De CUB in gebruik:
De CUB is makkelijk in gebruik en eenvoudig op te blazen met de bijgeleverde
pomp. De 2 kamers zijn van elkaar gescheiden en hebben ieder een ventiel.
Hierdoor kan de hoogte gevarieerd worden. De CUB biedt een grote stabiele,
ergonomische basis voor het beste comfort en stabiliteit.
						
Door de dubbele laag aan zowel de boven-als onderkant is het het risico op
lekken minimaal. Na gebruik is de opgeblazen CUB eenvoudig te reinigen met
water, antibacteriele spray of doekjes of een oplossing van bleekwater.

Comfortable Upright Birth

Informatiebrochure

Verpakking bevat:

(Nederlands)

• Informatieboekje voor ouders (Engels)
• Informatieboekje voor 			
•
•

zorgprofessionals (Engels)
Badstof hoes
DVD- CUB animatie

Product specifications
Maximum gebruikersgewicht 120 kg
Gewicht product: 2 kg

Design by dezignfanatics.co.uk

• 1 CUB support,
• Opblaaspomp
• Reparatieplakker
• Gebruikershandleiding

Materiaal 0,500 mm biocompatible PVC
Zitting- en vloerzijde bestaan uit een dubbele laag
TTwee gescheiden, afzonderlijk opblaasbare, kamers
Voldoet aan EN71

De informatie in dit boekje is alleen
voor informatieve doeleinden en is
geen vervanging voor professioneel,
deskundig advies . Als u zich zorgen
maakt over uw zwangerschap kunt u
contact opnemen met uw zorgverlener.
De CUB mag nooit gebruikt worden
als kinderspeelgoed.
Meer weten? Kijk op www.CUB-support.com
PrettyMum BV, Postbus 36166, 1020 MD Amsterdam
Tel: 020 -7720107info@prettymum.nl / www.prettymum.nl

Beter voor Mama, Beter voor Baby

• De beschikbare ruimte in het 		

Op handen
en voeten

Ondersteuning door
verloskundige

bekken neemt 28 – 30% toe.

• De weeën zijn effectiever en 		
minder pijnlijk!

Hurkzit

• De baby ervaart minder 		
problemen en stress.

• De ontsluitingsfase

(3 – 10 cm)

duurt korter.

• De uitdrijvingsfase duurt korter.
• De kans op medisch ingrijpen 		
neemt met 23% af.

Rechtop
zitten

• De kans op een knip wordt met
21% vermindert.

s
Leunen op
een bed

• De kans op een spoedkeizersnede
neemt met 29% af.

Rusten
Wil je weten uit welke onderzoeken dit
blijkt? Kijk op www.cub-supoprt.com of
neem contact met ons op.

s

De CUB kan gedurende de gehele
bevalling worden gebruikt als
comfortabele steun, om op te
zitten, te rusten, voorover op te
leunen maar ook om de te bevallen.
Overstappen op een harde baarkruk
is niet nodig.

s
Ondersteuning
door partner

s

Een verticale positie vergroot de
ruimte in het bekken en resulteert
veelal in een vlottere en veiligere
bevalling met minder kans op
complicaties of ingrijpen.
En dat is goed voor moeder en voor
de baby.

Voordelen van de
houdingen die
je met CUB kan
aannemen

s

De CUB ondersteunt de moeder
gedurende de gehele bevalling bij
de diverse houdingen die ze zou
kunnen aannemen om de weeën op
te vangen en te persen. Wanneer
de moeder mobiel is, van houding
kan wisselen en goed ondersteund
wordt, zal zij zelf de houding kiezen
die dan het beste bij haar past en dat
voelt goed.

Knielen

s

Hoe kan de
CUB helpen bij
een natuurlijke
bevalling?

Ook tijdens de zwangerschap kan
de CUB al gebruikt worden om
ontspannen op te zitten.

Manieren om de CUB
te gebruiken:
s

De CUB is een comfortabele,
veelzijdige, opblaasbare
ondersteuning, speciaal ontworpen
om moeders te helpen bij een
natuurlijke bevalling.

De CUB kan zowel thuis, in het
geboortehotel als in het ziekenhuis
gebruikt worden.

s

Wat is CUB?

