
Gebruik van het bevallingsbad “Made in water” 
 

Inhoud van de koffer en/of tassen die jullie meekrijgen: 

 

• 1 opblaasbaar paars bad 

• 1 elektrische luchtpomp om het bad op te blazen 

• Een stekker adaptor 

• 1 wegwerpliner om in het bad te hangen 

• Verschillende bevestigingsringen om de slang aan de kraan te bevestigen 

• 1 dompelpomp om het water uit het bad te pompen 

• 1 wegwerpslang om het bad te vullen en nadien terug leeg te pompen 
 

Het is van belang dat jullie het bad maar 1 keer opblazen, dus pas als de bevalling begonnen is. 

Elke keer dat het bad opgeblazen wordt, telt dit voor 1 gebruik en zorgt dit dus voor slijtage. 

 
Opzetten: 

 
• Leg het zeil op de grond. Dit is niet enkel ter bescherming van jullie vloer, maar ook ter 

bescherming van het bad tegen onverwachte scherpe uitsteeksels. 

• Leg het bad op het zeil en blaas het op met de elektrische pomp. 

• Verplaats het bad op het zeil indien nodig. 

• !!! Plaats de liner in het bad !!! 

• Vul het bad met een temperatuur die de bevallende vrouw aangenaam vindt, maar niet boven 38 
graden. Laat haar zelf regelmatig even voelen. 

 
Afbreken: 

 

• Plaats de dompelpomp in het water. Sluit de slang er op aan. 

• Plaats uiteinde van de slang in het bad of de douche en zet de pomp aan. 

• De pomp kan de laatste centimeters water niet verwijderen. Dit zal handmatig moeten gebeuren. 

• Verwijder de liner en gooi weg. 

• Neem het bad aan de buitenkant met een vochtige doek af en laat drogen. 

• Laat de lucht uit het bad lopen. 

• Vouw het bad terug op. 

• Neem het zeil met een vochtige doek af, laat drogen en vouw op. 
 

Inhoud van de koffer moet bij teruggave: 

 

• 1 zeil om onder het bad te leggen 

• 1 opblaasbaar paars bad 

• 1 elektrische luchtpomp om het bad op te blazen 

• Een stekker adaptor 

• Verschillende bevestigingsringen om de slang aan de kraan te bevestigen 

• 1 dompelpomp om het water uit het bad te pompen 



Use of the birth pool “Made in water” 
 

Content of the suitcase and/or the bags we give you: 

 

• 1 inflatable purple pool 

• 1 electric air pump to inflate the pool 

• 1 plug adaptor 

• 1 single-use liner to place in the pool 

• Different rings to attach hose to the tap 

• 1 pump to pump water out of the pool 

• 1 single-use hose to fill up and empty the pool after use 
 

It is important that you only inflate the pool once, ie. when labour has started. Every time the pool 

is inflated, counts as a one time use as the material wears out a tiny bit. 

 
Set up: 

 
• Place the plastic sheet on the floor. This is not only to protect your floor, but also the protect the 

pool from any sharp bits that might damage it. 

• Place the pool on the sheet en inflate using the electric air pump. 

• Reposition the pool on the sheet if necessary. 

• !!! Place the liner in the pool !!! 

• Fill the pool with water at a temperature that the woman in labour find comfortable, but not over 
38 degrees. Let her check the temperature from time to time. 

 
Break down: 

 

• Place the water pump in the water, attach the hose. 

• Place the end of the hose in your bath or shower and turn on the pump. 

• The pump is not capable of pumping out the last centimeters of water. You will have to take that 
out manually. 

• Remover the liner and throw away. 

• Clean the outside of the pool with a humid cloth and leave to dry. 

• Deflate the pool. 

• Fold the pool. 

• Clean the plastic sheet with a humid colt and leave to dry. Fold the sheet. 
 

Content of the suitcase and/or bags when you return it: 

 

• 1 plastic sheet to place under the pool 

• 1 inflatable purple pool 

• 1 electric air pump to inflate the pool 

• 1 plug adaptor 

• Different rings to attach hose to the tap 

• 1 pump to pump water out of the pool 


