De verhuurmogelijkheden

Bij Kraamzorg Langedijk kun je hulpmiddelen,
die je eventueel nodig hebt tijdens de bevalling
of kraamtijd, huren of kopen, zoals een borstkolf,
baarkruk, babyweegschaal of bedverhogers.
Borstkolf
In de kraamtijd is het soms nodig of wenselijk te kolven. Je hebt dan een
professionele elektrische kolf nodig. Je kunt bij Kraamzorg Langedijk
De Symphony kolf van Medela, AVENT ISIS iQ DUO of ARDO huren.
Deze kolf is zeer gebruiksvriendelijk, de snelheid is gemakkelijk aan te
passen en de toeschietreflex wordt door deze kolven goed opgewekt.
Kolven kan zo heel eenvoudig en snel. Deze kolven worden aanbevolen
door onze lactatiekundige en verloskundigen.
Prijzen Medela Symphony en ARDO kolf.
Huur per dag: €2,50.
Afkolfset*: €26,95 enkele set/ €36,50 dubbele set.
Borg: €100,00 Dit bedrag krijg je terug na inleveren kolf.
* De afkolfset koop je om hygiënische redenen, omdat dat gedeelte op de
borst geplaatst wordt. Enkele set alleen Medela Symphony verkrijgbaar
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Baarkruk
Wanneer je kiest voor een verticale
thuisbevalling, kun je een baarkruk huren.
Het advies is deze twee weken voor de
uitgerekende datum te huren.
Prijzen
Huur van de baarkruk: €5,00 per week.

Babyweegschaal
Prijzen
Huur van de babyweegschaal: €1,00 per dag.
Borg: €50,00. Dit bedrag krijg je terug bij
inleveren van de babyweegschaal.

Pijnbestrijding
TENS-apparaat voor pijnbestrijding
tijdens de bevalling.
Prijzen
Huur TENS-apparaat: Gratis.
Stickers bevestiging TENS**: €15,00 per pak.
**De stickers koop je om hygiënische
redenen individueel, deze zijn bij
Kraamzorg Langedijk verkrijgbaar.

Bedverhogers
Bedverhogers kun je lenen vanaf
de 36e-37e zwangerschapsweek.
Prijzen
Huur van vier bedverhogers: €1,00 per week.
Borg: €50,00. Dit bedrag krijg je terug
bij inleveren van de bedverhogers.
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