
Standardisering av blodtrycksmanschetter
med Welch Allyns FlexiPort™-teknologi
Verklig standardisering på direkten.



Ett manschettutförande
för alla typer av
blodtrycksmätare 
Verklig standardisering direkt med 
Welch Allyns FlexiPort™-blodtrycksmanschetter
När ni standardiserar er avdelning till Welch Allyns FlexiPort-manschetter 
så kan ni använda en typ av manschett inom så gott som varje typ av
blodtrycksmätare. Förse bara alla blodtrycksutrustningar med FlexiPort-
anslutningar, tilldela en manschett till era patienter när de kommer till
sjukhuset och koppla FlexiPort-anslutningen direkt in i blodtrycksmanschetten
när patienten flyttas till olika delar inom sjukhuset. Det eliminerar de vanliga
problemen med varierande typer av anslutningar och slangar.

När ni standardiserar till Welch Allyns FlexiPort-blodtrycksmanschetter:
• Varje manschett kan användas som manschett med en eller två slangar – ni kan använda en

manschett i så gott som varje rum och på så gott som varje typ av utrustning på avdelningen
• Sortimentet reduceras med upp till 60 procent, vilket underlättar beställning och lagerhållning
• Manschetterna finns i storlekar som passar så gott som varje patient
• Risken för korskontamination reduceras genom att endast en manschett behövs för 

varje patient
• Välj mellan en- eller flergångsmanschetter

Hur kan FlexiPort hjälpa er?
Avdelningar
Med FlexiPort-manschetterna hittar man rätt
blodtrycksmanschett enklare och snabbare än någonsin.
Ägna kortare tid åt att leta efter rätt manschett, sätta på
den och ansluta den till utrustningen – och ha mer tid över
åt era patienter.

Medicinsk Teknik
Färre delar och en enda anslutningspunkt för era
manschetter innebär ett mer tillförlitligt system – och
mindre besvär för sjukhusets personal.

Inköp
Eliminera olika slang- och anslutningsutföranden,
reducera antalet artiklar i lager med upp till 60 %,
minska lagerhållningen och gör beställningsprocessen
snabbare och enklare än någonsin.

Hygienkontroll
Reducera risken för korskontaminering genom att låta
en manschett följa med varje patient från rum till rum,
våningsplan till våningsplan och avdelning till
avdelning – använd en manschett för många
utrustningar, inte för många patienter.



Varför FlexiPort?
Dagens manschettstandardiseringsmetoder innefattar normalt en förvirrande

blandning av olika typer av manschetter, Y-slangar, klämmor och anslutningar.

Det betyder omfattande lagerhållning, mer att hålla reda på för vårdgivaren och

risk för prestandaproblem till följd av felaktiga eller läckande anslutningar.

FlexiPort-teknologin är den enda lösningen för en anslutningspunkt som tagits

fram för att reducera lagerhållningen och krånglet, samtidigt som den

säkerställer tillförlitliga, lufttäta anslutningar och optimal systemprestanda.

Med FlexiPort kan ni använda en manschett
med all kompatibel elektronisk och manuell
blodtrycksutrustning – också sådan som inte

tillverkats av Welch Allyn.



Storlek Intervall Mjuk engångs Återanvändbar

Små spädbarn (6) 7-10 cm SOFT-06 REUSE-06

Spädbarn (7) 9-13 cm SOFT-07 REUSE-07

Små barn (8) 12-16 cm SOFT-08 REUSE-08

Barn (9) 15-21 cm SOFT-09 REUSE-09

Små vuxna (10) 20-26 cm SOFT-10 REUSE-10

Vuxna (11) 25-34 cm SOFT-11 REUSE-11

Långa vuxna (11L) 25-34 cm SOFT-11L REUSE-11L

Stora vuxna (12) 32-43 cm SOFT-12 REUSE-12

Stora och långa vuxna (12L) 32-43 cm SOFT-12L REUSE-12L

Lår (13) 40-55 cm SOFT-13 REUSE-13

Steg 1
Koppla FlexiPort-
anslutningar till alla era
blodtrycksutrustningar.

Tre enkla steg till standardisering

Steg 2
Välj ett manschettmaterial.

Steg 3
Välj önskad
manschettstorlek.

Mjuk engångs

Reducera er lagerhållning med upp till 60 %
Standardisering till Welch Allyns FlexiPort-blodtrycksmanschetter gör beställning och lagerhållning av
blodtrycksmanschetter enklare än någonsin. Köp FlexiPort-manschetter utan slangar eller anslutningar
så får er avdelning verklig standardisering direkt.

Kontakta vår kundtjänst eller besök www.welchallyn.com/flexiport, för ytterligare information om hur er avdelning kan
ha nytta av FlexiPort-manschetter.
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Flergångs

Artikelnumren ovan avser manschettkonfigurationer utan slangar och anslutningar.
Kontakta den lokala representanten för en komplett förteckning.

Storlek Intervall Entubs
(paket med10)

Tvåtubs
(paket med 10)

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
Flerpack 1 av varje 5082-241-9 5082-241-10

Neonatala*, mjuka engångsmanschetter med Luer Slip-hane

*Neonatala manschetter tillämpar inte FlexiPort-teknologin.
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