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XS Doseerspeen
Voor de allerkleinsten

De Difrax XS Doseerspeen
Uit ervaring blijkt dat voor sommige baby’s 
de Difrax S fl essenspeen te snel gaat. 
Het gaat hierbij om prematuren of baby’s met 
voedingsproblematiek. Speciaal voor deze groep 
heeft Difrax de XS Doseerspeen ontwikkeld. 

De XS Doseerspeen is een drie standen speen 
speciaal ontwikkeld voor de allerkleinste. 
Stand I = XXS  |  Stand II = XS  |  Stand III = S. 

Met behulp van deze drie standen 
kan de ouder of verzorger de 
drinksnelheid afstemmen 
op de drinkbehoefte 
van het kindje.

De S-vormige slit in de top van de speen zorgt ervoor dat
de dunne voeding gedoseerd door de speen komt.

Eigenschappen van de XS Doseerspeen

• Te gebruiken vanaf < 0 maanden
• Alleen geschikt voor dunne voeding 

zoals moedermelk of fl esvoeding
• Gemaakt van extra zacht siliconen
• Soft coating voor extra grip 

tijdens het drinken
• Deze XS Doseerspeen wordt geleverd 

met de Difrax 1-2-3 ring
• Beschikbaar in Natural variant 

(geschikt voor de S-fl es 170 ml/250 ml)

Met de bijgeleverde 1-2-3 Ring Natural 
positioneer je de XS Doseerspeen op de 
S-fl essen. Het bijgeleverde groene ringetje 
zorgt dat de XS Doseerspeen kan draaien 
in de 1-2-3 ring.



Let’s parent!

A little help

Hoe doseer je de 
voeding?
Om van stand te veranderen, 
draai je de doseerring iets los 
van de S-fl es. Daarna draai je 
de speen zó dat de gewenste 
stand op de speen (I, II of III) 
onder het neusje komt te staan. 
Nu kun je de ring weer vast 
draaien en verder gaan met 
de voeding. 

Extra Small - vanaf < 0 maanden
-  Geschikt voor dunne voeding
- Doseerspeen aanpasbaar naar XXS-XS-S

Small - vanaf 0 maanden
-  Geschikt voor dunne voeding
-  Voor normale of snelle drinkers
-  Standaard geleverd op de Natural en Wide fl es

Medium - vanaf 3 maanden
-  Geschikt voor dunne en ingedikte voeding
-  Als Small te langzaam gaat 

Large - vanaf 6 maanden
-  Geschikt voor ingedikte en dikkere voeding
-  Als Medium te langzaam gaat

Extra large - vanaf 9 maanden
-  Geschikt voor grove granen pap
-  Standaard geleverd op de papfl es

1-2-3 Doseerspeen - vanaf 3 maanden
-  Geschikt voor dunne en dikke voeding
-  Doseerspeen met aanpasbare drinksnelheid
-  Standaard geleverd op de 1-2-3 varifl ow fl es

Richtlijnen voor de aanschaf van de
juiste fl essenspeen passend bij de
leeftijd en zuigkracht van je baby

Elke baby een eigen flessenspeen

*

* Alleen beschikbaar in Small, voor Natural fl es

NATURAL WIDE DENTAL


