
Højkvalitets fødekar
GM Medical er stolte af at kunne tilbyde højkvalitets produkter fra Active BirthPools til danske fødeafdelinger.

Med over 25 års erfaring i fremstilling af fødekar er Active BirthPool blandt de mest benyttede i Europa.

Et unikt materialevalg med Ficore muliggør en exceptionel glat og behagelig overflade, 
der samtidig holder vandets temperatur op til 6 gange længere end andre fødekar.

For at sikre en god hygiejne tilsluttes fødekarrene direkte til hospitalets vandforsyning 
og vandafløb. På den måde undgås unødigt ekstra arbejde med tjek af vandpumpe, og 
samtidig reduceres risikoen for vandbårne infektioner til et minimum.

Alle Active Birthpools produkter er resultatet af et tæt samarbejde med jordmødre – fra 
ide til færdigt produkt. Fødekarrene er af så høj kvalitet, at der ydes hele 20 års garanti.
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Længde 1840 mm
Bredde 1650 mm
Højde 750 mm
Vanddybde 640 mm
Kapacitet 550 liter

Længde 1920 mm
Bredde 1350 mm
Højde 750 mm
Vanddybde 640 mm
Kapacitet 500 liter

Længde 1600 mm
Bredde 1100 mm
Højde 770 mm
Vanddybde 640 mm
Kapacitet 450 liter

Active Birth Pool

Venus Birth Pool

Princess Birth Pool



Fødestuetilbehør
GM Medical er glade for at kunne supplere Active BirthPools højkvalitets fødekar med Febromeds fødestuetil-
behør. Febromed er en af de førende specialister inden for fødestuer i Europa. GM Medical kan bl.a. levere de bredt 
anvendelige systemer VarioTrac og MultiTrac.
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VarioTrac ‘The swivelling cord’
VarioTrac fra Febromed er en praktisk 
anordning til fødestuer. 

Fås både som 360 grader drejbart loft-
beslag – låsbart for hver 15 grader – og 
som væg- eller gulvmonteret model.

MultiTrac
MultiTrac er et modulært, mobilt fødselssystem.

Bundpladen er udstyret med hjul for nem 
håndtering og der er ikke behov for kompliceret 
loftarmatur til løfteanordningen

Ryglæn og partnerstole er behageligt polstrede.


