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84% van de
kraamverzorgenden
adviseert de
Difrax S-fles
bij darmkrampjes

Soft coating 
voor extra grip

Ergonomische
S-vorm

Anti-colic
ventiel

Afschroefbare
bodem met 
ventilatiegaatjes

De S-vorm zorgt voor een gunstige horizontale 
positie van de flessenspeen in de mond.

 
Babyflesjes onder een hoek van 20°

Ergonomisch voeden
De vorm van de S-fles zorgt voor een 
ergonomische, ontspannen houding tijdens het 
voeden. De flessenspeen blijft door de S-vorm 
altijd gevuld met voeding. Zelfs bij kleine 
hoeveelheden is het niet nodig om in een 
opwaartse hoek de speen gevuld te houden, 
zoals bij een rechte fles. 

Hoe werkt de Difrax S-fles? Voordelen van de Difrax S-fles
De gepatenteerde anti-colic S-fles is speciaal 
ontwikkeld met een team van medische 
deskundigen om darmkrampjes te voorkomen. 
De babyfles van Difrax heeft een uniek anti-
colic systeem in de bodem. Het anti-colic 
ventiel voorkomt vacuüm zuigen en zorgt voor 
een constante doorstroom van de voeding. 
Dit vermindert de kans op boeren, spugen en 
buikkrampjes bij je baby. Het ventiel en de 
unieke S-vorm zorgen ervoor dat lucht niet 
met de voeding vermengt. Hierdoor worden 
darmkrampjes verminderd en blijven de 
belangrijke voedingsstoffen bewaard.  

De fles heeft een ergonomische S-vorm voor 
een ontspannen voedingshouding voor zowel 
het kindje als de ouder. De Difrax S-fles is de 
populairste en meest geadviseerde babyfles in 
de Benelux¹.

De S-fles is direct vanaf de geboorte te 
gebruiken en is ideaal voor het combineren van 
fles- en borstvoeding. De flessenspeen met 
soft-coating heeft een hoog acceptatiegehalte.
De S-fles wordt door professionals 
gewaardeerd met een 8².

• Anti-colic: 100% melk, 0% lucht
• Vacuümvrij voeden door de constante 
 luchttoevoer vanuit de bodem
• Optimaal behoud van voedingswaarden en 
 vitamines
• De S-vorm zorgt voor altijd gevulde 
 flessenspeen
• Flessenspeen met soft coating geeft extra grip
• Geschikt voor elke voedingshouding
• Meest hygiënische babyfles, zonder smalle of 
 lastig te reinigen onderdelen
• Ergonomische S-vorm voor een natuurlijke 
 voedingshouding voor baby én verzorger
• Ook als duurzame, glazen babyfles 
 beschikbaar
• Beschikbaar in leuke designs en verschillende 
 formaten (170 ml, 200 ml, 250 ml en 310 ml)

1Gebaseerd op IRI/2022 2Onderzoek onder 320 kraamverzorgenden (mei 2022)



De keuze voor de juiste flessenspeen is minstens zo belangrijk als de keuze voor de juiste anti-colic 
babyfles. Difrax heeft een breed assortiment siliconen flessenspenen om voor elke baby de juiste 
flessenspeen aan te bieden. De flessenspenen zijn voorzien van een soft coating voor extra grip 
en zijn geur- en smaakloos. De flessenspenen maat XS en S zijn van nog zachter siliconen, speciaal 
voor de allerkleinste. 

Omdat de voedingsbehoeften bij prematuur 
baby’s of baby’s met voedingsproblematiek 
sterk kan wisselen, heeft Difrax de XS 
Doseerspeen ontwikkeld. De XS Doseerspeen is 
een 3 standen speen speciaal ontwikkeld voor 
de allerkleinste. Ook zeer geschikt voor á term 
baby’s waar het zelf doseren de eerste periode 
nog lastig gaat. 

Stand I = XXS l Stand II = XS l Stand III = S.

• Te gebruiken vanaf  < 0 maanden
• Voor kindjes waarbij een maat S flessenspeen 
 nog te snel gaat èn bij prematuur
• Alleen geschikt voor dunne voeding zoals 
 moedermelk of flesvoeding
• Gemaakt van extra zacht siliconen speciaal 
 voor de allerkleinste
• Voorzien van een soft coating voor extra grip 
 tijdens het drinken
• Deze flessenspeen wordt geleverd met de 
 Difrax 1-2-3 positioneerring
• Alleen beschikbaar in Natural variant 
 (geschikt voor de S-fles 170 ml/250 ml)

De voordelen van de Difrax flessenspenen
• Voor elke voorkeur, zuigkracht, leeftijd en 
 voeding een geschikte flessenspeen
• Met speciale coating voor extra grip
• Geschikt vanaf de geboorte
• BPA-vrij, geur en smaakloos
• Geen risico op latex allergieën

De Difrax flessenspenen zijn er in de maten 
S, M en L. Verder beschikt Difrax over een XS 
Doseerspeen voor de allerkleinste en een 1-2-3 
Doseerspeen. De maat zegt iets over de grootte 
van het gaatje in de flessenspeen.

Extra soft flessenspeen

XS Doseerspeen

* Bij Avent zit het anti-colic systeem in de flessenspeen. Bij Dr Browns brengt een rietje de lucht achterin de fles. Bij Difrax werkt het anti-colic 
systeem d.m.v. een ventiel achter in de fles; 100% melk, 0% lucht!  ** Bij Avent bij gebruik van het airfree ventiel.

De verschillende kenmerken 
van 3 babyflessen op een rij

NATURAL DENTAL

WIDE VARIFLOW

Product kenmerken Difrax Avent Dr. Brown’s

Anti-colic systeem* ✓ ✓ ✓
Voedt vacuümvrij met positieve druk ✓ x ✓
Optimaal behoud van vitamine C, A en E en voedingswaarden ✓ ✓** ✓
Flessenspeen geeft extra grip door soft coating ✓ x x
Goed schoon te maken door de afschroefbare bodem en bevat geen 
smalle onderdelen ✓ x x
Easy to accept door baby’s* ✓ x ✓
Stimuleert natuurlijk aanleggen door de unieke, ergonomische S-vorm ✓ x x
Geijkte maataanduiding in de dop ✓ x x
In brede en smalle variant verkrijgbaar ✓ x ✓
Zeer geschikt voor Early Feeding Skills methode door gepatenteerde 
S-vorm ✓ x x



Dental flessenspeen
De Dental flessenspeen is geschikt voor kindjes 
met reflux, kindjes die zich snel verslikken, 
kindjes die te snel drinken of premature kindjes.  
De Dental flessenspeen is aan 2 kanten plat, 
waardoor de tong makkelijker onder de speen 
gehouden kan worden. Dit is nodig voor een 
juiste dosering. Daarnaast zit het drinkgaatje 
niet op de top van de speen zoals bij de Natural 

flessenspeen, maar op de bovenkant richting 
het gehemelte. Wanneer een kindje nu zuigt, 
zal de voeding niet direct achter in het keeltje 
komen, maar tegen het gehemelte aankomen 
waardoor de voeding zich beter in de mond 
verspreidt. Dit voorkomt verslikken en een 
schrikreactie, en zorgt ervoor dat het kindje 
de voeding beter kan doseren.

Kies ik voor de XS Doseerspeen 
of de Dental flessenspeen? 
De XS Doseerspeen en de Dental flessenspeen 
zijn zeer geschikt bij opstartproblemen tijdens 
het voeden uit een fles.

Bij een Dental flessenspeen verspreidt de 
voeding zich beter in de mond omdat het 
drinkgat aan de bovenkant richting het 
gehemelte zit. Dit voorkomt verslikken en 
zorgt ervoor dat een kind de voeding beter kan 
doseren. Door de platte vorm kunnen kinderen 
makkelijker hun tong onder de flessenspeen 
houden. De positie van de tong onder een 
flessenspeen is belangrijk bij het leren doseren 
tijdens het drinken. Soms vinden kindjes in het 
begin een flessenspeen raar in de mond. Ze 
bewegen dan om de ronde flessenspeen heen 
of proberen de speen er zelfs uit te duwen. Een 
platte Dental flessenspeen kan dan helpen. 

De Dental flessenspeen is alleen verkrijgbaar 
in Small. Het niet mogelijk om de drinksnelheid 

aan te passen. Wel zal de flow rustiger gaan 
door de positie van het drinkgat aan de 
bovenkant van de flessenspeen. 

De XS Doseerspeen heeft een ronde kersvorm 
zoals de reguliere Difrax flessenspenen. 
Wanneer je merkt dat een kind de flessenspeen 
goed pakt, maar bijvoorbeeld erg knoeit en/of 
zich veel verslikt dan kan de XS Doseerspeen 
helpen. Je kunt namelijk zelf de drinksnelheid 
aanpassen om zo de voedingssnelheid 
nauwkeurig af te stemmen op de behoefte van 
het kindje.

Twijfel je bij voedingsproblematiek welk van 
de 2 flessenspenen het beste aansluit bij de 
behoefte van het kindje? Probeer dan beiden 
flessenspenen uit gedurende een aantal 
voedingen.

Variflow teat XS natural
Setting 1: <5,0 ml/min

Teat M natural
19,0-30,0 ml/min

Teat S natural
7,0-13,0 ml/min

Teat L natural
125,0-165,0 ml/min

Flow rates as determined by testing by ‘Difrax flow rate protocol’.  
Please note that these results cannot be compared with flow rate results tested with other test methods.

Flowrates Difrax  flessenspeen



Word jij ook lid van de Difrax Academy?
De Difrax Academy is een interactief platform op Facebook om kennis te delen en te bundelen, 
speciaal voor professionals in de (pré/post)natale zorg. In de Academy vind je:

difrax.com/professionals

• Product- en instructievideo’s
• Tips en adviezen vanuit Difrax én 
 professionals
• Informatie over onze producten
• Productontwikkelingen

• Uitnodigingen voor online en offline 
 trainingen
• Veelgestelde vragen
• Enquêtes
• Blogs van professionals vanuit hun vakgebied

Elke baby een eigen flessenspeen

Difrax Academy

 Meld je aan op de Difrax Academy pagina!  


