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 Active Birth Pools

 Voor jarenlang gebruik.
 Levenslange garantie.
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Door de ontwikkeling van bevalbaden hebben wij bijgedragen aan het gebruik  
van water bij bevallingen, een revolutie in de kraamzorg.

Ons verhaal gaat over verandering, innovatie en ontwikkeling.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werkten we al nauw samen met  
vroedvrouwen, verloskundigen en arbodeskundigen toen we het eerste speciaal ontwikkelde 

bevalbad ontwikkelden dat geschikt was voor gebruik in ziekenhuizen.

Nadien hebben we onze ontwerpen doorontwikkeld, de gebruikte materialen verder  
verbeterd en onze technische productievaardigheden vergroot. Dit heeft geleid tot de  

productie van bevalbaden die veiliger zijn en beter aansluiten bij de wensen van  
alle eindgebruikers.

De jury van Building Better Healthcare Awards omschreef onze bevalbaden als  
“De top in de ontwikkeling van bevalbaden en een ongekende combinatie van design,  

materialen en fabricage”.

Onze missie is het creëren van slim ontworpen bevalbaden die de kwaliteit van de  
bevalling voor moeders en verloskundigen verbetert op de veiligste, meest praktische  

en duurzame manier.

 Bekroonde bevalbaden die uitmunten 
in veiligheid, waarde en prestatie
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Voor bevalbaden van unieke kwaliteit zijn wij het juiste adres

Wij hebben ons succes te danken aan eenvoud van design en onze focus op de  
drie kernprincipes: veiligheid, waarde en prestatie.

De passie voor excellentie en toewijding om verloskundigen en moeders te helpen  
bij een betere bevallingsbeleving is wat ons drijft.

Onze ongeëvenaarde kennis en uitgebreide ervaring stellen ons in staat bevalbaden te leveren 
die het risico minimaliseren, het resultaat optimaliseren en de waarde maximaliseren.

Wij hebben de afgelopen 35 jaar wereldwijd duizenden bevalbaden aan honderden  
ziekenhuizen geleverd en werken samen met eindgebruikers, specialisten en fabrikanten  

om onze producten verder te ontwikkelen en verbeteren.

Active Birth Pools worden op bestelling met de hand gemaakt in Engeland door zeer  
bekwame vakmensen die trots zijn op hun werk en streven naar perfectie.

Klanten kiezen voor ons omdat ze weten dat onze bevalbaden superieure prestaties,  
ongeëvenaarde veiligheid en onovertroffen duurzaamheid bieden.

Wij staan 100% achter onze bevalbaden en garanderen dat wij beschikbaar zijn voor  
ondersteuning of dienstverlening als u hulp nodig hebt. Waar u ook bent.

 Onze bevalbaden gaan tientallen jaren mee  
en kennen een levenslange garantie.
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We hebben zorgvuldig gekeken naar wat er speelt in de samenwerking tussen de zwangere 

vrouw en de verloskundige en het gebruik van het bad. Op basis van die gegevens hebben  

we op onze bevalbaden, die algemeen als het meest comfortabel, praktisch en  

gebruiksvriendelijk worden ervaren, ergonomische gebruiksprincipes toegepast.

Active Birth Pools maken optimaal gebruik 
van de voordelen van een bevalling in warm 
water. Dit geeft de moeder een grotere kans 
om op natuurlijke wijze haar kind ter wereld 
te brengen.

Moeders zeggen dat ze onze baden zo  
prettig vinden omdat ze zo comfortabel zijn 
en goed ondersteunen. Ze beschikken over 
veel bewegingsruimte en ze kunnen daarom 
makkelijk van houding veranderen.

Omdat verloskundigen elke dag met onze 
baden werken, waren hun gebruiksgemak  
en veiligheid voor ons absolute prioriteit.  
Zij vinden onze baden fantastisch en  
gebruiken ze graag.

De bewegingsvrijheid en de ontspanning  
in het warme water zorgen ervoor dat  
oxytocine wordt aangemaakt, wat de  
weeën stimuleert. Dit maakt de kans op  
een natuurlijke bevalling groter.
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Onze baden hebben een complexe, organische vorm waardoor ze zowel fysiek als  

psychologisch aantrekkelijk zijn.

De vorm gaat uit van de functie en is teruggebracht naar de kern: fraai en bruikbaar  

tegelijkertijd. Voor elke vorm, elke ronding en elke lijn is een reden.

Verloskundigen vinden onze baden  
bijzonder prettig om mee te werken.  
Zij hebben een natuurlijke zithouding, met  
hun armen op en hun benen onder de brede 
rand. Net alsof ze aan een bureau zitten.

Kenmerkend voor onze baden is de extra 
brede, afgeronde bovenrand waar de  
moeder zich tijdens de bevalling vanaf elke 
plek in het bad aan vast kan houden als ze  
wilt hurken.

Ze maakt instinctief gebruik van de  
zitplaatsen in het bad en rust uit op de  
brede randen. Zo kan ze een houding  
aannemen die natuurlijk is tijdens de  
ontsluiting en de geboorte zelf.

In 1995 verbeterden we samen met een  
ergonoom uit de gezondheidszorg het  
ontwerp van onze baden. Dit leidde tot  
innovaties die onze baden veiliger en  
gebruiksvriendelijker maakten.



Ficore® - de sleutel tot het succes      
  van onze baden
Ficore®, een gepatenteerd materiaal met unieke kwaliteiten, stelt ons in staat om bevalbaden 
te produceren die niet alleen mooier, praktischer en nuttiger zijn, maar ook veiliger, zuiniger 
en duurzamer ten opzichte van andere bevalbaden op de markt.

FICORE is een massieve composiethars, geen lamineer- of bindhars. De samenstelling en de 
wijze van verwerking maken meer nauwkeurige details mogelijk, zoals scherpere bochten en 
rondingen. Het kan niet uit elkaar vallen of kapot gaan, iets wat nog wel eens voorkomt bij 
baden van glasvezel of acryl.

Bevalbaden van Ficore® hebben veel voordelen:

1. De sterk gepolijste afwerking is ultra glad, uitnodigend en warm bij aanraking

2. Bestand tegen bacteriën, reinigingsmiddelen en agressieve ontsmettingsmiddelen

3. Houd de warmte extreem goed vast (0,7 graden warmteverlies per uur)

4. Sterker, duurzamer en na snelle reparatie weer als nieuw

5. Betere antislipwerking en eenvoudig te reinigen

6. Hoogste normen voor waterveiligheid en -hygiëne

7. Zeer duurzame investering met langere levensduur en betere prestaties

6Active Birth Pools

 Ongeëvenaard comfort en ondersteuning  
voor moeder en verloskundige.
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Superieur materiaal =  
    superieure prestaties
Ficore® composiethars is een materiaal met buitengewone eigenschappen die uniek zijn voor 
Active Birth Pools. Het werd ontwikkeld om problemen met andere materialen die voor de 
productie van bevalbaden worden gebruikt tot een minimum te beperken.

Ficore is een composiet van acht verschillende elementen die tijdens de fabricage chemisch 
zijn versmolten en vervolgens bij hoge temperatuur zijn uitgehard tot een materiaal dat licht 
is in gewicht maar ‘zwaar’ in prestaties.

Ficore® is naadloos en bestaat uit één stuk, wat ons in staat heeft gesteld het bevalbad  
opnieuw uit te vinden. Het resultaat is een bad met superieure prestaties, meer waarde en 
ongekende veiligheid.

Door de hoge isolatiefactor van Ficore en de dubbelwandige constructie houden onze  
bevalbaden het water tot 7x langer op temperatuur dan andere bevalbaden.

Ficore® is goedgekeurd door:
• Lloyd’s Register of Shipping voor gebruik bij de bouw van schepen onder hun toezicht.

• Wine Laboratories Limited voor langdurige opslag van wijnen en gedistilleerde dranken  

• met een hoog alcoholgehalte.

• Water Research Council and Water Bylaws Advisory Service voor langdurige opslag.

Hoogwaardige 
polyesterverbindingen A&B

Tweedelig hard 
NPG-oppervlak en polyester 

kleurpigment

Glasweefsel Glas

Sluiermasker

Dikke kernlaag voor vlakke 
oppervlakken
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Functionele voordelen van Ficore®

Unieke structurele en technische voordelen
Bevalbaden van Ficore zijn sterker, zwaarder en veel steviger dan bevalbaden van glasvezel  
of acryl. De baden van Active Birth Pools beschikken over een extreem hoge structurele  
integriteit en buigen, knikken en vervormen niet onder druk.

Sterk gepolijste, ultra gladde afwerking 
Het oppervlak bestaat uit isoftaal-neopentyl glycolhars, wat 50% harder is dan materialen van 
andere bevalbaden. De afwerking is sterk gepolijst een daardoor ultra glad, uitnodigend en 
warm om aan te raken. Dat maakt het bad aantrekkelijk, zowel fysiek als psychologisch. 

Slipweerstand
In vergelijking met andere materialen heeft Ficore® aanzienlijk betere antislipeigenschappen. 
Dit vermindert het risico op letsel van zowel de moeder als de verloskundige en is een  
essentieel voordeel van onze bevalbaden.

Duurzaamheid
Bevalbaden van Ficore-composiet hebben een levensduur van meer dan 25 jaar. Dit maakt 
Active Birth Pools aanzienlijk duurzamer dan de 7-10 jaar die andere bevalbaden op de  
markt hebben.
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Normen voor waterveiligheid
        en -hygiëne

Het is bekend dat bevalbaden zowel een habitat als een medium voor de overdracht van  

schadelijke bacteriën zoals pseudomonas en legionella kunnen zijn. 

Wij realiseren ons dit volledig en produceren baden van superieur materiaal met  

een intelligent ontwerp en een reeks innovaties die risico’s uitsluiten en zorgen voor  

een veiligere bevallingsomgeving.

Een minimum aan opbouwelementen  
optimaliseert de hygiëne en zorgt voor  
onbelemmerde bewegingsvrijheid rond de 
rand voor zowel moeder als verloskundige.

Onze rvs handgrepen worden rechtstreeks  
in het materiaal van het bad verlijmd en  
niet op de rand gemonteerd. Dit voorkomt 
het risico op infecties.

Ficore® bestaat uit één stuk en is dus  
naadloos. Daardoor krijgen bacteriën  
geen kans zich op naden te ontwikkelen,  
wat de veiligheid en de hygiëne van het  
water verbetert.

De hygiëne wordt ook verbeterd door het 
gladde oppervlak en de organische vorm 
zonder ‘vuilvangers’, waardoor het bad  
efficiënter kan worden schoongemaakt.
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Met veel respect voor wat van het lichaam wordt gevraagd tijdens de bevalling 

en grondig inzicht in het werk van verloskundigen hebben we bevalbaden ontwikkeld  

die ervoor zorgen dat de waterbevalling en de begeleiding daarvan door de  

verloskundige veilig verloopt.

De verloskundige beschikt in een noodgeval 
over veilige en praktische middelen om de 
barende moeder uit het bad te helpen en 
haar in de gaten te houden. Het is ook  
mogelijk een mobiele tillift te gebruiken.

Verloskundigen melden betere resultaten  
en meer plezier in het werk. Ze werken  
graag met onze baden omdat die praktisch, 
comfortabel en gemakkelijk zijn in het  
gebruik.

De moeders gebruiken de extra brede rand 
om eerst op te gaan zitten en dan pas het 
bad in te draaien. Zo gaan ze veilig het water 
in omdat ze altijd contact houden met de 
vloer of de bodem van het bad.

Door de gebogen holle vorm van het bad  
en de extra brede rand kan de verloskundige 
een betere houding aannemen en dichter  
bij de moeder komen.

Veilig bevallen, veilig werken
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Active II Water Birth Pool

Judges at the Building Better Healthcare 
awards said that the original Active Birth Pool 
was an incomparable combination of intelligent 
design, superior materials and state-of-the-art 
manufacturing. 

The latest advancements in design, material 
and engineering take the new model of this 
award winning water birth pool to new levels of 
safety, usability and end-user satisfaction. 

Specifications

Length:  
Width:  
Height: 
Depth:  
Weight (empty):  
Capacity:  
Material:  
Guarantee:

1965mm 
1650mm 
770mm 
640mm  
100kg  
560 litres  
Ficore® composite 
Lifetime

De jury van Building Better Healthcare 
Awards omschreef de beoordeelde Active 
Birth Pool als een ongekende combinatie  
van intelligent design, superieure materialen 
en geavanceerde fabricage.
De nieuwste verbeteringen in design,  
materiaal en techniek tillen de nieuwe versie 
van het bekroonde bevalbad naar een nog 
hoger niveau van veiligheid, bruikbaarheid 
en tevredenheid van de eindgebruiker.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

1965 mm

1650 mm

770 mm

640 mm

100 kg

560 liter

Ficore® composiet

Levenslang

Active II Water Birth Pool

Specificaties
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Meerkleurige verlichting 
en bluetooth sound 

creëren een ontspannen 
sfeer in alle fasen van de 

natuurlijke bevalling

De sterk gepolijste 
afwerking is ultra glad, 

voorkomt wegglijden en is 
warm bij aanraking

De brede rand om het hele 
bad zorgt voor maximaal 

comfort en is prettig  
voor zowel moeder  
als verloskundige

Dankzij de Safety Seat kan de  
verloskundige de moeder goed  

in de gaten houden en haar  
veilig het bad uithelpen in  

een noodgeval

De organische vorm van dit 
luxe bad is zowel fysiek als 

psychologisch aantrekkelijk

Active II Water Birth Pool

Ficore is naadloos en  
uit één stuk

en heeft geen plekken 
waar bacteriën  
kunnen groeien

Het unieke sleutelgatkanaal 
voorkomt dat de moeder 

haar hoofd stoot tegen een 
uitstekende kraan Verzonken handgrepen 

bieden bewegingsvrijheid 
rond de rand en steun als 

de moeder hurkt in het bad

Superieur materiaal dat 
zeer goed bestand is tegen 
bacteriën en chemicaliën

Geschikt voor  
mobiele tillift

Onder de rand is maximale 
ruimte voor de  

verloskundige om  
comfortabel en dicht bij  

de moeder te zitten

De moeder stapt makkelijk 
en veilig in en uit het bad

De brede afgeronde boven-
rand biedt de moeder in 

elke houding veel houvast

De Labour Support Seat biedt ondersteuning in 
gehurkte positie en biedt de moeder een plek 
om uit te rusten en haar baby te verwelkomen

Optimale ruimte en diepte geeft de 
moeder volledige bewegingsvrijheid
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Dit grote, luxueuze bevalbad werd oorspron-
kelijk in 1995 ontworpen in samenwerking 
met een ergonoom uit de gezondheidszorg 
en verloskundigen. Het is een hulpmiddel 
van wereldklasse bij waterbevallingen.

We hebben de Active II omgevormd naar een 
vrijstaand bad en een speciaal ontworpen 
Water Kolom toegevoegd voor maximale  
hygiëne, waterveiligheid en ondersteuning 
van zowel de moeder als de verloskundige.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

1965 mm

1650 mm

770 mm

640 mm

100 kg

560 liter

Ficore® composiet

Levenslang

Active II/360 Water Birth Pool

Specificaties
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Active II/360 Water Birth Pool 

Originally designed with the help of a health 
service ergonomist and midwives in 1995 this 
large, luxurious birthing pool will help you 
create a world-class facility for labour and birth 
in water.  

We’ve transformed the Active II into a 
freestanding pool and added a specially 
designed Water Column to maximise hygiene, 
water safety and provide support for mothers 
and midwives. 

Length:  
Width:  
Height: 
Depth:  
Weight (empty):  
Capacity:  
Material:  
Guarantee:

1965mm 
1650mm 
770mm 
640mm  
100kg  
560 litres  
Ficore® composite 
Lifetime

Specifications



Design

Active Birth Pools Page 142

Active II/360 Water Birth Pool

De afgeronde bovenrand 
biedt de moeder houvast 
als ze gehurkt wil zitten

Met de meerkleurige  
ledverlichting en het  

bluetooth sound system kan de 
moeder de sfeer van de kamer 

aanpassen aan haar wensen

De stevige kolom biedt de moeder 
steun in staande positie en een sokkel 
waarop de verloskundige kan leunen

Dankzij de brede rand, de 
beugel en het opstapje 

stapt de moeder makkelijk 
en veilig in en uit het bad

De verzonken 
handgrepen bieden de  

ideale ondersteuning in 
gehurkte positie

Het sleutelgatkanaal in 
de achterrand voorkomt 

dat de moeder haar hoofd 
stoot tegen de uitstekende 

kraan

Ontworpen voor maximale 
bescherming van moeders 

en verloskundigen  
tegen verwonding en 

kruisbesmetting

Het speciale materiaal 
maakt onze baden beter 

bestand tegen wegglijden, 
uitnodigend en warm  

bij aanraking

De afgeronde bovenrand 
biedt overal houvast in 

gehurkte positie

Dit grote, luxe bad geeft  
de moeder en de 

verloskundige volledige 
bewegingsvrijheid in en 

rond het bad

De innovatieve Safety Seat  
ondersteunt de moeder en  

biedt de verloskundige veilige,  
praktische opties om haar in de 

gaten te houden en in een  
noodgeval uit het bad te halen

Het extra harde, dichte 
materiaal is zeer goed be-
stand tegen beschadiging, 
bacteriën en ontsmettings-

middelen

De unieke Labour Support Seat is naar  
voren gekanteld en stimuleert het bekken  
zich te verwijden en het geboortekanaal  

zich te openen.

De holle uitsparingen in de 
vorm maken het gebruik 
van een mobiele tillift in 
noodgevallen mogelijk

De verloskundige kan een  
natuurlijke en comfortabele 

houding aannemen met de benen 
onder het bad en de armen op  

de extra brede rand

De moeder beschikt over de optimale ruimte, 
diepte en ondersteuning om maximaal te 
kunnen profiteren van de waterbevalling

14Active Birth Pools
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Dit iconische middelgrote bevalbad werd 
oorspronkelijk midden jaren 80 ontwikkeld 
met de hulp van moeders, vroedvrouwen, 
verloskundigen en deskundigen op het  
gebied van manuele behandeling en  
infectiebestrijding.

Miljoenen vrouwen over de hele wereld  
hebben bij hun waterbevalling baat gehad 
bij dit prettige bad.

De Venus II is een grote sprong voorwaarts en 
tilt het oorspronkelijke model naar een nieuw 
niveau van veiligheid, waarde en prestatie.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

2015 mm

1350 mm

770 mm

640 mm

90 kg

510 liter

Ficore® composiet

Levenslang

Venus II Water Birth Pool

Specificaties
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Venus II Water Birth Pool

This iconic mid-size, water birth pool was 
originally developed in mid-1980’s with the 
help of mothers, midwives, obstetricians, 
manual handling and infection control experts.  

Millions of women around the world have 
benefited from using this simple pool of water 
to have better experience of labour and birth.  

The Venus II is a quantum leap forward 
taking the original model to new levels of 
safety, value and performance. 

Length:  
Width:  
Height: 
Depth:  
Weight (empty):  
Capacity:  
Material:  
Guarantee:

2015mm 
1350mm 
770mm 
640mm  
90kg  
510 litres  
Ficore® composite 
Lifetime

2015mm
Specifications
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Venus II Water Birth Pool

Zodanig ontworpen dat  
de moeder instinctief en 
op natuurlijke wijze de 
meest prettige houding 

kan vinden

Aan de afgeronde  
bovenrand kan de moeder 

zich tijdens de bevalling 
vanaf elke plek in het bad 

stevig vasthouden

Speciaal ontworpen afvoer 
met verzonken uitloop en 

bediening op de rand

Met de meerkleurige 
ledverlichting en het  

bluetooth sound system 
kan de moeder de sfeer 

van de kamer aanpassen 
aan haar wensen

Verzonken handgrepen 
bieden de moeder houvast 
als ze staat en maken het 

haar makkelijker om te 
hurken

Optimale ruimte en diepte 
stimuleren de moeder 
om vrij te bewegen en 

maximaal te profiteren van 
de waterbevalling

Het unieke sleutelgatkanaal in de 
achterrand voorkomt dat de moeder 

haar hoofd stoot tegen de  
uitstekende kraan

Het ultraharde oppervlak 
voorkomt wegglijden en is 
zeer goed bestand tegen 
bacteriën en chemicaliën

De Labour Support 
Seat heeft een unieke 

uitsparing in het midden 
waardoor het staartbeen 

vrij is en het  
geboortekanaal niet 

belemmert

Dankzij het Skirting Panel 
ontstaat ruimte onder de rand voor 
de verloskundige om comfortabel 

dichtbij de moeder te zijn

Dankzij de brede rand 
en het opstapje stapt de 

moeder makkelijk en veilig 
in en uit het bad

Veilige, praktische opties 
om in een noodgeval de 

moeder uit het bad te 
helpen, eventueel met 

mobiele tillift

De sterk gepolijste 
afwerking is ultra glad, 
voorkomt uitglijden en 
is uitnodigend warm bij 

aanraking

Ficore-composiet is naadloos en uit één 
stuk, eenvoudig te reinigen en geeft 

bacteriën geen kans zich te verspreiden

De moeder wordt 
actief ondersteund 

terwijl ze zich in het 
bad beweegt, zoekend 

naar de meest 
comfortabele positie

16Active Birth Pools
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De middelgrote Venus 360 is de perfecte  
keuze voor toepassingen waarbij het bad  
los van de muur moet staan.

Door de combinatie van een intelligent  
ontwerp met superieure materialen plus een 
hoogwaardige constructie ontstaat een  
bevalbad dat superieure waarde, uitstekende 
prestaties en ongeëvenaarde veiligheid biedt.

We hebben de bereikbaarheid aan de  
achterzijde verbeterd en een Water  
Kolom ontwikkeld die dit bad veiliger  
en gebruiksvriendelijker maakt.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

2065 mm

1350 mm

770 mm

640 mm

90 kg

510 liter

Ficore® composiet

Levenslang

Venus 360 Water Birth Pool

Specificaties
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Venus 360 Water Birth Pool

The mid-size Venus 360 is the perfect choice 
for rooms where end users want to have the 
pool away from the wall.  
 

It combines intelligent design with superior 
materials and build quality to create a birthing 
pool that delivers superior value, outstanding 
performance, and unparalleled safety. 

We’ve increased access around the back of the 
pool and developed the Water Column to create 
a birth pool that is safer and more user-friendly.

Length:  
Width:  
Height: 
Depth:  
Weight (empty):  
Capacity:  
Material:  
Guarantee:

2065mm 
1350mm 
770mm 
640mm  
90kg  
510 litres  
Ficore® composite 
Lifetime

Specifications
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Venus 360 Water Birth Pool

Met de meerkleurige verlichting 
en de bluetooth sound kan de 
moeder de sfeer van de kamer 

aanpassen aan haar wensen

De Water Kolom scheidt de waterleiding van 
het bad voor maximale hygiëne  

en waterveiligheid

De verzonken handgrepen 
zijn rechtstreeks in het 
materiaal van het bad  

verlijmd om te  
voorkomen dat bacteriën 

zich verspreiden

Dankzij de extra brede 
rand, de beugel en het 

opstapje stapt de moeder 
makkelijk in en uit het bad

Volledige en natuurlijke 
bewegingsvrijheid voor de 

moeder en de verloskundige 
in en rond het bad

Het sleutelgatkanaal 
voorkomt dat de moeder 

haar hoofd stoot tegen de 
uitstekende kraan

Door combinatie van een 
dubbele wand en extra 
dicht materiaal is het  

temperatuurverlies maar 
0,7 graden per uur

Naadloze constructie  
uit één stuk in  

Ficore-composiet maakt 
het bad duurzamer en 
gemakkelijker schoon  

te maken

Door de gebogen holle vorm van 
het bad kan de verloskundige een 

betere houding aannemen dichtbij 
de moeder.

De Labour Support Seat 
stimuleert een optimale 

positie en biedt de moeder 
een plek om uit te rusten 

en haar baby  
te verwelkomen

Optimale ruimte en diepte voor de 
moeder om te bewegen, zoekend 

naar de meest prettige positie

De moeder gebruikt de 
extra brede rand om op te 
rusten en om veilig in en 

uit het bad te stappen

Eenvoudiger te reinigen en 
te onderhouden en  

na reparatie van een  
beschadiging weer  

als nieuw

De afgeronde rand biedt 
de moeder houvast terwijl 
ze zoekt naar een houding 
die voor haar natuurlijk is 

tijdens de bevalling

18Active Birth Pools
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De compacte maar verrassende Princess II  
is de perfecte keuze als de ruimte in een  
vertrek beperkt is.

Dit perfect gevormde bad van sterklasse is  
nu voorzien van een speciaal ontworpen 
geboortezitting die de moeder ondersteunt in 
een gehurkte houding en haar een plek geeft 
om uit te rusten en haar baby te verwelkomen.
 
Hoewel we in dit zeer bruikbare bad alles  
tot een minimum hebben beperkt, zijn alle 
essentiële onderdelen die onze baden  
onderscheiden van andere bevalbaden  
wel aanwezig.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

1600 mm

1100 mm

770 mm

640 mm

70 kg

425 liter

Ficore® composiet

Levenslang

Princess II Water Birth Pool

Specificaties
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Princess II Water Birth Pool

The compact yet surprisingly Princess II is the 
perfect choice for rooms with limited space.  
 

This perfectly formed gem of a pool now 
features a specially designed labour seat to 
support mothers in upright postures and give 
them a place to rest and welcome their baby.  
 

Though we’ve pared things down to the 
minimum to create this highly utilitarian pool we 
made sure to include all of the essentials that 
make our pools stand out from the rest.

Length:  
Width:  
Height: 
Depth:  
Weight (empty):  
Capacity:  
Material:  
Guarantee:

1600mm 
1100mm 
770mm 
640mm  
70kg  
425 litres  
Ficore® composite 
Lifetime

Specifications
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Princess II Water Birth Pool

Met de meerkleurige 
ledverlichting kan de moeder 
kiezen uit zes kleuren voor de 

sfeer van de kamer

De Labour Support Seat 
biedt ondersteuning in 

gehurkte positie en biedt 
de moeder een plek om uit 

te rusten

Het ultraharde materiaal 
voorkomt wegglijden  

en is beter bestand  
tegen bacteriën en  
reinigingsmiddelen

Het sleutelgatkanaal in de 
rand voorkomt dat de  

moeder haar hoofd stoot 
tegen de uitstekende kraan

Speciaal ontworpen 
afvoersysteem met  

uitklikbare uitloop en 
bediening op de rand

Bluetooth Sound System 
met ingebouwde  

luidsprekers zodat de 
moeder door haar gekozen 

muziek kan beluisteren

De verloskundige kan een 
comfortabele houding 

aannemen met de benen 
onder het bad en de armen 

op de extra brede rand

De afgeronde rand rondom 
het bad biedt de moeder 

en de verloskundige  
maximaal houvast  

en comfort

Veilige, praktische opties 
om in een noodgeval de 

moeder uit het bad te 
helpen, al dan niet met 

mobiele tillift

De Lumbar Support  
biedt bijzonder goede 
ondersteuning aan de 

lendenen van de moeder  
in gehurkte positie

De moeder beschikt over 
meer dan voldoende 

ruimte om vrij te bewegen 
en maximaal te profiteren 

van de waterbevalling

De extra brede voorrand 
maakt het makkelijker 

voor de moeder om in en 
uit het bad te stappen

20Active Birth Pools
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Met slechts 1,76 m2 aan benodigd vloeropper-
vlak is de vrijstaande Princess 360 ideaal voor 
vertrekken waarin de ruimte beperkt is. 

De moeder en de verloskundige hebben  
volledige bewegingsvrijheid in en rond  
het bad en zullen het comfort en de  
ondersteuning op prijs stellen.

De Princess 360 is perfect gevormd,  
verrassend ruim en levert dezelfde prestaties 
als onze grotere baden.

Lengte:

Breedte:

Hoogte:

Diepte:

Gewicht (leeg): 

Capaciteit: 

Materiaal: 

Garantie:

1600 mm

1100 mm

770 mm

640 mm

70 kg

450 liter

Ficore® composiet 

Levenslang

Princess 360 Water Birth Pool

Specificaties
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Princess 360 Water Birth Pool

22Active Birth Pools

De Labour Support Seat 
stimuleert de verwijding 
van het bekken en biedt 
steun in gehurkte positie

De Water Kolom scheidt de waterleiding 
van het bad en garandeert maximale 

hygiëne en waterveiligheid

De sterk gepolijste  
afwerking voorkomt 

uitglijden, is ultra glad, 
uitnodigend en warm  

bij aanraking

360 graden bewegings-
vrijheid rond en in het bad 

voor zowel moeder als 
verloskundige

De Lumbar Support  
biedt comfortabele  

ondersteuning aan de 
lendenen van de moeder  

in gehurkte positie

Met de geïntegreerde  
ledverlichting en de bluetooth 
sound kan de moeder de sfeer 
van de kamer aanpassen aan 

haar wensen
Dankzij het opstapje  

en de beugel stapt de 
moeder makkelijker in  

en uit het bad

Het sleutelgatkanaal in  
de rand voorkomt dat  
de moeder haar hoofd 

stoot tegen de  
uitstekende kraan

De rand rond het bad biedt 
de moeder houvast terwijl 
ze zoekt naar een houding 
die voor haar natuurlijk is 

tijdens de bevalling

De Princess Pool is weliswaar 
compact, maar ook verrassend 
ruim zodat de moeder zich vrij 
en comfortabel kan bewegen

Onder de rand is meer dan  
voldoende ruimte voor de  

verloskundige om comfortabel  
en dicht bij de moeder te zitten

Eenvoudig te reinigen, bestand tegen 
bacteriën en na reparatie van een  

beschadiging ter plekke weer als nieuw

De hoge dichtheid en  
superieure sterkte  

minimaliseren het warmte-
verlies, waardoor onze baden 

duurzamer en zuiniger zijn

Geschikt om in een  
noodgeval de moeder veilig uit 
het bad te helpen, al dan niet  

met mobiele tillift
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Het zeer functionele, strakke ontwerp van  
de Water kolom sluit perfect aan bij de  
schoonheid van onze baden. Het is een veilige, 
praktische oplossing voor het installeren van 
leidingen en het monteren van bijvoorbeeld 
bedieningspanelen, kranen en beugels.

Deze sterke, stevige zuil is ideaal voor de  
moeder om zich aan vast te houden als ze in  
en uit het bad stapt en als steun bij een  
staande of gehurkte bevalling.

De hoogte is perfect voor de verloskundige, 
ze kan erachter zitten en erop leunen tijdens 
de bevalling. De licht aflopende bovenkant is 
geschikt als ondergrond als ze aantekeningen 
wil maken.

N.B. De Water Kolom wordt geleverd zonder 
leidingen, kranen, beugels enz. Foto’s: Rada 
T3 bad-/douchekraan, Rada 150 mm kraan en 
Grohe handdouche

Diepte: 
Breedte: 
Hoogte: 
Materiaal: 
Garantie:

250 mm
400 mm
1100 mm
Ficore® composiet 
10 jaar

Water Kolom

Specificaties
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In de afgelopen 35 jaar hebben we met veilig-
heids- en ontwerpdeskundigen gewerkt aan 
een eenvoudige, maar geavanceerde methode 
om te zorgen dat de moeder veilig in en uit het 
bad kan stappen.

Dat begint al met de extra brede rand waarop 
de moeder eerst gaat zitten, waarna ze zich 
simpelweg het bad in kan draaien.

Het stevige opstapje scheelt aanzienlijk in de 
hoogte, zodat elke moeder op de rand kan 
gaan zitten, hoe groot ze ook is.

Behandelexperts hebben ons nadrukkelijk 
gezegd dat zij niet willen dat een moeder in 
barensweeën op tredes moet klimmen om in 
een bad te komen.

Met ons systeem blijft de moeder altijd veilig 
vaste grond onder haar voeten voelen en loopt 
ze geen onnodig risico.

Lengte: 
Breedte: 
Hoogte: 
Gewicht: 
Materiaal: 
Garantie:

455 mm
300 mm
150 mm
4 kg
Vitrine® composiet 
2 jaar

Opstapje

Specificaties
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Studies hebben aangetoond dat licht en  
geluid een belangrijke rol spelen bij het  
creëren van een betere geboorteomgeving.

Met de geïntegreerde meerkleurige  
ledverlichting en het bluetooth sound  
system kan de moeder de sfeer van de kamer 
aanpassen, zodat een ontspannen sfeer ont-
staat voor de fysiek zware natuurlijke bevalling.

De onderwaterverlichting verleent de ruimte 
een zachte omgevingsgloed en maakt het  
voor de verloskundige gemakkelijker om in  
het bad te kijken.

Het geïntegreerde sound system heeft twee 
hoogwaardige luidsprekers. Door verbinding 
te maken met een bluetooth apparaat kan  
de moeder alles afspelen waaraan zij op dat 
moment behoefte heeft.

Met de meerkleurige ledverlichting kan de 
moeder kiezen uit zes kleuren voor de sfeer 
van de kamer.

Licht & geluid
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Wij zijn VAB

Moby e-babe

Mobytub Tilt

Mobydress

Nascentia

Mobycrib Cosy

Wij geloven dat zorg draait om mensen 
en dat medische producten moeten  
bijdragen aan de beste zorg. Wij zijn 
ervan overtuigd dat innovatief comfort 
daarin een groot verschil maakt voor  
patiënt en zorgmedewerker. Dit maakt 
ons werk waardevol.

Door de verbinding te maken tussen 
zorg en innovatie én door goed te  
luisteren naar zorgmedewerkers,  
ontwikkelen wij doordachte  
producten met als doel de zorg  
gebruiksvriendelijker en  
comfortabeler te maken.  
Zo ontwikkelen en leveren wij  
medische producten die hieraan  
bijdragen. Van borstvoedings- en  
buidelstoelen tot warmtemanagement 
en multifunctionele commodes.  
Deze unieke producten verhogen  
het werkgemak en maken  
medewerkers blij.

Wij staan voor innovatief comfort in  
de zorg. Daar zijn we heel gedreven in. 
Wij maken het verschil voor patiënten  
en zorgmedewerkers.
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Referenties o.a.

Universitair Medisch Centrum Groningen - Groningen
Ommelander Ziekenhuis Groningen - Scheemda
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Hoekerweg 1 \ 8042 PH  Zwolle \ Nederland
+31 (0)36 522 55 55 \ info@vab.nl \ www.vab.nl

VAB Medical Solutions02
/2

3

houden 
van onze 
bevalbaden

moeders & verloskundigen

Onze uitgangspunten Veiligheid, Waarde & Prestatie  
maken het verschil. 

Bent u op zoek naar een gekwalificeerd waterbevallingsbad  
dan bent u bij ons op het juiste adres.
Voor meer informatie of een offerte mail of bel ons gerust.


