
LIFE STARTS WITH US



Een moment van genegenheid, troost en verbinding dat 6 tot 8 keer per dag wordt herhaald, is de 
maaltijd, die uiterst belangrijk is voor een ideale ontwikkeling van de kleine gevoelige patiënten die 
onze pasgeborenen zijn.
 
We moeten deze bijzondere momenten zoveel mogelijk behouden, zelfs wanneer borstvoeding niet 
mogelijk is. Het is dan ook één van de prioriteiten voor ouders en ziekenhuispersoneel om de melk op 
een veilige en hygiënische manier toe te dienen aan de pasgeboren baby.

 PRAKTISCH : De reeds gesteriliseerde of bacteriologisch schone Nipplie speen, met universele 
schroefdraad, is klaar voor gebruik.

 HYGIËNISCH : De dop zorgt voor de fysieke en aseptische bescherming van de speen tot deze wordt 
aangeboden aan het kind.

 ANTI-LEKKAGE : De flexibiliteit van de speen, zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de ring en zijn grote 
terugloop onder de ring zorgen voor een perfecte afsluiting wanneer de speen op de fles is gemonteerd.

*In vergelijking met een conventionele speen met smalle basis

Vergemakkelijk de natuurlijke tongbeweging 
van uw baby tijdens flesvoeding met de 
Nipplie-spenen van Beldico

De vorm en het materiaal van de Nipplie speen werden zorgvuldig geselecteerd door het R&D-team van 
Beldico op basis van het advies van ervaringsdeskundigen. Bijgevolg hebben we de Nipplie speen zoveel 
mogelijk aangepast aan de fysiologie van borstvoeding.

De Nipplie speen is flexibel en rekt uit in de mond tijdens 
het voeden; op die manier positioneert de speen zich correct 
in de mond en wordt de peristaltische beweging van de 
tong en het overbrengen van de melk naar de slokdarm 
vergemakkelijkt.

De hardheid van de Nipplie speen zorgt voor een 
comfortabel, ononderbroken voedingsmoment.

De Nipplie speen combineert een brede basis met een 
anatomische vorm om het kind te helpen de natuurlijke 
zuigbeweging van borstvoeding na te bootsen, waardoor 
het risico van tepel-speenverwarring vermindert.

De spenen van Beldico zijn medische hulpmiddelen die bestemd zijn voor de orale toediening van 
moedermelk, gereconstitueerde melk of andere soorten vloeibare voeding, met of zonder toevoeging van 
medicatie of voedingsstoffen, aan premature of kwetsbare zuigelingen in een medische omgeving die 
aangepaste voeding nodig hebben.

De spenen van Beldico worden vervaardigd in een clean room en vervolgens gesteriliseerd door 
middel van ETO of gedesinfecteerd met gammastralen. Zo wordt het risico op de ontwikkeling van 
externe ziektekiemen beperkt en blijft het natuurlijke evenwicht van de moedermelk behouden.

Beldico ontwikkelde de Nipplie speen, een speen die de vorm van een deel van de moederborst 
benadert, om het zuigen aan de fles te vergemakkelijken en een vlottere overgang tussen borstvoeding 
en flesvoeding mogelijk te maken. Bovendien voldoet dit aan bepaalde behoeften op de afdeling 
neonatologie, materniteit en pediatrie. Veilige voedingssnelheid dankzij microscopische gaatjes 

met versteviging tegen scheurtjes

Materiaal is zacht, niet klevend, 
smaak- en geurloos. Dicht bij het 
gevoel van de natuurlijke borst

Brede, borstvormige basis voor 
betere ondersteuning van het 
kind wat de baby aanmoedigt 

om zijn mond te openen*.

Extra zachte speen met rond 
uiteinde dat zich aanpast aan de 
meeste babymondjes, inclusief 
baby’s die moeite hebben met 

zuigen

Ontworpen voor een meer natuurlijke voeding 

Aangepast aan de ziekenhuispraktijken

3 aanpasbare niveaus van 
het melkdebiet om de juiste 

hoeveelheid melk door te laten, 
afhankelijk van de behoeften van 

het kind

Voor de 3V-speen

Langzaam debiet

Gemiddeld debiet

Hoog debiet

 Uniek ontwerp

 Het juiste evenwicht tussen Flexibiliteit en 
Hardheid

1V 3V

2 verschillende snelheden 
herkenbaar aan de kleur 
van hun ring



De Nipplie spenen 1V en 3V kunnen worden aangepast aan het volledige 
gamma flessen van Beldico met universele schroefdraad, klaar voor 
gebruik en voor eenmalig gebruik.

240mL 130mL 50mL

40mL voor colostrum

Standaardkenmerken

De zuigelingenfles voor colostrum heeft 
een afgeronde bodem, zodat verzorgers 
elke druppel van de kostbare eerste melk 
kunnen opvangen.

Benaming Nipplie speen voor eenmalig gebruik

Materialen

Speen : Thermoplastisch elastomeer (TPE)
Ring : Polyethyleen van hoge dichtheid (HDPE) 
Dop : Polypropyleen (PP)
Gegarandeerd latexvrij, ftalaatvrij, BPA-vrij, BPS-vrij
Recycleerbare materialen, die kunnen worden verwijderd overeenkomstig de geldende procedures 
voor het beheer van ziekenhuisafval

Type van de behandeling Sterilisatie NAS 10-6 door ETO of desinfectie NAS 10-2 door middel van gammastralen

Europese richtlijnen 
93/42/EEG

Medisch hulpmiddel klasse IIa

BN
L-

N
IP

P-
05

20
22

-V
2 

- 
O

nt
w

er
p 

: b
tg

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Fo

to
’s:

 B
el

di
co

 &
 F

re
ep

ik
 -

 D
oc

um
en

t e
n 

fo
to

’s:
 n

ie
t c

on
tra

ct
ue

el
, o

nd
er

he
vi

g 
aa

n 
ve

ra
nd

er
in

g 
zo

nd
er

 k
en

ni
sg

ev
in

g.

Distributeurs 
INTERNATIONAL MEDICAL PRODUCTS N.V
Waverstraat 1110/7
BE-1160 Oudergem Brussel
BELGIË 
Tel : 0032 (0) 2 660 50 75
www.intermed.be

Fabrikant 
BELDICO
Rue André Feher 3 
BE-6900 Marche-en-Famenne
BELGIË
Tel: 0032 (0)84 31 37 80
www.beldico.be

Beldico ontwerpt, produceert en commercialiseert medische hulpmiddelen 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


