
FOPSPENENGIDS
De juiste fopspeen vinden voor je baby



BIBS is een Deens premium-babymerk dat sinds 1978 hoogwaardige 
fopspenen produceert in het best mogelijke materiaal, met een fijn 

esthetisch design. Al onze fopspenen worden zorgvuldig ontworpen  
en vervaardigd in Denemarken. 

Als het om het zuiggedeelte van de speen gaat, is geen enkele maat 
of vorm goed of fout, want elke baby is anders. Het kan nodig zijn om 

verschillende vormen en maten uit te proberen om de perfecte pasvorm 
voor je kind te vinden.   

Sommige baby’s geven de voorkeur aan een bepaalde vorm, maat of 
materiaal van de speen, terwijl andere geen voorkeuren hebben en elke 

vorm, maat en materiaal nemen die je aanbiedt.

Rond
BIBS Colour & De Lux

Lijkt qua vorm op de 
tepel van de moeder en 
bevordert tongplaatsing 

en zuigtechniek die 
vergelijkbaar is met 

borstvoeding.

Beschikbaar in grootte:
1, 2 en 3 (Colour)

1, 2 en Onesize (De Lux)

Symmetrisch
BIBS Supreme

Een symmetrische 
druppelvormige speen 
voor baby’s met voor-
keur voor een platte 

plaatsing van de tong, 
met een innovatief 

patroon dat het  
materiaal versterkt.

Beschikbaar in grootte:
1 en 2

Anatomisch
BIBS Couture

Anatomisch gevormde 
speen (orthodontisch), 
gebogen aan de boven-
kant voor een natuurlijke 
pasvorm op het gehe-

melte, met een gebogen 
punt voor gemakkelijke 
plaatsing van de tong.

Beschikbaar in grootte:
1 en 2
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Grootte en leeftijd 

Grootte 1:  0+ maanden
Grootte 2: 6+ maanden
Grootte 3:  18+ maanden
Onesize:  0-3 jaar

In onze ervaring zijn bovenstaande  
maten algemeen en worden daarom  
ook door ons aanbevolen

Materiaal

Natuurrubber
Natuurrubber is een natuurlijk materiaal dat wordt gemaakt van de 
melkachtige vloeistof van de Hevea-boom, verfijnd tot het gele rubber dat 
bekend is van de fopspenen; een superzacht, elastisch en veerkrachtig 
materiaal dat erg lijkt op de zachte tepel van de moeder. Het wordt beïnvloed 
door natuurlijke invloeden zoals UV-licht, lucht, speeksel en warmte. Door de 
elasticiteit van het materiaal kan de speen van vorm en grootte veranderen 
door de sterke zuigkracht van de baby. Elke 4-6 weken vervangen. Moet 
voor het eerste gebruik 5 minuten worden gekookt en daarna alleen met 
kokend water overgoten. Er zullen variaties in kleur en helderheid optreden. 

Siliconen
Siliconen is een industrieel vervaardigd hypoallergeen materiaal. De gladde 
transparante speen is niet zo zacht en elastisch als natuurlijk rubber, maar 
behoudt wel zijn vorm en is bestand tegen hoge temperaturen. Om hygiëni-
sche redenen raden we je aan om fopspenen elke 4-6 weken te vervangen.

Welke moet je kiezen? 
Beide materialen zijn heel verschillend en hebben geweldige eigenschappen. 
Als ouder kun je je eigen mening hebben over welk materiaal je voorkeur heeft, 
maar meestal komt het er op neer aan welk materiaal je baby de voorkeur geeft.

Ga voor meer informatie naar www.bibsworld.com

Belangrijk:Onze leeftijdsindicaties voor elke grootte zijn slechts een richtlijn - alle maten kunnen vanaf de geboorte worden gebruikt.



Vervanging

Om hygiënische en veiligheidsredenen raden we je aan om fopspenen elke 
4-6 weken te vervangen. Inspecteer de speen op eventuele veranderingen in 
het oppervlak, veranderingen in grootte en vorm, of breuken in het materiaal, 
en vervang de speen als je verschillen opmerkt. Trek de speen voor gebruik in 
alle richtingen en vervang de fopspeen bij het eerste teken van beschadiging 
of zwakte. Houd de grootte van het zuiggedeelte in de gaten, want latex kan 
uitzetten vanwege de sterke zuigkracht van een pasgeborene. Veranderingen 
in maat kunnen problemen opleveren bij het vervangen van de fopspenen als 
de baby gewend is geraakt aan de grotere maat.

Schoonmaken

VOOR HET EERSTE GEBRUIK:  Steriliseer de fopspeen door hem 5 minuten  
in kokend water te leggen. Alleen voor het eerste gebruik. 

Volg deze drie eenvoudige stappen voor de dagelijkse reiniging van de fopspeen:

1) Doe de fopspenen in een schone kom en giet er ruim kokend water over.
2) Laat de fopspenen ca. 5 minuten weken.
3) Raap ze op en laat ze afkoelen en drogen op een schone doek. 

Al onze fopspenen zijn voorzien van een ventiel, dus zorg ervoor dat je overtol-
lig water uit de speen knijpt als deze is afgekoeld.
TIP:  Als het kindje ouder dan 3 maanden is, kun je de fopspeen ook afspoe-
len door deze in een zeef te doen en er kokend water overheen te gieten. 
Deze methode is enerzijds sneller en vermijdt anderzijds het ophopen van 
water in het zuiggedeelte.

Ga voor meer informatie naar  
www.bibsworld.com


