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Over ons
Medipax is inmiddels bijna 22 jaar actief als exclusieve vertegenwoordiging van de Duitse 
firma Febromed binnen de Benelux. Dit bedrijf is één van de grootste inrichters van 
verloskamers en radiologie binnen Europa en ook reeds daar buiten. Febromed ontwerpt 
en produceert sinds 1995 inrichtingen voor verloskamers, materniteit/kraamafdeling,  
afdeling neonatologie en sinds een aantal jaren ook voor de afdeling radiologie en oncologie. 
Daarnaast heeft Febromed na een lange periode van ontwikkeling en ontwerp de Combipool 
op de markt gebracht. Een verlosbad dat niet zonder reden bekroond is met de ‘IF DESIGN 

AWARD 2022’! 

Medipax stelt buitengewoon hoge eisen aan de kwaliteit van de door haar te leveren producten op het gebied 
van functionaliteit, ergonomie, hygiëne en veiligheid. Alle producten die wij leveren zijn daarom volledig CE- en 
ISO gecertificeerd. Indien gewenst lichten wij dit graag persoonlijk aan u toe.

Wat wij van onze producten verwachten mag u ook van ons, als leverancier, verwachten.  Daarom zijn al onze 
producten in nauwe samenwerking en overleg  met de mensen van de werkvloer binnen de ziekenhuizen 
ontwikkeld.  

Deze ontwikkeling staat niet stil : ook met u denken wij mee en ontwikkelen wij door!
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Het allernieuwste verlosbad van Febromed is niet alleen 
wat betreft het design uniek. In dit bad zijn alle ervaringen 
van de afgelopen decennia samengebracht. De Combipool 
combineert de voordelen van de diverse verlosbaden en is 
het absolute top model van de Febromed bevallingsbaden.

Febromed Combipool 

• Brede badrand (100 mm) voor optimale houvast.
• Ergonomisch gevormde handvaten buiten het bad geplaatst.
• Door plaatsing handvaten geen mogelijkheden tot de vorming van 

bacteriën in moeilijk schoon te houden plaatsen.
• Geïntegreerde zitpositie voor een veilige en comfortabele instap.
• Geïntegreerde zitpositie kan gebruikt worden voor medische 
• controles van moeder en baby.
• Brede traptreden voorzien van antislip verzekeren de benodigde 

veiligheid.
• De roestvrijstalen leuning voorziet in een veilige ondersteuning.
• Geïntegreerde voetensteunen met verschillende posities voor een 

comfortabele ondersteuning.
• Gemakkelijke en diverse positioneringen van de trap onder de 

badrand voor veiligheid en stabiliteit.
• Gereduceerde waterinhoud waardoor het bad sneller gevuld 

wordt (ca 9 minuten vultijd), minder snel afkoelt en, in geval van 
nood, sneller leegloopt.

Voordelen Combi Pool 
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Het Nova-Relax® bevallingsbad is een kwalitatief 
hoogwaardig en gebruiksvriendelijk bevallingsbad. 
De volmaakte, ergonomische vormgeving en de 
optimaal op elkaar afgestemde toebehoren zorgen 
ook hier voor een ultiem comfort voor de barende 
vrouw. Hygiëne, comfort en veiligheid zijn de drie 
pijlers waarop dit bad is gebouwd. 

Nova-Relax®
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• Brede badrand (100 mm) voor optimale houvast.
• Ergonomisch gevormde handvaten zonderbevestigings-

punten in het bad.
• Verwijderbare voetensteun.
• Veilige en verrijdbare, te fixeren trap met RVS leuningen.
• Gereduceerde waterinhoud zonder op gebruiksgemak in 

te leveren.
• Mengkraan met thermostaat, afgemonteerd aan de 
• buitenzijde.
• Inloopkraan op de badrand gemonteerd.
• Douchekop met snelkoppeling.
• Inspectie- en ontluchtingsrooster aan de achterkant 
• gemonteerd.
• Elektronische watervulunit

Voordelen Nova-Relax®

Medipax
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Generosa
Het Generosa bevallingsbad is een kwalitatief 
hoogwaardig en gebruiksvriendelijk verlosbad. Dit 
van origine Zwitserse bevalbad kenmerkt zich 
onder ander door de ergonomisch gevormde 
badrand en het optioneel te kiezen draaiplateau. 

• Veilige en verplaatsbare, te fixeren trap met RVS leuning.
• Mogelijkheid tot afneembaar draaiplateau op de badrand.
• Uitneembare voetensteun.
• Mengkraan met thermostaat, afgemonteerd aan buiten-

zijde bad.
• Inloopkraan op badrand gemonteerd.
• Douchekop met snelkoppeling.
• Elektronische watervulunit.
• Inspectie- en ontluchtingsrooster aan de achterzijde van 

het bad gemonteerd.
• Mogelijkheid voor geïntegreerde RVS beugel met liaan.

Voordelen Generosa 
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Mega Duo Ovaal

• Relaxatiebad zonder overloop.
• Binnenbekleding geëmailleerd.
• 2 op de badrand afgesteunde pool handgrepen welke grotendeels naast 

het bad staan waardoor deze ook een optimale ondersteuning bij het in 
en uitstappen bieden.

• In de badvorm geïntegreerde armsteunen.
• Los naast het bad te monteren zuil voorzien van inloopkraan en 
• handdouche.
• LED onderwaterverlichting.
• SOUND WAVE- innovatief bad audio systeem met bluetooth.

Voordelen Mega Duo Ovaal

Het Mega Duo Ovaal is een luxe relaxatiebad met een 
geëmailleerde binnenbekleding die absoluut krasvast is. 
Hierdoor hebben bacteriën geen enkele kans om zich in te 
nestelen.
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