
Flessenwarmers

LIFE STARTS WITH US



Baby’s zijn extreem gevoelige patiënten, wiens immuunsysteem en 
spijsverteringsstelsel nog niet volgroeid zijn. 

Indien rechtstreekse borstvoeding niet mogelijk is, krijgt het veilig en hygiënisch 
bereiden van hun voedsel de hoogste prioriteit.

Flessen in alle veiligheid opwarmen
in een hygiënische omgeving met de  
waterloze flessenwarmers van Beldico.

De Beldico-flessenwarmer verwarmt geheel droog door contact, zonder water, zonder 
luchtcirculatie of ventilator. Daarom is dit de ideale oplossing voor dagelijks gebruik in 
ziekenhuizen die de risico’s voor kruisbesmetting beperkt.

De Beldico-flessenwarmer functioneert via een gecontroleerd homogeen verwarmingsprincipe 
van de babymelk op ongeveer 36°C, zodat geen ‘hete zones’ ontstaan (plaatselijke hete 
zones die brandwonden kunnen veroorzaken en vooral ontstaan tijdens verwarming in de 
magnetron). Ook de kwaliteit van de melk blijft volledig behouden in termen van zowel 
vitamines als immuniteitsversterkende stoffen.



 HYGIËNISCH : Droge verwarmingstechniek, via contact, ter beperking van het risico van ontwikkeling 
van externe ziektekiemen. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging en ontsmetting van het 
apparaat.*

 VEILIG en RISICOVRIJ : Verwarmingselement van stevig aluminium, geanodiseerd en uitgerust met 
een elektronische veiligheidsthermostaat.

 EENVOUDIG TE GEBRUIKEN : Inschakelen en bediening met één knop. Houd een constante 
ingestelde temperatuur aan tot het apparaat door de gebruiker wordt uitgeschakeld. Mogelijkheid om 
het geluidsalarm in te schakelen ter aanduiding van het einde van de ingestelde verwarmingsperiode. 

   FLEXIBEL : Inzetstukken verkrijgbaar voor verschillende soorten glazen, plastic, voorgevulde flessen 
of spuiten, om 1, 2, 4 of 8 flessen tegelijk te verwarmen. Mogelijkheid om houders op maat te laten 
maken.

 PRAKTISCH : Maken het mogelijk om verschillende maten flessen of spuiten tegelijk te verwarmen 
om te voldoen aan de behoeften van de verschillende baby’s op de afdeling.

Verschillende modellen om 
verschillende inhoudsmaten 
voeding te verwarmen 

· 1BA120 voor 1 fles van 130 ml
· 2BA120 voor 2 flessen van 130 ml
· 2BA240 voor 2 flessen van 240 ml
· 4BA120 voor 4 flessen van 130 ml
· 4BA240 voor 4 flessen van 240 ml
· 8BA50 voor 8 flessen van 50 ml
· 8BA120 voor 8 flessen van 130 ml
· 8BA240 voor 8 flessen van 240 ml

*Neem contact met ons op voor de lijst met ontsmettingsproducten die compatibel zijn met flessenwarmers en inzetstukken van Beldico.

Inzetstukken zijn verkrijgbaar om flessen en 
enterale spuiten met verschillende inhoudsmaten 
in dezelfde flessenwarmer te verwarmen. 

De inzetstukken zijn zo ontworpen dat ze precies 
in de holtes van de flessenwarmer passen en 
verdelen de warmte continu en homogeen.



Standaardkenmerken
Om de melk met een optimale doeltreffendheid op te warmen, moeten de flessen geheel in contact
staan met de wanden van de flessenwarmer: de houders kunnen op maat gemaakt worden.

Verwarmingstechniek Droog, door contact

Timer Ja, met inschakelbaar alarm

Warmhouden Ja, zelfs na uitschakelen van het geluidsalarm

Bescherming tegen  
oververhitting

Vooraf ingestelde elektronische bescherming op 37,0°C (± 0,5°C), maximaal instelbaar tot 49,5°C
Aanvullende mechanische bescherming op 55°C

Afmetingen van een  
flessenhouder

De afmetingen van de standaardhouders zijn afgestemd op Beldico-flessen :
• 50 ml: hoogte = 74,0 mm / buitendiameter = 35 mm
• 130 ml: hoogte = 98,5 mm / buitendiameter = 53,2 mm
• 240 ml: hoogte = 152,5 mm / buitendiameter = 53,2 mm

Het is mogelijk om houders op maat te laten maken.

Verkleiners Naar keuze voor flessen of enterale voedingsspuiten

Spanning 230V/110V – 50Hz/60Hz

Elektriciteitsverbruik
1BA120 : 100 Watt
2BA(G)120 & 2BA(G)240 :  
300 Watt

4BA(G)120 : 300 Watt
4BA(G)240 : 600 Watt

8BA50 & 8BA(G)120 :  
400 Watt
8BA(G)240 : 1000 Watt

Zekering 5 Ampère

Beschermingsniveau IP40

Type stopcontact
(IEC-stekker) Type EU (US, UK of CH als optie) 

Afmetingen
1BA120 : 160 x 100 x 115 mm
2BA(G)120 & 2BA(G)240 : 
215x 150 x 145 mm 

4BA(G)120 & 4BA(G)240 : 
260 x 150 x 140 mm 

8BA50 & 8BA(G)120 :  
390 x 150 x 85 mm
8BA(G)240  :  
390 x 150 x 145 mm

Gewicht
1BA120 : 1kg
2BA(G)120 : 1,5kg
2BA(G)240 : 2,2kg

4BA(G)120 & 4BA(G)240 :
3 kg

8BA50 : 5.8 kg
8BA(G)120 : 4.5 kg
8BA(G)240 : 5.5 kg

Gebruiksvoorwaarden van +5°C tot +40°C

Opslag- en
vervoersvoorwaarden van -10°C tot +50°C

Normen EN ISO 12100, EN61010-1, EN61000-3-2, EN55011, CE-markering

Beldico ontwerpt, produceert en commercialiseert medische hulpmidbelen voor babyvoeding en
richt zich specifiek op de behoeften van pasgeborenen en premature baby’s.

Flessen - borstkolven - spenen - fopspenen
Kolven en bewerken van moedermelk
Opwarmen van moedermelk of flesvoeding
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TECHNISCHE GEGEVENSKAART

Fabrikant 
AERNE ANALYTIC E.K
DUITSLAND
www.aerne-analytic.de

BELDICO B.V.
Marketing 22b
NL-6921 RE Duiven
NEDERLAND 
Tel : 0031 (0) 263 210 210
www.beldico.nl

BELDICO france S.A.S 
ZA Node Park Touraine 
Rue Gilles de Gennes - BP8 
F-37310 Tauxigny 
FRANKRIJK
Tel : 0033 (0) 247 255 650
www.beldico.fr

Verdelers 
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS S.A.
Chaussée de Wavre 1110/7
BE-1160 Auderghem 
Brussel
BELGIË 
Tel: 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be


