
SVØMMEHOLD
Aquagym for gravide foregår på Sundbyvang, Fussingsvej 15, 2300 København S.
Omklædning foregår et kvarter før den angivne tid i tilmeldingen. Du må gerne komme i god
tid den første gang. Afbud på mail skal sendes til info@jordemoderkonsulenterne.dk eller på
40 92 22 70. Vandtemperatur: 33-34 grader. Det er dejlig varmt og super godt for gravides
kroppe, men der er øget risiko for bakterier ved denne temperatur. Derfor er der ret strikse
regler, som alle skal læse før opstart. (Disse er at finde til sidst i dette brev). Vi sender dig en
faktura når betaling er registeret, er du garanteret en plads på holdet. 

FACEBOOK & INSTAGRAM 
Hvis du er på facebook, er det en rigtig god idé at følge facebooksiden, da alt info foregår
her. Facebooksite finder du her https://www.facebook.com/maies.henriette/ 
Hvis ikke du er på facebook, sig bare til, så sendes info via mail. Instagramprofil: maies.dk

GOODIEBAG

Første gang du kommer på svømmeholdet får du en goodbiebag, som blandt andet
indeholder en lækker varmepude med hvedekerner, strik til din baby og andre dejlige
overraskelser til dig som gravid eller nybagt mor. Der ligger også en samtykkeerklæring, som
du skal udfylde, underskrive og aflevere til jordemoderen.
Vi håber at du har lyst til at bruge 2 minutter af din tid på at anmelde Maies på Facebook.
Det kan du gøre her: https://www.facebook.com/maies.henriette/reviews/?ref=page_internal 
Hvis du efter fødslen har lyst til at dele din fødselsberetning med os, vil vi blive lykkelige for
at modtage en mail om hvordan det er gået dig til fødslen.

STAMCELLER FRA NAVLESNOREN

I vores arbejde med stamceller fra navlesnoren hos Cellaviva, oplever vi desværre at familier
kontakter os og er rigtig kede af, at de ikke i tide var klar over muligheden for at få opsamlet
stamceller fra deres nyfødte barns navlesnor – det vil vi gerne sikre ikke sker for jer. Det er
nemlig kun muligt i forbindelse med fødslen. Vores ønske er, at så mange som muligt får
kendskab og den information de ønsker, for at kunne træffe en beslutning om hvorvidt det
er noget de gerne vil have gjort ved deres fødsel. Du kan få mere information i folderen i din
goodiebag, på www.cellaviva.dk eller spørg jordemoder Kristine.

TILLYKKE MED DIN GRAVIDITET 
OG VELKOMMEN TIL MAIES AQUAGYM FOR GRAVIDE

https://www.facebook.com/maies.henriette/
https://www.facebook.com/maies.henriette/reviews/?ref=page_internal
http://www.cellaviva.dk/


HYGIEJNE VED BRUG AF TERAPIBASSINET
Anvendelse af bassin, må kun finde sted efter omhyggelig indsæbning og efterfølgende
brusebad uden badetøj. Efter toiletbesøg skal der foretages afvaskning på ny. Personer der
lider af smitsom sygdom, diarrésygdomme, forkølelse, ondt i halsen, ørebetændelse,
hudsvamp eller fodvorter, må ikke anvende bassinet. Personer der har sår på huden eller
anden hudlidelse, må kun anvende bassinet efter lægens anvisning og livredderen tilladelse.
Hav ikke sminke (Eyeliner, mascara, læbestift, cremer mv.), på i vandet. Hav ikke smykker
(ure, armbånd, ringe, halskæder, mv.) på i vandet. Hav ikke plaster på i vandet. Skyl/vask
håret inden bassinbesøg eller brug badehætte. Klæd om ca 10 min før badetiden i poolen.
Det er ikke så hensigtsmæssigt at stå og vente ved bassinkanten, da det igangværende hold
kan forstyrres af dette. Kom derefter ind på badeområdet umiddelbart til holdstart.

OPBEVARING AF TASKER
Pga. hygiejnehensyn beder vi venligst om ikke at opbevare tasker og poser omkring
bassinet. Har du værdigsager, er du dog velkommen til, at lægge dem på bordet ved
livredderen i en pose. Terapibassinet kan ikke stille sig til regnskab for glemte
værdigenstande eller glemt badetøj, men vi kan oplyse at vores kunder er rigtigt søde til at
indlevere evt. glemte ting!

Rigtig god fornøjelse og mange hilsner

Jordemoderkonsulenterne/Maies 
Adresse: Højskole Alle 4, 2770 Kastrup 
Telefon: 2425 7010 
E-mail: info@jordemoderkonsulenterne.dk 
Website: www.maies.dk
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