
Welch Allyn FlexiPort™

Kompletna i natychmiastowa standaryzacja mankietów do pomiaru ciśnienia



Łatwe do zamówienia. Proste w użyciu.
Niewiarygodnie wygodne.
Zużywalne mankiety do pomiaru ciśnienia
tętniczego krwi Welch Allyn FlexiPort™

Kompletna i natychmiastowa standaryzacja.
Poręczne, wygodne i niedrogie mankiety zużywalne do pomiaru ciśnienia krwi 
Welch Allyn to doskonały wybór dla wszystkich szpitali i przychodni świadomych
zagrożeń wynikających z zakażeń szpitalnych. Oferujemy praktycznie wszystkie
rodzaje mankietów, jakich używają ośrodki zdrowia, oraz, jak żaden inny dostawca,
umożliwiamy uproszczenie procedury zamówień i inwentaryzacji na niespotykaną
dotychczas skalę, dzięki zastosowaniu naszego opatentowanego łącznika FlexiPort.

Korzystając z jednorazowych opasek FlexiPort można niezwykle wygodnie przenosić
pacjentów z pokoju do pokoju, z piętra na piętro i z oddziału na oddział. Przyjmując
pacjenta do szpitala po prostu załóż mu jeden mankiet, wyposaż wszystkie
urządzenia w końcówki FlexiPort i podłącz mankiet pacjenta do dowolnego
urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi.

Wprowadzając jednorodny standard przy użyciu zużywalnych
mankietów do pomiaru ciśnienia krwi Welch Allyn FlexiPort:
• podłączysz każdy mankiet do dowolnego miernika ciśnienia, jedno lub dwuprzewodowego;

• zredukujesz ilość zamawianych akcesoriów o 60%, upraszczając zakup oraz inwentaryzację;

• zamówisz mankiety we wszystkich wymaganych rozmiarach – od najmniejszych - dla
noworodków* do mankietów udowych;

• zmniejszysz ryzyko przenoszenia zakażeń szpitalnych.
*Opaski dla noworodków oferowane w standardzie tradycyjnym

Opatentowana technologia FlexiPort umożliwia podłączenie
tego samego mankietu do dowolnego urządzenia pomiarowego,

na dowolnym oddziale, w każdym miejscu gdzie badane jest
ciśnienie tętnicze krwi.

Korzyści z użycia mankietów zużywalnych
Stosując zużywalne mankiety do pomiaru ciśnienia krwi, możesz radykalnie
ograniczyć ryzyko przenoszenia zakażeń szpitalnych i pokrewnych infekcji z
pacjenta na pacjenta.

Mankiety wielokrotnego użytku mogą przenosić bakterie, takie jak Klebsiella
pneumoniae, świerzb norweski, E. cloacae oraz Staphylococcus aureus –
bakterie potencjalnie śmiertelne dla niemowląt jak i dorosłych.

To właśnie na mankietach wielokrotnego użytku przenoszone są najczęściej
bakterie MRSA (gronkowiec złocisty) – odpowiedzialne za 12% wszystkich
infekcji szpitalnych w Stanach Zjednoczonych.



Obrotowy łącznik przewodu z mankietem redukuje
naprężenia między przewodem i mankietem zwiększając

trwałość mankietu oraz poprawiając wygodę pacjenta  

Co to jest FlexiPort?
FlexiPort to uniwersalne złącze pomiędzy przewodami i

mankietami do pomiaru ciśnienia, umozliwiające podłączenie
dowolnego mankietu typu FlexiPort do dowolnych urządzeń

do pomiaru ciśnienia – jedno lub dwu przewodowych.

Mankiet bez szytych szwów
podatnych na rozerwanie lub

strzępienie.

Miękki, nie zawierający lateksu
materiał eliminuje ryzyko reakcji

alergicznych i gwarantuje
maksymalną wygodę pacjenta.

Mankiety spełniają wszystkie
najnowsze wytyczne kliniczne AAMI 

i AHA dotyczące właściwego
dopasowania rozmiarów.

Rozmiary mankietów są oznaczane
różnymi kolorami, co ułatwia szybki

wybór właściwego rozmiaru. Materiał
mankietów nie zawiera lateksu, co

eliminuje ryzyko reakcji alergicznych.

Unikalna możliwość przyłączania i
odłączania różnych przewodów

umożliwia podłączenie tego samego
mankietu do urządzeń jedno i

dwuprzewodowych.



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim regionalnym przedstawicielem
handlowym Welch Allyn lub odwiedź stronę internetową www.welchallyn.com.

60% mniej kodów i zamawianych akcesoriów

Dokonując standaryzacji w swoim ośrodku zdrowia w systemie FlexiPort,
przestaniesz martwić się o właściwy dobór przewodów i złączek do mankietów.

1) Wyposaż wszystkie urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi w końcówki FlexiPort.

2) Przyjmując pacjenta do szpitala przydziel mu jeden mankiet na cały czas pobytu.

3) Umożliwisz podłączenie dowolnego mankietu FlexiPort na ramieniu Twoich pacjentów do
dowolnego urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi – w każdym gabinecie, na wszystkich
piętrach i oddziałach.

Nie wymaga
zamawiania

przewodów i złączek
Jednoprzewodowy Dwuprzewodowy

Rozmiar
(20 opasek/karton) Zakres FlexiPort Wkręt Służący do

trzech celów Kółko Wtyczka Wkręt Kółko Służące do trzech
celów Pusty przewód

Układ
nadmuchiwania

Niemowlęcy mały (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

Niemowlę (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

Dziecięcy mały (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

Dziecięcy (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

Dorosły mały (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

Dorosły (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

Dorosły długi (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

Dorosły duży (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

Dorosły duży długi (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

Udowy (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

Opcja 1
Podłącz wyżej pokazane

końcówki FlexiPort
bezpośrednio do

przewodów w
stosowanych

miernikach ciśnienia.

Opcja 2
Zamów mankiety FlexiPort z przewodami i odpowiednimi złączkami, aby dopasować je do Twoich 

urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi, bez dokonywania żadnych zmian.

* Aby wybrać jedną męską i jedną żeńską końcówkę, zmień oznaczenie w kodzie zamówienia z „MQ” na „MF”

Port-2 Port-1

Rozmiar Obwód Jeden Przewód
(10 szt)

Dwa Przewódy
(10 szt)

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 po 1 szt z modeli 5082-241-9 5082-241-10

Miękkie mankiety noworodkowe zużywalne z końcówką
męską typu Luer

*
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Jedyny sposób na standaryzację mankietów w szpitalu
Dzięki systemowi FlexiPort, Welch Allyn jest jedyną firmą oferującą Twojemu ośrodkowi
zdrowia kompletne rozwiązanie w zakresie standaryzacji stosowanych mankietów do
pomiaru ciśnienia krwi. Możliwość przyłączania różnych rodzajów przewodów do
jednorazowych mankietów FlexiPort nie tylko ułatwia dobór właściwego mankietu lub
jego wymianę, ale także umożliwia zmniejszenie liczby nabywanych akcesoriów i części
aż o 60%. To znaczne uproszczenie procedur zamawiania i inwentaryzacji mankietów
przez ośrodek zdrowia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości uproszczenia inwentaryzacji
mankietów dzięki rozwiązaniom firmy Welch Allyn, skontaktuj się ze swoim regionalnym
przedstawicielem handlowym.




