
Welch Allyns blodtrycksmanschetter för engångsbruk

FlexiPort™

Verklig standardisering direkt.



Lätt att beställa. Enkel att använda.
Helt enkelt fantastisk.
Welch Allyns engångsblodtrycksmanschetter
FlexiPort™

Verklig standardisering direkt.
Welch Allyns engångsmanschetter är bekväma, komfortabla och prisvärda. 
De är förstahandsvalet för sjukvårdspersonal över hela världen som aktivt 
arbetar mot infektioner på sitt sjukhus eller avdelning. Det beror på att vi 
erbjuder så gott som varje typ av manschett som en avdelning kan komma 
att behöva, i kombination med möjligheten till förenklad lagerhantering – 
på ett sätt som ingen annan manschettleverantör – med vår patenterade 
FlexiPort-anslutning.

Med FlexiPort-engångsmanschetter är det lätt att flytta patienter från rum 
till rum, våningsplan till våningsplan och avdelning till avdelning. Tilldela 
bara en manschett till patienten när han eller hon kommer till sjukhuset, 
förse all utrustning med FlexiPort-anslutningar och anslut patientens 
manschett till utrustningen.

När du standardiserar med Welch Allyns 
engångsblodtrycksmanschetter FlexiPort 
• kan varje manschett användas som en en- eller tvåslangsmanschett

• reduceras sortimentet med upp till 60 procent, vilket underlättar beställning och lagerhållning

• får du tillgång till alla manschettstorlekar du behöver – från barn* till lårmanschetter

• reducerar du risken för korskontaminering
*Neonatala manschetter är inte FlexiPort-kompatibla

Den patenterade FlexiPort-teknologin gör att en
manschett kan användas inom så gott som varje

patientvårdsområde

En viktig skillnad
Genom att byta till engångsmanschetter reducerar du risken för korskontaminering
– och därmed sammanhängande infektioner – i betydande grad.

Återanvändbara blodtrycksmanschetter kan föra med sig sådana bakterier som
klebsiella pneumoniae, norweigan scabies, e. cloacae och staphylococcus aureus
– bakterier som är potentiellt dödliga för såväl spädbarn som vuxna.

Blodtrycksmanschetter som används upprepade gånger är en vanlig källa till
MRSA, som svarar för 12 % av alla sjukhusrelaterade infektioner i USA.



Den vridbara porten minskar belastningen på
manschettslangen och porten, vilket förbättrar

patientens komfort och manschettens hållbarhet

Vad är FlexiPort?
FlexiPort-anslutningen ger dig en enda anslutningspunkt

mellan utrustningar och manschetter vilket gör varje
manschett till en en- eller tvåtubsmanschett

Inga sydda sömmar som kan slitas
sönder eller fransa sig.

Det mjuka, latexfria materialet
minskar risken för allergiska
reaktioner och säkerställer

patientkomfort

Uppfyller kraven i alla aktuella
kliniska riktlinjer för korrekt

användning från AAMI och AHA

Färgkodad för snabbt och korrekt
val av manschettstorlek

En unik möjlighet att ansluta och
koppla bort tuber gör en- och

tvåtubsmanschetter helt utbytbara



Kontakta Welch Allyns lokala representant, eller besök oss på www.welchallyn.se, för ytterligare information.

Reducera lagerhållningen med 60 %

Standardisera er institution på riktigt och sluta bekymra er
över tuber och anslutningar
1) Förse all blodtrycksutrustning med FlexiPort-anslutningar
2) Tilldela en manschett till varje patient som kommer till sjukhuset
3) Få unik möjlighet att ansluta patienternas manschetter direkt till all sorts

blodtrycksutrustning – från rum till rum, våningsplan till våningsplan och
avdelning till avdelning

VVaarrkkeenn  ssllaannggaarr  eelllleerr
kkoopppplliinnggaarr  bbeehhöövvss EEnn--ssllaannggss TTvvåå--ssllaannggss

Storlek 
(20 manschetter/ask) Intervall FlexiPort Skruv Trippelbruk Låsning Bajonett Skruv Låsning Trippelbruk 

och tomt rör
Uppblåsnings-

system
Litet spädbarn (6) 7-10 cm SOFT-06 SOFT-06-1SC SOFT-06-1TPE SOFT-06-1MQ SOFT-06-1HP n/a n/a n/a n/a
Spädbarn (7) 9-13 cm SOFT-07 SOFT-07-1SC SOFT-07-1TPE SOFT-07-1MQ SOFT-07-1HP SOFT-07-2SC SOFT-07-2MQ SOFT-07-2TPE SOFT-07-2BV
Litet barn (8) 12-16 cm SOFT-08 SOFT-08-1SC SOFT-08-1TPE SOFT-08-1MQ SOFT-08-1HP SOFT-08-2SC SOFT-08-2MQ SOFT-08-2TPE SOFT-08-2BV
Barn (9) 15-21 cm SOFT-09 SOFT-09-1SC SOFT-09-1TPE SOFT-09-1MQ SOFT-09-1HP SOFT-09-2SC SOFT-09-2MQ SOFT-09-2TPE SOFT-09-2BV
Liten vuxen (10) 20-26 cm SOFT-10 SOFT-10-1SC SOFT-10-1TPE SOFT-10-1MQ SOFT-10-1HP SOFT-10-2SC SOFT-10-2MQ SOFT-10-2TPE SOFT-10-2BV
Vuxen (11) 25-34 cm SOFT-11 SOFT-11-1SC SOFT-11-1TPE SOFT-11-1MQ SOFT-11-1HP SOFT-11-2SC SOFT-11-2MQ SOFT-11-2TPE SOFT-11-2BV
Lång vuxen (11L) 25-34 cm SOFT-11L SOFT-11L-1SC SOFT-11L-1TPE SOFT-11L-1MQ SOFT-11L-1HP SOFT-11L-2SC SOFT-11L-2MQ SOFT-11L-2TPE SOFT-11L-2BV
Stor vuxen (12) 32-43 cm SOFT-12 SOFT-12-1SC SOFT-12-1TPE SOFT-12-1MQ SOFT-12-1HP SOFT-12-2SC SOFT-12-2MQ SOFT-12-2TPE SOFT-12-2BV
Stor och lång vuxen (12L) 32-43 cm SOFT-12L SOFT-12L-1SC SOFT-12L-1TPE SOFT-12L-1MQ SOFT-12L-1HP SOFT-12L-2SC SOFT-12L-2MQ SOFT-12L-2TPE SOFT-12L-2BV
Lår (13) 40-55 cm SOFT-13 SOFT-13-1SC SOFT-13-1TPE SOFT-13-1MQ SOFT-13-1HP SOFT-13-2SC SOFT-13-2MQ SOFT-13-2TPE SOFT-13-2BV

Alternativ  1
Koppla med

anslutningar direkt till
den nuvarande

utrustningslangen

Alternativ  2
Köp FlexiPort-manschetter med slangar och anslutningar 

som passar er blodtrycksutrustning, utan behov av ändringar.

* För en hane och hona anslutning med låsning, ändra MQ till MF i artikelnumret.

Port-2 Port-1

Storlek Intervall En-slangs 
(10 pack)

Två-slangs 
(10 pack)

NEO 1 3.3-5.6 cm 5082-101-1 5082-101-2
NEO 2 4.2-7.1 cm 5082-102-1 5082-102-2
NEO 3 5.4-9.1 cm 5082-103-1 5082-103-2
NEO 4 6.9-11.7 cm 5082-104-1 5082-104-2
NEO 5 8.9-15.0 cm 5082-105-1 5082-105-2
Multi-Pack 1 of each 5082-241-9 5082-241-10

Neonatal manschett med Luer lock, hane

*
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En verklig standardiseringslösning
FlexiPort har gjort att Welch Allyn är det enda företaget som erbjuder en verklig
standardiseringslösning för er avdelning. Tack vare anslutningen av slangarna 
vid manschetten blir det lätt för vårdgivaren att hitta rätt manschett. Lagret 
kan dessutom reduceras med upp till 60 procent, vilket underlättar inventering 
och lagerhållning.

Kontakta Welch Allyns kundtjänst för ytterligare information om hur ni kan
underlätta er manschettlagerhållning med Welch Allyns hjälp.




