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FJORDBLINK® FØDEKAR ER ET 
PROFESSIONELT ARBEJDSREDSKAB
Fra badekar til medicinsk udstyr.
Fra møbel til professionelt værktøj
Som sundhedsprofessionel er det vigtigt, at du er tryg ved de produkter, du benytter under fødslen. 
Det gælder når du tilbyder den fødende smertelindring i vand, såvel som når du assisterer ved 
vandfødsel. 

Fjordblink har gennem 25 år specialiseret sig i at producere fødekar i verdensklasse. Vores produkter 
er produceret i henhold til kvalitetsstandarden EN ISO:13485 for medicinsk udstyr. Det er din garanti 
for, at produkterne overholder detaljerede sikkerheds- og kvalitetskrav, og derfor er produkterne af høj 
kvalitet.

Samarbejdet med jordemødre har fra begyndelsen været afgørende for, at vores Fødekar og 
Forsyningssøjle i dag anvendes og sælges i mange lande. Vi respekterer altid vore kunders faglighed 
og lader dén være udgangspunktet for vores produktudvikling. Vidensdeling og brugerinddragelse er 
en væsentlig årsag til, at vi lykkes både nationalt og internationalt. 

Fødekarrene produceres og håndmonteres i Danmark. Vi har skabt et bæredygtigt produkt, der på 
trods af dagligt brug på travle fødestuer kan holde i mange år. Vi forsætter, og vores mission er, at 
producere Fødekar hvor det brugervenlige design forenes med de allerhøjeste standarder.  

Fjordblink har skabt et stilrent Fødekar med fokus på komfort, ergonomi, fleksibilitet, mobilitet og 
sikkerhed på din fødeafdeling eller klinik.

Udviklet i samarbejde med internationale Jordemødre med en målsætning om, at skabe et optimalt 
arbejdsredskab til den professionelle Fødeafdeling/Fødeklinik.

•	FORAN · BAGVED 
•	VEND · DREJ
•	FLYT RUNDT · FLYT VÆK
•	HÆV · SÆNK
•	Der er mange muligheder
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”AQUADURAL ”– BETEGNELSEN FOR VANDETS 
SMERTELINDRENDE OG GAVNLIGE EFFEKT
Vandfødsel eller lindring af fødselssmerte i vand

Fødekarret giver den fødende mulighed 
for ro, lindring, bevægelse og afslapning 
gennem fødslens faser. Nyeste forskning 
konkluderer endnu engang, at vandfød-
sel er trygt og sikkert for den fødende 
og barnet. Forskningen understreger 
også at vandfødsler bidrager til en bedre 
fødselsoplevelse. I Fjordblink velkommer 
vi de gode fødselsoplevelser i vand – 
derfor finder du ”Welcoming Water” i 
vores logo.

Et professionel værktøj hvor design også optimerer dit arbejdsområde
At assistere ved et Fødekar kan være udfordrende for kroppens ergonomi. Det har vi løst ved at 
påmontere et lydsvagt hæve/sænke system på Fødekarret, så du trinløst kan indstille højden til din 
optimal arbejdsposition. Du behøver altså ikke indtage ubekvemme og belastende arbejdes stillinger, 
når du arbejder rundt om karret.  

De afrundende kanter på Fødekarret gør 
det behageligt at hvile på kanten. 

Stabiliteten af karret gør det sikkert og 
bekvemt at læne sig ind over det.

Sidepanelerne som omkranser Fødekarret, 
er særlig designet til at give plads til dine 
knæ og fødder. 

Er Fødekarret installeret midt i et rum, kan 
du uhindret bevæge dig 360 grader rundt 
om det.
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GENNEMTÆNKT UDFORMNING GIVER 
STØRRE KOMFORT OG FLEKSIBILITET
Rummelighed i karret er alfa omega

Fødekarret skal indbyde til vekslende, behagelige hvile – og/eller fødestillinger. Integrerede sidde- og 
hvileflader samt fodstøtter og en skridsikker bund, der yderligere tjener som støtte og komfort for den 
fødende.  

Den fødende kan vælge frit om vedkommende vil ligge, sidde, 
squatte eller knæle.
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STORT ELLER MINDRE
– HVILKEN STØRRELSE PASSER?
FJORDBLINK® Fødekar fås i 2 størrelser

Model MILIEU er vores large kar og model COMFORT er vores small kar. Samme udformning og 
komfort blot 15% forskel mellem dimensionerne.

Fordi Fødekarret er mobilt, kan du tilbyde den størrelse af Fødekar, der passer bedst til den fødende 
på det aktuelle tidspunkt. Hjulene på Fødekarret gør det nemlig muligt, at køre specifikt den størrelse 
Fødekar ind på stuen, som du har behov for.
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10. TTEEKKNNIISSKKEE  DDAATTAA  
 

FØDEKAR DIMENSIONER 
 Model MILIEU/stort kar Model COMFORT/lille kar 
UDVENDIG LÆNGDE 1.970 mm 1.700 mm 
UDVENDIG BREDDE 1.130 mm 995 mm 
INDVENDIG LÆNGDE 1.820 mm 1.550 mm 
INDVENDIG BREDDE 1.010 mm 850 mm 
INDVENDIG DYBDE 570 mm 510 mm 
VANDDYBDE 520 mm 445 mm 
   

FØDEKAR VÆGT 
VÆGT, TOM 166 kg 152 kg 
VÆGT, FYLDT MED MAKS. VAND Ca. 520 L = 686 kg Ca. 310 L = 462 kg 
 

 
 

 
 

250 kg 

 
 

250 kg 

 

 
 

 
 

800 kg 

 
 

600kg 

AFLØBSTID 3-4 min. 2,5-3 min 
   

FØDEKAR HØJDEJUSTERING 
LAVESTE STILLING 760 mm 730 mm 
HØJESTE STILLING 1.050 mm 1.065 mm 
   

 

MATERIALER – FØDEKAR/FORSYNINGSSØJLE 
FØDEKAR Akryl, glasfiber, rustfrit stål 
FORSYNINGSSØJLE Rustfrit stål AISI 304, pulverlakeret med hvidt polyester 
AFLØBSFLANGER Rustfrit stål, AISI 316 

 

 FORSYNINGSSØJLE 
HØJDE 123,45 cm 
BREDDE 58,2 cm 
DYBDE 28,6 cm 
NEDERSTE UDLØBSSTUTS 43 mm 
NEDERSTE AFLØB TIL VANDLÅS Ø 50 mm 
MATERIALE Rustfri stål AISI 304, pulverlakeret med hvidt polyester 
STRØMFORBRUG Maks. 690 W 
  

Testet ved tryk på maks. 9 BAR  
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FLEKSIBELT	FØDEKAR	PÅ	HJUL	
-	SLUT	MED	MANGEL	PÅ	FØDEKAR
Omdan fødestuen til dit aktuelle formål

Nu behøver du ikke længere at skulle forklare en fødende, at vedkommende ikke kan få adgang til et 
Fødekar, fordi en anden benytter netop dén fødestue, hvor der står et fastmonteret Fødekar. Du kan 
bare hente den størrelse Fødekar, som du skal bruge, og trille det ind på dén stue, hvor du skal bruge 
det.

Skal du bruge gulvpladsen på Fødestuen til andre formål, så kan du bare flyttet Fødekarret ind til 
vægge eller helt ud af fødestuen. Det letter også rengøringen, at du kan skubbe Fødekarret til siden.

FJORDBLINK® Fødekarhar indbyggede hjul som aktiveres på Forsyningssøjlens betjeningspanel eller 
via den håndholdte fjernbetjeningen. Det giver dig fleksibilitet på fødestuen. Hjulene trækkes op når 
karret er i brug. Derved står det helt stabilt på underlaget når du arbejder rundt om karret. 

Skal fødekarret kunne rulles/flyttes fra fødestue til fødestue, så skal døråbningen have et indvendigt 
mål i dørkarmen på min. 1.200 mm – så vil begge størrelse Fødekar kunne køres gennem  
døråbningen.
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Det kræver, at du har monteret en 
FJORDBLINK® Forsyningssøjle på 
Fødestuen. Den fungerer nemlig som 
docking station til Fødekarret. Docking 
stationen forsyner Fødekarret med 
elektricitet og vand.

Du kan vælge at montere en
forsyningssøjle på flere fødestuer som 
deles om et fødekar. Fødekarret
afkobles nemt Forsyningssøjle og afløb 
og er derfor flytbar fra stue til stue.
Sæt Fødekarret på hjul og kør det hen 
præcis hvor du har brug for det.

FJORDBLINK® FORSYNINGSSØJLE ER
FØDEKARRETS DOCKING STATION
En unik og moderne produktløsning der løser 
flere	udfordringer
Den tilhørende Forsyningssøjle, forsyner Fødekarret med vand og el. Den fungerer også som 
Fødekarrets docking station, fordi du kan betjene alle funktioner til Fødekarret på Forsyningssøjlen.

Forsyningssøjlen sælges i 3 modeller, således karrets placering i rummet kan optimeres. Vand og 
El kan tilføres Forsyningssøjlen via gulv eller væg. Afløb kan ske via Forsyningssøjlen, eller det kan 
placeres eksternt under Fødekarret

Betjeningsfunktioner på Forsyningssøjlen:
• Åbne/lukke afløbssystem
• Vandpåfyldning
• Brusefunktion
• Temperatur justering
• Vandtryk justering
• Aktivering af hæve/sænke system
• Aktivering af hjul

ET FØDEKAR TIL FLERE FØDESTUER
Det praktiske valg på hjul
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Du kan som eksempel placere Forsyningssøjlen på eller op ad en væg og trække Fødekarret ind i et 
hjørne eller lade det stå parralelt med Forsyningssøjlen.

Du kan også placere Forsyningssøjlen frit i rummet og på den måde sikre 360 graders bevægelsesfri-
hed omkring Fødekarret. Der er næsten ingen begrænsning.

Når du vælger Fødekarrets placering bør du tage stilling til, hvordan du ønsker, at en eventuel 
evakueringssituation skal løses. Sikkerhed omkring Fødekarret kræver også plads. Placér derfor 
Fødekarret med hoved enden pegende ud i rummet således, at der kan køres et leje/en båre op mod 
Fødekarrets slidske,

3 MODELLER AF FORSYNINGSSØJLER
- SAME BUT DIFFERENT 
Vi	har	gennemtænkt	et	fleksibelt	system	med
Forsyningssøjler så du kan indrette fødestuen efter 
aktuelle og individuelle behov. 

Vægstillet Væghængt Stand alone

Vi tilbyder 3 modeller:

”Stand alone”
Der monteres midt på 
gulvet.

”Vægstillet” 

”Væghængt”
Der monteres på eller
op ad en væg.
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Du kan evakuere den fødende 
fra Fødekarret omgående, hvis 
det er nødvendigt.

Tøm ikke karret for vand. 
Vandets egenskab hjælper 
processen og er tidsbesparen-
de når den fødende 
omplaceres til et leje.

Man kan også bruge et 
evakueringsnet, en båre eller 
en lift. 

Kald på hjælp evt. fra portør 
eller andet personale.

SIKKERHED VED
EVAKUERING
Når du skal handle akut

Heldigvis forløber langt de fleste fødsler uden komplikationer. Flertallet af fødende vil kunne hjælpe 
aktivt til, med at stige ud af karret hvis der tilstøder komplikationer under fødslen. Skulle der uventet 
opstå et behov for at du må evakuere en fødende fra karret, har vi designet det til at gøre situationen 
mere sikker for dig.

Ved at bruge rygdelen af Fødekarret som en slidske kan 2 personer omplacere den fødende til et leje 
placeret ved Fødekarrets hoved ende.

Vandets glideeffekt og opdrift hjælper med til, at denne manøvre føles overraskende let. Er pladsen 
trang på fødestuen kan evakueringen også ske fra siden af karret.
De afrundende kanter på karret skader ikke den fødende under evakuering.

Stand alone

1

2

3
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GÅ	EN	EKSTRA	MIL	FOR
GOD HYGIEJNE
Fødekar med kontraventil og mulighed for Legionella 
filter.	Vi	har	udviklet	et	fødekar	med	fokus	på	at	minimere	
kontamineret badevand
I et FJORDBLINK® fødekar skal du ikke bekymre dig om forurenet vand fra kloarken, der stiger op
igennem afløbet og ind i Fødekarret. Vi har indbygget en kontraventil i Fødekarret og Forsyningssøjlen 
som forhindrer dette.  Du kan altså trygt toppe op med rent, varmt vand under fødslen uden risiko for 
at urent vand trænger ind. 

Vil du have en ekstra sikkerhed kan du tilkøbe et legionella filter til Forsyningssøjlen som fjerner
legionella bakterier fra det vand som fyldes i Fødekarret via Forsyningssøjlen. 

Generelt er infektioner hos den fødende eller barnet, forårsaget af patogener i badevandet heldigvis 
sjældne, hvis man overholder gode hygiejniske standarder ved vandfødsel.

• Ingen risiko for tilbageløb 
af kontamineret vand

• Mulighed for Legionella 
filter

• Afløbet kan desinficeres

• En ubrudt overflade og 
derfor let og sikker at 
rengøre
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SIMPEL OG SIKKER RENGØRING 
SAMT VEDLIGEHOLDELSE 
Du kan føle dig sikker ved at
anvende dette produkt

Fødekarret er støbt i modstandsdygtigt medicinsk akryl der er forstærket med glasfiber. Overfladen på 
Fødekarret tåler desinfektionsmidler og er nemt at rengøre.

Overfladen på Fødekarret er ikke brudt af påmonterede dele og kan derfor rengøres sikkert.
Når du har købt et FJORDBLINK® Fødekar vejleder vi gerne i den anbefalede rengøringsproces, der
passer bedst til netop din fødeafdeling eller klinik.

Alle løse dele til Forsyningssøjlen kan afmonteres og desinficeres i industri vaskemaskine eller i en 
autoklave.

Løse dele som vandforsyningsslanger, håndbruser, hurtigfylder til vand-på-fylding af Fødekar samt 
afløbsslange, er monteret med et kvik-koblingssystem, som kan betjenes uden brug af værktøj. Derfor 
kan delene let demonteres med håndkraft.

Kvik-koblings-systemet 
sikrer at løsdele som:
• Vandforsyningsslanger
• Afløbsslange
• Håndbruser
• Hurtigfylder
…let demonteres uden 
brug af værktøj.
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Fjordblink Medical Aps
Ringvejen 2A · DK-9560 Hadsund
+45 40 740 523 · +45 83 840 523

post@fjordblink.com
www.fjordblink.com

FJORDBLINK® og Fjordblink logo er registrerede Trademarks der tilhører FJORDBLINK Medical Aps.
FJORDBLINK® Fødekar og FJORDBLINK® Forsyningssøjle er registreret med tilhørende IP-rettigheder.
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FJORDBLINK® Medical, har i samarbejde med danske jordmødre udviklet FJORDBLINK® Fødekar, 
der gør det forsvarligt at gennemføre hele fødselsforløbet i vand. Dette fødekar er med gode resultater, 

blevet brugt til vandfødsler gennem mere en to årtier i mange lande.

FAKTA

Ref. Certif. No.
DK-09426-FC

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

CCBB  TTEESSTT  CCEERRTTIIFFIICCAATTEE

Product Birth pools and supply units

Name and address of the applicant Fjordblink Medical ApS
Ringvejen 2A
9560 Hadsund
Denmark

Name and address of the manufacturer Fjordblink Medical ApS
Ringvejen 2A
9560 Hadsund
Denmark

Name and address of the factory

Note: When more than one factory, please report on page 2

£ Additional information on page 2
Fjordblink Medical ApS
Ringvejen 2A
9560 Hadsund
Denmark

Ratings and principal characteristics 220-240 VAC, 50 Hz

Trademark (if any)

Fjordblink

Customer's Testing Facility (CTF) Stage used

Model / Type Ref. Birth pool: MILIEU / 1610023
Birth pool: COMFORT / 1610022
Supply Unit / 1610024 (Standard floor mounted)
Supply Unit / 1610050 (Standing against wall)
Supply Unit / 1610041 (Wall mounted)

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)

S Additional information on page 2
Models covered by product family assessment - see page 2.

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with

IEC 60601-1-2:2014

National differences:
EU Group Differences
Comments:
The product also fulfills the requirements of:
EN 60601-1-2:2015

As shown in the Test Report Ref. No. which
forms part of this Certificate

120-29612-1

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

FORCE Certification A/S
Park Alle 345, DK-2605 Broendby, Denmark

Date: 2020-10-23 Signature: Jakob Steensen page 1 of 2

Jakob 
Steensen

Digitally signed 
by Jakob 
Steensen 
Date: 2020.10.23 
15:48:53 +02'00'


