
 
 
 
 
 
Verhuur borstkolven – Ardo Carum 
 
De zorgwinkel
Geef je borstvoeding en wil je voor een periode een borstkolf huren? Dan ben je in onze zorgwinkel of 
bij een van onze servicepunten aan het juiste adres. Wij bieden diverse borstkolven en accessoires 
aan. Alle onderdelen die niet met moedermelk in aanraking komen, worden (per dag) gehuurd. De 
andere delen, bijvoorbeeld flesjes en kolfstukken worden uit hygiënisch oogpunt als een  
persoonlijke afkolfset gekocht.  

 
Waarom de Ardo Carum? 
De Ardo Carum is een 2-fase borstkolf voor langdurig en frequent gebruik. De werking komt zeer goed 
overeen met het natuurlijke zuigritme van een baby. Dankzij het speciale "Sensitive Program" met 
lage begincyclus en vacuüm is de kolf ook geschikt voor moeders met pijnlijke en/of gevoelige tepels. 

  

Wat huur je? 
De 2-fase Ardo Carum borstkolf met koffer. Deze borstkolf kan optioneel worden uitgebreid naar een 
handkolf (€2,50 per dag). 
 

Wat koop je? 
Een complete, persoonlijke dubbele afkolfset. (€39,90 eenmalig). 
  

Gebruik van de Ardo Carum 
1. Sluit de pompsetje aan op de borstpomp. 
2. Steek de stekker in het stopcontact en zet de kolf aan (display roze/oranje en drie kleine 

druppeltjes).  
3. De kolf start met de stimulatiefase (toeschietreflex). Met de pijl rechts (cycli) kan de stimulerende 

beweging hoger/lager worden gezet. Het mag géén pijn doen! 
4. Na twee minuten gaat de kolf automatisch naar de afkolf fase (display groen en twee grote, dikke 

druppels).  
5. Pijl links: vacuüm harder/zachter zetten. Pijlknop rechts: aantal zuigbewegingen hoger/lager 

zetten.  
6. Je kunt zo vaak als je wilt overstappen van stimulatie/vacuüm als wenselijk met de programma 

knop.  
 
Last van pijnlijke borsten? Gebruik de sensitiviteit module!  
Een uitgebreide gebruiksaanwijzing tref je aan bij de borstkolf.  
 

Locaties en servicepunten 
Naast onze zorgwinkel op de hoofdlocatie kun je op diverse locaties in het werkgebied van Arons Zorg 
terecht bij onze servicepunten. Kijk op onze website voor de actuele openingstijden en 
contactgegevens van deze nevenlocaties. 
  
Hoofdlocatie Arons Zorg (en zorgwinkel)                  : 
Weerdskampweg 21                                                          
5222 BA ’s-Hertogenbosch  
Tel. (073) 631 2342 
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
 


