
Reinigingsinstructies  
en gebruikerstips
Dr. Brown’s Options+ draagt bij aan vermindering van  
buikkrampjes, reflux, spugen, boeren en winden.  
Maak optimaal gebruik van de voordelen met behulp van  
de gebruikerstips en reinigingsinstructies in deze brochure. 

Hoe zet je de fles in elkaar:
1. Druk het ventieldopje stevig in de ventielschacht
2. Plaats het ventiel op de fleshals
3. Trek de speen door de onderkant van de speenring en druk deze goed aan
4. Draai de speenring op de fles
5. De fles is klaar voor gebruik
6. Plaats de afdekdop over de speen, wanneer de fles niet in gebruik is
7. Gebruik het afdekschijfje tijdens het vervoer van de fles

Dr. Brown’s® Options+™ Narrow Bottle Assembly:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

Connect insert to reservoir. Ensure that the two pieces of the Internal Vent System are securely attached.
Place Internal Vent System in the bottle.
Pull the nipple through the bottom of the collar until it snaps in place.
Screw collar onto the top of the bottle until snug.
Assembly is complete and the bottle is ready for feeding.
Place the cap on the bottle when not in use.
Use travel disk when in transit.
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vermindering van 
buikkrampjes, re�ux, 

spugen, boeren 
en winden



Reinigingsinstructies
Reinigen vóór het eerste gebruik
Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Was de fles en alle onderdelen af 
met handwarm water en afwasmiddel. Steriliseer ze daarna.

Reinigen na elk gebruik
Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Haal de fles direct na het voeden 
uit elkaar en spoel fles en onderdelen af met koud water. Was ze daarna in handwarm 
water met afwasmiddel of in het bovenste rek van de vaatwasser op maximaal 60 °C. 
Maak het ventielsysteem schoon met het bijgeleverde reinigingsborsteltje. Spoel alle 
onderdelen goed af met warm water. Laat de fles en onderdelen afkoelen en drogen 
op een schone droge doek.

Flessen steriliseren
Flessen en flesonderdelen kunnen worden gesteriliseerd, maar dit is niet  
altijd noodzakelijk. Afwassen is meestal voldoende. Gaat het om baby’s met een 
kwetsbare gezondheid of is er bijvoorbeeld sprake van spruw, dan heeft steriliseren 
wel de voorkeur. Gebruik voor het steriliseren een magnetronsterilisator,  
sterilisatiezakje of stoomsterilisator.

Steriliseer je in een pan met kokend water, zorg dan dat er voldoende water in zit. Als 
de fles of onderdelen de bodem of rand van de pan raken, kunnen ze  vervormen. Laat 
de onderdelen goed afkoelen voordat je de fles in elkaar zet,  eveneens om vervorming 
te voorkomen.

Ventielen vervangen
Het ventielsysteem is gemaakt van zacht siliconen en dus kwetsbaar materiaal.  
Door intensief gebruik en/of veelvuldig steriliseren kan het ventielsysteem  
vervormen of de stevigheid verliezen. Hierdoor kan de fles gaan lekken of vacuüm 
zuigen. Vervang in dit geval het ventiel.

Gebruikerstips 
Soms kan het voorkomen dat de Dr. Brown’s fles lekt, waarbij de voeding via de 
speenring naar buiten komt. Dit heeft één van de volgende oorzaken:

De voeding is te warm of is opgewarmd mét het ventielsysteem in de fles. 
Er vindt dan condensatie plaats in de ventielschacht of de lucht zet uit en stuwt de 
voeding omhoog door het ventiel.
Verwarm flesvoeding niet hoger dan lichaamstemperatuur (37 °C).  
Verwarm de fles altijd zonder ventielsysteem. Test: Vul de ‘lekkende’ fles met een 
laagje koud water en houd de fles in een hoek van ongeveer  45°. Lekt de fles nu niet, 
dan is de voeding te warm gemaakt.

De fles is te vol. Deze mag niet verder gevuld worden dan tot de maximumstreep. 

De fles is geschud bij het oplossen van de melkpoeder, waardoor de voeding door 
het ventiel naar buiten geduwd wordt.
Los de poeder op door middel van roeren in plaats van de fles te schudden. Gebruik 
hiervoor bijvoorbeeld de langwerpige ventielschacht.

De fles wordt niet op de juiste manier vastgehouden tijdens het voeden.
Houd de fles in een hoek van ongeveer 45°, zodat de ventielschacht niet wordt 
 ondergedompeld in de voeding.

Tijdens het verwarmen van de fles zit de speenring te strak, waardoor de voeding 
door het ventiel omhoog gestuwd wordt.
Draai de speenring na het verwarmen een kwartslag om de druk van de fles te halen 
en draai de speenring weer vast vóór het voeden.

Indien het dikke gedeelte van de ventielschacht nog voor meer dan 1/3 gevuld  
is als de fles rechtop staat, controleer dan of de speenopening vrij is en of het 
ventiel en de ventielschacht goed op elkaar aansluiten. Het dikke gedeelte van de 
ventielschacht kan worden geleegd door speenring en het ventiel even los te draaien 
en alles opnieuw te installeren. Het is normaal dat de voeding in de ventielschacht 
beweegt, aangezien het ventiel voortdurend de druk regelt. 

Fles of onderdelen zijn vervormd:
- tijdens het reinigen of steriliseren
- door onvoldoende afkoeling van onderdelen bij het in elkaar zetten van de fles
In de meeste gevallen volstaat het om het ventiel te vervangen.

Door de ontwikkeling van het drinkpatroon is een kindje toe aan een volgende  
fase speen.

Great benefits for babies and those who care for them.


