduz o 

risco do artigo se dobrar de uma maneira indesejada, por exemplo, criando 

canaletas que podem pausar vazamento. 
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[046] Além disso, devido ao fato de que a largura (M) da primeira 

região (12) na transição (5) corresponde essencialmente a distância entre os 

dois tendões de musculo mencionados do usuário e que as bordas bilaterais 

(22), (23) da parte capital (13) da primeira região (12) divergem para diante no 

sentido longitudinal da transição (5), o artigo absorvente (1) durante o uso será 

escorado firmemente com a transição (5) entre os tendões de musculo e será 

retido nesta posição. A porção dianteira (2) do artigo (1) e mantida 

consequentemente na área na frente dos tendões de musculo mencionados, 

enquanto a porção de gancho (3) do artigo (1) e posicionada corretamente de 

encontro aos genitais do usuário. Isto ajuda a evitar os problemas associados 

com a colocação incorreta do artigo absorvente (1), ou o movimento do artigo 

(1) durante o uso. Desta maneira, o artigo (1) e impedido de mover-se para trás 

entre as pernas do usuário. Mesmo que uma toalha sanitária seja presa a 

roupa interior no uso, este e um problema comum em toalhas sanitárias 

convencionais porque os movimentos da perna do usuário deslocam 

frequentemente a toalha sanitária para trás. 

[047] Como a região central (25) e mais grossa do que a primeira 

região (12) de acordo com a invenção, a região central (25) fornece uma 

porção levantada pré-formada, isto é, e fornecida uma corcova pré-formada. 

Além disso, devido ao fato de que a densidade do núcleo absorvente (6) e 

menor na região central (25) do que na primeira região (12) e o fato de que os 

lados voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) 

convergem para trás no sentido longitudinal do artigo (1), o artigo absorvente 

(1) no uso se dobra ao longo da linha central longitudinal (A) pelo menos em 

partes da porção de gancho (3) e da porção traseira (4). Desse modo, a porção 

levantada pré-formada na região central (25) e realçada mais durante o uso, 

pelo menos em parte da porção de gancho (3) e da porção traseira (4). A 

corcunda e destinada a fazer o contato com os genitais do usuário durante o 
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uso do artigo (1). O liquido corporal descarregado pode, desta maneira, ser 

capturado assim que sair do corpo do usuário e ser absorvido imediatamente 

pelo artigo (1) em vez de escorrer para fora sobre a superfície do último. 

[048] Além disso, a corcunda na porção traseira (4) e 

acomodada na fenda entre as nádegas do usuário. Isto reduz o vazamento da 

parte traseira do artigo (1). Mais especificamente, fornece uma proteção muito 

boa contra o vazamento através da fenda entre as nádegas, dito tipo de 

vazamento que ocorre geralmente durante o uso de artigos absorventes 

convencionais quando o usuário se encontra deitado de costas. 

[049] Promover uma determinada dobra ou corcunda na porção 

traseira (4) aumenta o conforto de artigos absorventes, uma vez que são 

reduzidos a torção indesejada, o ajuntamento ou o dobramento em Z do artigo 

entre as nádegas. A dobradura da porção traseira (4) entre as nádegas do 

usuário igualmente promove o ajuste seguro, porque o movimento transversal e 

longitudinal do artigo durante o uso e reduzido. 

[050] Assim, as partes da região de borda (26) de menor 

densidade destinada a ser posicionada entre os dois tendões de musculo 

mencionados, a largura (M) da primeira região (12) na transição (5), o projeto 

dos lados voltados um para o outro (19), (20) das duas pernas (15), (16) e a 

diferença de densidade entre a primeira região (12) e a segunda região (24) 

cooperam a fim de fornecer ao artigo uma forma que siga os contornos do 

corpo do usuário mais proximamente. Mais especificamente, o artigo e 

fornecido com uma forma que se amolda em tomo dos grandes lábios durante 

o uso. 

[051] Um efeito mais adicional das regiões (25), (26) de uma 

menor densidade e que estas têm poros e capilares maiores e 

consequentemente uma menor ação capilar do que a primeira região (12). Um 

gradiente capilar está consequentemente presente no artigo (1), de modo que 
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o liquido e distribuído mais preferencialmente nas áreas (não-macias) mais 

densas, isto é, na primeira região (12). Isto proporciona um artigo (1) que 

melhora a segurança contra o vazamento, uma vez que o liquido não será tão 

distribuído nas áreas de menor densidade tanto quanto nas áreas mais densas. 

Por exemplo, a região de borda menos densa (26) funcionara como uma 

barreira ao longo das bordas do núcleo. Além disso, devido a estrutura de 

grandes poros na região central (25), a permeabilidade toma-se elevada e 

fornece -se uma entrada mais rápida de liquido. 

[052] Além disso, as regiões (25), (26) de menor densidade 

podem ter, por exemplo, uma densidade variável que aumenta gradualmente 

para as bordas das ditas regiões de maneira que alcance 100% nas bordas 

das regiões onde encontram a primeira região (12). Isto permite uma escala 

mais larga de ajuste, porque os usuários com um períneo mais estreito poderão 

comprimir mais as regiões (25), (26) de menor densidade, enquanto aqueles 

com períneos mais largos comprimirão menos as regiões (25), (26) de menor 

densidade. Os artigos (1) se adaptam consequentemente aquela minoria das 

pessoas que não tem as faixas de distância acima mencionadas entre os dois 

tendões de musculo. Adicionalmente, o gradiente de densidade nestas regiões 

(25), (26) resultada em um gradiente de absorção, como o material de uma 

menor densidade tem uma ação capilar menor. Isto fornece segurança 

adicional contra o vazamento nas bordas do artigo (1), porque as propriedades 

de absorção do artigo (1) diminuem na região de borda (26) para as bordas e o 

liquido e dirigido para a primeira região (12) do artigo (1). Além disso, isto 

fornece um direcionamento adicional do liquido na região central (25) em 

direção a primeira região (12), como as propriedades de absorção do artigo (1) 

aumentam na região central (25) em direção a primeira região (12). 

[053] O artigo (1) de acordo com a invenção e fornecido 

igualmente com bordas macias devido ao fato de que a região de borda (26) 
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tem baixa densidade. As bordas macias aumentam o conforto. 

[054] Além disso, a densidade mais elevada da primeira região 

(12) implica que está tem grande capacidade de distribuição de liquido para o 

espalhamento rápido do liquido corporal recebido do usuário sobre o núcleo 

(6). A densidade mais elevada da primeira região (12) na parte capital (13) 

igualmente promove a estabilidade, isto é, promove que a parte capital 

permanece esticada e que é inibida a formação de enrugamento. 

[055] A Figura 2 mostra uma vista plana de uma segunda 

concretização do artigo absorvente (1) de acordo com a invenção. A segunda 

concretização corresponde a primeira concretização mostrada na Figura 1 

exceto com referenda a configuração das partes da primeira região (12), ou 

mais especificamente, a extensão das pernas (15), (16). Na segunda 

concretização, a primeira região (12) compreende as duas pernas (15), (16) e 

uma parte de junta de perna (27) na porção dianteira (2). As duas pernas (15), 

(16) se estendem da parte de junta de perna (27) na porção dianteira (2), sobre 

a porção de gancho (3) para as extremidades separadas de perna (17), (18) na 

porção traseira (4). Assim, na segunda concretização as duas pernas (15), (16) 

se estendem sobre pelo menos parte da porção dianteira (2), sobre toda a 

porção de gancho (3) e sobre pelo menos parte da porção traseira (4) no 

sentido longitudinal. Entretanto, não obstante o fato de que a extensão das 

pernas (15), (16) na segunda concretização difira da primeira concretização, o 

projeto da primeira região (12) não difere para trás no sentido longitudinal de 

uma posição que corresponde a posição do ponto de gancho (21). 

[056] Na segunda concretização mostrada na Figura 2, os lados 

voltados um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) 

convergem para diante no sentido longitudinal de maneira que a distância (ax) 

entre os lados voltados um para o outro (19), (20) das pernas (15), (16) no 

sentido transversal e reduzida da distância máxima (ai) na porção de gancho 
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(3) a uma distância mínima (a3) de transição na transição (5) entre a porção 

dianteira (2) e a porção de gancho (3), ou seja, os lados voltados um para o 

outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) convergem em um sentido 

para diante do artigo (1) da posição no sentido longitudinal onde a distância 

máxima (al) se encontra para uma posição na transição (5). 

[057] Por exemplo, a distância mínima (a3) de transição pode ser 

de 25 mm. Preferivelmente, a distância mínima (a3) de transição e de 5 a 20 

mm e preferivelmente (a3) e de 5 a 15 mm. 

[058] Além disso, cada perna (15), (16) tem uma largura (Ci) na 

transição (5). A largura total das duas pernas (15), (16) na transição (5), isto é 

(Ci) + (Ci), corresponde a largura (M) da primeira região (12) na primeira 

concretização. Consequentemente, a largura total das duas pernas (15), (16) 

está preferivelmente entre 15 e 45 mm, preferivelmente entre 25 e 35 mm. 

[059] Além disso, os lados voltados um para o outro (19), (20) 

das respectivas pernas (15), (16) divergem para diante no sentido longitudinal 

da transição (5) e pelo menos por alguma extensão sobre a porção dianteira 

(2), isto é, até que encontrem a parte de junta de perna (27). Um ângulo entre 

uma linha no sentido longitudinal do artigo (1) e cada um dos lados voltados 

um para o outro (19), (20) na porção dianteira foi designado por na Figura 2. O 

ângulo β e medido onde o ângulo entre uma linha no sentido longitudinal do 

artigo (1) e cada um dos lados voltados um para o outro (19), (20) e o maior. 

Por exemplo, β pode ser 35º a 55º. Um ângulo β de 45° e favorável. 

[060] Adicionalmente as vantagens fornecidas pela primeira 

concretização, a segunda concretização fornece ainda a vantagem de uma 

região central (25) ainda maior possuindo baixa densidade. Especialmente se o 

núcleo (6) tem um peso base relativamente elevado, a primeira região (12) na 

parte dianteira (2) da primeira concretização pode tomar-se demasiadamente 

dura. Neste caso a segunda concretização pode ser preferível uma vez que a 
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primeira região (12) cobre uma área menor na parte dianteira (2). A parte 

dianteira (2) e mais flexível na segunda concretização do que na primeira 

concretização. Ainda a primeira região (12) na segunda concretização fornece 

vantagens similares como na primeira concretização. 

[061] Além disso, em algumas condições durante o uso, a região 

de entrada de liquido pode ser um pouco distante da parte dianteira (2). Neste 

caso e uma vantagem se a propriedade de entrada rápida da região de núcleo 

(25) e incluída na parte dianteira (2), que é o caso na segunda concretização. 

Além disso, uma porção elevada e formada na região de (a3) na segunda 

concretização, o que fornece um contato mais próximo ao corpo nesta área e, 

assim, maior segurança contra vazamento. 

[062] A Figura 3 mostra uma vista plana de uma terceira 

concretização do artigo absorvente (1) de acordo com a invenção. A terceira 

concretização corresponde a segunda concretização a exceção do que se 

refere a configuração da primeira região (12). Além disso, a terceira 

concretização e simétrica em tomo de uma linha central transversal C. Assim, 

na terceira concretização o comprimento da porção (2) e da porção (4) e 

essencialmente igual. A terceira concretização do artigo pode ser usada de 

maneira que a porção (2) cobre as regiões púbicas do usuário e de maneira 

que a porção (4) se estende para a parte traseira do usuário. Alternativamente, 

a terceira concretização do artigo pode ser usada de maneira que a porção (4) 

cobre as regiões púbicas do usuário e de maneira que a porção (2) se estende 

para a parte traseira do usuário. 

[063] Na terceira concretização, a primeira região (12) 

compreende duas pernas (15), (16), que são separadas totalmente uma da 

outra. As duas pernas (15), (16) são arranjadas simetricamente em tomo da 

linha central longitudinal (A). Além disso, as duas pernas (15), (16) são 

relacionadas de maneira que no rebatimento em um piano 15 localizado na 
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linha central longitudinal (A), cada perna (15), (16) e a imagem espelhada da 

outra perna (15), (16). 

[064] Além disso, na terceira concretização, uma distância 

máxima (ai) no sentido transversal entre os lados voltados um para o outro 

(19), (20) das respectivas pernas (15), (16) está, na porção de gancho (3), 

situada em uma posição no sentido longitudinal do artigo que corresponde a 

uma posição de um ponto de gancho (21). Além disso, os lados voltados um 

para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) convergem para trás 

no sentido longitudinal do artigo (1) da distância máxima (ai) na porção de 

gancho (3) de maneira que a distância (a3) e formada em uma transição (33) 

entre a porção de gancho (3) e a porção (4), e de maneira que a distância 

mínima (a2) e formada na porção (4). 

[065] Além disso, na terceira concretização, os lados voltados 

um para o outro (19), (20) das respectivas pernas (15), (16) convergem para 

diante no sentido longitudinal do artigo (1) da distância máxima (ai) na porção 

de gancho (3) de maneira que a distância (a3) e formada na transição (5) entre 

a porção de gancho (3) e a porção (2) e de maneira que a distância mínima (a2) 

e formada na porção (2). 

[066] As distâncias (a2) e (a3) correspondem aquelas dadas 

acima para a primeira e a segunda concretizações. 

[067] Uma técnica apropriada para formar os núcleos 

absorventes (6) da presente invenção e formar uma manta através de um 

processo© de via ar, como ilustrado esquematicamente nas Figuras 4a-b e 

como descrito mais detalhadamente em EP-A2-1 253 231. Na concretização 

mostrada nas Figuras 4a-b, e fornecido um molde permeável ao ar (não 

mostrado) que tem uma profundidade uniforme. O material fibroso (29) e 

colocado no molde por via ar e o molde e cheio, por meio de que é produzido 

um núcleo absorvente (6) em que a quantidade do material fibroso (29) em 
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cada ponto e a mesma (Figura 4a). 

[068] Depois que o núcleo absorvente (6) e produzido, ele e 

comprimido em padrão de modo que é produzido um núcleo absorvente (6) 

que tem regiões com densidades diferentes (Figura 4b). A compressão pode 

ocorrer usando quaisquer meios conhecidos. 

[069] Além disso, nesta concretização a densidade do material 

fibroso no núcleo absorvente não comprimido (6) (Figura 4a) corresponde a 

densidade do núcleo absorvente (6) nas regiões de uma menor densidade de 

acordo com a invenção. O núcleo absorvente (6) fora destas regiões e então 

comprimido enquanto dentro destas regiões, o núcleo (6) permanece não 

comprimido (Figura 4b). 

[070] Nos processes de formação eficientes de hoje, são usadas 

rodas formadoras de mantas, como descrito em US 4 765 780, SE 9401542-7 

e EP-A2-1 253 231. Os moldes permeáveis ao ar são espagados 

uniformemente sobre a periferia das rodas de formação. O material fibroso 

(junto com algum outro material que possa ser desejado) e alimentado dos 

moinhos por meio de ventiladores e nas rodas de formação através de tampas 

de formação. Mais de uma tampa de formação pode estar presente por roda de 

formação e a concentração dos vários componentes poderia diferir nas tampas 

diferentes. 

[071] Em uma alterativa a formação nas rodas de formação, os 

núcleos absorventes (6) da presente invenção podem ser produzidos 

colocando o material fibroso (junto com algum outro material que possa ser 

desejado) em uma correia que tenha um perfil que de finalmente uma diferença 

de densidade em diferentes partes da correia material. O material pode ser pré-

fabricado e enrolado em rolos. 

[072] Em uma concretização alterativa, um núcleo absorvente (6) 

de acordo com a presente invenção e produzido como ilustrado 
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esquematicamente nas Figuras 5a-d. Um molde permeável ao ar (28) que tem 

a forma desejada e fornecido. A profundidade do molde (28) pode variar, como 

considerado na vista de seção transversal na Figura 5a, de acordo com a 

quantidade de material que é exigido em cada ponto. O material fibroso (29) e 

colocado via ar no molde (28), e o molde (28) e cheio (veja Figura 5b). Devido 

as diferenças na profundidade do molde em várias áreas, a quantidade de 

material fibroso em alguns pontos variara (Figura 5c). 

[073] Depois que o núcleo absorvente (6) e produzido, ele e 

comprimido naquelas regiões que correspondem a primeira região (12) e a 

região de borda (26) de modo que a ser obtida uma espessura uniforme 

naquelas regiões. Assim, após a compressão a espessura da região central 

(25) e maior do que a espessura da primeira região (12) e da região de borda 

(26) (Figura 5d). 

[074] Desta maneira, áreas de densidades diferentes podem ser 

acumuladas dentro do núcleo absorvente (6). Se desejado, mascara ou 

defletores podem ser introduzidos no processo de formação, de modo que a 

deposição de fibra nas áreas sem máscara seja mais elevada do que nas 

áreas mascaradas. Alternativamente, os moldes podem ter densidade de furo 

e/ou tamanhos de furo diferentes em áreas diferentes do molde. O fluxo do 

material fibroso será consequentemente diferente em áreas diferentes do 

molde. Isto permite um controle mais adicional sobre a densidade do material. 

[075] Adicionalmente ao núcleo absorvente (6), o artigo 

absorvente (1) de acordo com a invenção pode compreender, segundo as 

indicações das Figuras 1 a 3, uma camada de cobertura interna (30) e uma 

camada de cobertura externa (31). A camada de cobertura interna (30) 

encontra-se em contato direto com o corpo do usuário, e deve 

consequentemente ser macia, confortável e permeável a liquido. A camada de 

cobertura interna (30) pode compreender um material não-tecido, por exemplo, 
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de fiação continua, de via sopro, cardado, hidroentrelagado, de via úmida, etc. 

Os materiais não-tecidos apropriados podem ser compor de fibras naturais, tais 

como fibras de polpa de madeira ou de algodão, fibras sintéticas, tais como 

poliéster, polietileno, polipropileno, viscose, etc. ou de uma mistura de fibras 

naturais e sintéticas. O material da camada de cobertura interna pode ainda ser 

composto de fibras doe estopa, que podem ser ligadas em um padrão de 

ligação, como divulgado, por exemplo, em EP-A-1 035 818. 

[076] Outros exemplos adicionais de materiais da camada de 

cobertura interna são espumas porosas, películas plásticas perfuradas, etc. Os 

materiais apropriados como materiais da camada de cobertura interna devem 

ser macios e não- irritantes a pele e devem ser prontamente penetrados pelo 

liquido do corpo, por exemplo, urina ou liquido menstrual. A camada de 

cobertura interna (30) ainda pode ser diferente em diferentes partes do artigo 

absorvente (1). 

[077] A camada de cobertura externa (31) encontra-se em 

contato com o vestuário do usuário, e são impermeáveis a liquido. A camada 

de cobertura externa (31) se refere ao material impermeável a liquido que 

forma a cobertura externa do artigo absorvente (1). A camada de cobertura 

externa pode compreender -uma película plástica fina, uma película, por 

exemplo, de polietileno ou de polipropileno, um material não-tecido revestido 

com um material impermeável a liquido, um material não-tecido hidrofóbico, 

que resista a penetração de liquido, ou um laminado de uma película plástica e 

de um material não-tecido. Outros materiais laminados que são apropriados 

para uso como camada de cobertura externa são laminados de um material 

não-tecido e de material de enchimento high-loft. O material da camada de 

cobertura externa pode ser respirável para permitir que o vapor vaze do núcleo 

absorvente, enquanto ainda impede que os líquidos passem. Os exemplos de 

materiais respiráveis de camada de cobertura externa são películas poliméricas 

Petição 870170096077, de 08/12/2017, pág. 36/42



26/27 

 

porosas, laminados não-tecidos de camadas de fiação continua e de via sopro 

e laminados de películas poliméricas porosas e de materiais não-tecidos. 

Preferivelmente, a camada de cobertura externa (31) compreende material 

não-tecido pelo menos em sua superfície voltada para o vestuário. 

[078] Nas concretizações mostradas nas Figuras 1 a 3, a 

camada de cobertura interna (30) e a camada de cobertura externa (31) se 

estendem com porções de borda para fora do núcleo absorvente (6) em tomo 

dos últimos e são interconectadas ao longo destas porções de borda para 

formar uma cobertura em tomo do núcleo absorvente (6). As camadas de 

cobertura interna e externa se estendem para fora no sentido transversal para 

formar abas laterais flexíveis (32) ou "asas", na região da porção de gancho 

(3). As abas laterais (32) são destinadas a serem arranjadas em tomo da 

porção de gancho na roupa Intima do usuário. Além disso, as abas laterais (32) 

são fornecidas s apropriadamente com revestimento adesivo (não mostrado) 

na camada de cobertura externa (31), por meio do qual as abas (32) podem ser 

unidas em tomo das pernas da roupa intima. 

[079] Entretanto, mesmo se o artigo absorvente (1) mostrado nas 

Figuras 1 a 3 compreende abas (32), o artigo absorvente (1) em variações 

daquelas concretizações pode não compreender quaisquer abas. 

[080] Além disso, em uma concretização alterativa, o artigo 

absorvente (1) pode compreender somente uma camada de cobertura externa 

(31), isto é, nenhuma camada de cobertura interna. Adicionalmente, o núcleo 

absorvente (6) do artigo absorvente pode ser envolvido em uma única camada 

de cobertura que pode atuar como camada de cobertura interna e externa. 

[081] O artigo absorvente (1) ainda pode incluir uma camada de 

distribuição e aquisição (não mostrada) a qual e colocada sobre o núcleo 

absorvente (6) e adaptada para receber rapidamente e armazenar 

temporariamente o liquido descarregado antes que este seja absorvido pelo 
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núcleo absorvente (6). Tais camadas da distribuição e aquisição são 

conhecidas na arte e podem ser compostas de enchimento fibroso poroso, de 

película plástica de SD, de LDA (via ar de baixa densidade), de multibond, 

ligação de látex ou de materiais de espuma. 

[082] Uma toalha sanitária (1) de acordo com a invenção pode 

compreender quaisquer meios de fixação conhecidos na arte para permitir o 

prendimento as roupas de baixo de um usuário. Tais meios podem incluir um 

revestimento de adesivo ou um revestimento de fricção na superfície do artigo 

voltada para a roupa. Além disso, o artigo (1) de acordo com a invenção pode 

compreender, como descrito acima, abas de fixação ("asas") que se estendem 

no sentido transversal do artigo (1) e são destinadas a serem arranjadas em 

tomo da porção de gancho da roupa de baixo do usuário. Entretanto e 

importante que a natureza e a colocação de tais meios de fixação não 

interfiram significativamente com a função do artigo (1) no uso. 

[083] Embora a discussão acima seja exemplificada através de 

um absorvente sanitário, a presente invenção e igualmente aplicável a outros 

artigos absorventes, tais como, fraldas, almofadas para incontinência ou forros 

de calcinha. Por exemplo, a aplicação da invenção as fraldas fornecem ria 

benefícios similares em termos de conforto, de ajuste e de prevenção de 

vazamento. 

[084] A invenção não deve ser considerada como limitada pela 

descrição acima; o escopo e as limitações da invenção são definidos pelas 

reivindicações anexas.
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REIVINDICAÇÕES 

1. ARTIGO ABSORVENTE (1), tal como uma toalha sanitária, 

um forro de calcinha, uma almofada para incontinência ou uma fralda, onde 

dito artigo tem um sentido transversal (x) , um sentido longitudinal (y) e uma 

linha central longitudinal (A), onde o artigo dito (1) tem ainda uma porção 

dianteira (2), uma porção de gancho (3) e uma porção traseira (4), onde o 

artigo dito (1) compreende um núcleo absorvente (6), onde o dito núcleo 

absorvente (6) e limitado por uma borda circunferencial (7), onde o dito núcleo 

absorvente (6) compreende uma primeira região (12) que se estende no 

sentido longitudinal (y) do artigo (1) de uma posição na porção dianteira (2), 

sobre a porção de gancho (3) e pelo menos por certa extensão dentro da 

porção traseira (4), onde a dita primeira região (12) compreende duas pernas 

(15, 16) se estendendo no sentido longitudinal (y) do artigo (1) sobre pelo 

menos parte da porção de gancho (3) para as extremidades separadas de 

perna (17, 18) na porção traseira (4), onde as ditas pernas (15, 16) são 

arranjadas simetricamente sobre dita linha central longitudinal (A), em que 

distância (ax) entre os lados voltados um para o outro (19, 20) das respectivas 

pernas (15, 16) no sentido transversal (x) varia no sentido longitudinal (y), 

caracterizado pelo fato de que uma distância máxima (a1) entre os lados 

voltados um para o outro (19, 20) das respectivas pernas (15, 16) no sentido 

transversal (x) está, na porção de gancho (3), situada em uma posição no 

sentido longitudinal (y) correspondendo a uma posição de um ponto de gancho 

(21), onde ditos lados voltados um para o outro (19, 20) das respectivas pernas 

(15, 16) convergem para trás no sentido longitudinal (y) de maneira que a dita 

distância (ax) está reduzida da dita distância máxima (a1) a uma distância 

mínima (a2) na porção traseira (4), onde dito núcleo absorvente (6) é de 

construção unitária e compreende ainda uma segunda região (24) envolvendo 

dita primeira região (12) e se estendendo entre dita primeira região (12) e dita 
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borda circunferencial (7), e onde a densidade média do dito núcleo absorvente 

(6) na dita segunda região (24) e menor do que a densidade média do dito 

núcleo absorvente (6) na dita primeira região (12). 

2. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com a reivindicação 

1, caracterizado pelo fato de que dito lados voltados um para o outro (19, 20) 

das respectivas pernas (15, 16) convergem para diante no sentido longitudinal 

(y) de maneira que a distância (ax) entre os ditos lados voltados um para o 

outro (19, 20) das respectivas pernas (15, 16) está reduzida da dita distância 

máxima da porção de gancho (ai) a uma distância zero na porção do gancho 

(3). 

3. ARTIGO ABSORVENTE de acordo com a reivindicação 2, 

caracterizado pelo fato de que uma largura (M) da dita primeira região (12) em 

uma transição (5) entre a dita porção dianteira (2) e a dita porção de gancho (3) 

estão na ordem de 15 a 45 mm no sentido transversal (x). 

4. ARTIGO ABSORVENTE de acordo com a reivindicação 1, 

caracterizado pelo fato de que ditos lados voltados um para o outro (19, 20) 

das respectivas pernas (15, 16) convergem para diante no sentido longitudinal 

(y) de maneira que a distância (ax) entre os ditos lados voltados um para o 

outro (19, 20) das respectivas pernas (15, 16) no sentido transversal (x) e 

reduzida da dita distância máxima da porção de gancho (ai) a uma distância 

mínima de transição (as) em uma transição (5) entre a dita porção dianteira (2) 

e a dita porção de gancho (3). 

5. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com a reivindicação 

4, caracterizado pelo fato de que uma largura total da dita primeira região (12) 

na dita transição (5) entre a dita porção dianteira (2) e a dita porção de gancho 

(3) está na ordem de 15 a 45 mm no sentido transversal (x).  

6. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com a reivindicação 

4 ou 5, caracterizado pelo fato de que a dita distância mínima de transição (a3) 
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é 25 mm. 

7. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 4 a 6, caracterizado pelo fato de que ditos lados voltados 

um para o outro (19, 20) das respectivas pernas (15, 16) divergem para diante 

no sentido longitudinal (y) da dita transição (5) e pelo menos por certa extensão 

sobre a porção dianteira (2). 

8. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 7, caracterizado pelo fato de que dita distância máxima 

da porção de gancho (a1) é de 10 a 50 mm. 

9. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 8, caracterizado pelo fato de que dita distância mínima 

(a2) na dita porção traseira (4) é de 5 a 30 mm. 

10. ARTIGO ABSORVENTE (1) de acordo com qualquer uma 

das reivindicações 1 a 9, caracterizado pelo fato de que dita segunda região 

(24) e constituída por uma região central (25) que se estende entre ditos lados 

voltados um para o outro (19, 20) das ditas pernas (15, 16) e por uma região de 

borda (26), onde a dita região de borda (26) é de 5 mm em um sentido 

ortogonal da dita borda circunferencial (7). 
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