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Mniejsza liczba kodów, części to brak błędów
w zamówieniach, prosta inwentaryzacja i
szybki wybór właściwego mankietu

Podłączając końcówki FlexiPort  do posiadanych urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi,
możesz zamówić mankiety FlexiPort bez przewodów i łączników, zmniejszając tym
samym liczbę zamawianych części nawet o 60%.
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Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim regionalnym przedstawicielem Welch Allyn
lub odwiedź stronę internetową www.welchallyn.com.

Nie wymaga
zamawiania
przewodów i

złączek

Jednoprzewodowe Dwuprzewodowe

Rozmiar Obwód FlexiPort Wkręcany Trójfunkcyjny Zatrzaskowy Wcisk bagnetowy Wkręcany Zatrzaskowy Trójfunkcyjny &
na pusty przewód

System
pompowania

Niemowlęcy mały (6) 7-10 cm REUSE-06 REUSE-06-1SC REUSE-06-1TPE REUSE-06-1MQ REUSE-06-1HP n/a n/a n/a n/a

Niemowlęcy (7) 9-13 cm REUSE-07 REUSE-07-1SC REUSE-07-1TPE REUSE-07-1MQ REUSE-07-1HP REUSE-07-2SC REUSE-07-2MQ REUSE-07-2TPE REUSE-07-2BV

Dziecięcy mały (8) 12-16 cm REUSE-08 REUSE-08-1SC REUSE-08-1TPE REUSE-08-1MQ REUSE-08-1HP REUSE-08-2SC REUSE-08-2MQ REUSE-08-2TPE REUSE-08-2BV

Dziecięcy (9) 15-21 cm REUSE-09 REUSE-09-1SC REUSE-09-1TPE REUSE-09-1MQ REUSE-09-1HP REUSE-09-2SC REUSE-09-2MQ REUSE-09-2TPE REUSE-09-2BV

Dorosły mały (10) 20-26 cm REUSE-10 REUSE-10-1SC REUSE-10-1TPE REUSE-10-1MQ REUSE-10-1HP REUSE-10-2SC REUSE-10-2MQ REUSE-10-2TPE REUSE-10-2BV

Dorosły (11) 25-34 cm REUSE-11 REUSE-11-1SC REUSE-11-1TPE REUSE-11-1MQ REUSE-11-1HP REUSE-11-2SC REUSE-11-2MQ REUSE-11-2TPE REUSE-11-2BV

Dorosły długi (11L) 25-34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SCREUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV

Dorosły duży (12) 32-43 cm REUSE-12 REUSE-12-1SC REUSE-12-1TPE REUSE-12-1MQ REUSE-12-1HP REUSE-12-2SC REUSE-12-2MQ REUSE-12-2TPE REUSE-12-2BV

Dorosły duży długi (12L) 32-43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SCREUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV

Udowy (13) 40-55 cm REUSE-13 REUSE-13-1SC REUSE-13-1TPE REUSE-13-1MQ REUSE-13-1HP REUSE-13-2SC REUSE-13-2MQ REUSE-13-2TPE REUSE-13-2BV

Opcja 1
Podłącz końcówki

FlexiPort
bezpośrednio do

przewodów
używanego w danej
chwili urządzenia.

Opcja 2
Zamów mankiety FlexiPort z przewodami i odpowiednimi złączkami, aby dopasowałć 
je do Twoich urządzeń do pomiaru ciśnienia krwi bez dokonywania żadnych zmian.

*

* Aby wybrać męską I żeńską końcówkę, zamień oznaczenie w kodzie zamówienia z “MQ” na „MF”

Ul. Wilanowska 46,
60-687 Poznań, Polska,
tel +48/61/8281432,
fax tel +48/61/8281432,
e-mail: malinowskiw@welchallyn.com
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Stempel



Jeszcze niedostępne w sprzedaży w: Stanach Zjednoczonych, Japonii, Izraelu, Ameryce Łacińskiej, Federacji Rosyjskiej oraz Azji (z wyjątkiem Chin)

Welch Allyn

Mankiety do wielokrotnego pomiaru
ciśnienia krwi FlexiPort™

Jedyne mankiety zaprojektowane z myślą o wygodzie Twojej i Twoich pacjentach.
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Mankiety do wielokrotnego pomiaru
ciśnienia krwi FlexiPort™

Prawdziwa standaryzacja dla całego szpitala
Wyjątkowo wytrzymałe, łatwe w użyciu i ekonomiczne mankiety do pomiaru ciśnienia
krwi firmy Welch Allyn to doskonały wybór dla szpitali i przychodni na całym świecie.
Dlaczego? Ponieważ tylko Welch Allyn, w przeciwieństwie do innych dostawców,
oferuje mankiety każdego rodzaju, we wszystkich rozmiarach i kształtach. Nasze
innowacyjne złącze FlexiPort upraszcza na niespotykaną dotąd skalę procedurę
zamówień, magazynowania i doboru właściwych mankietów – każdy mankiet można
podłączyć do urządzeń jedno lub dwuprzewodowych.

• Łatwe i szybkie przyłączanie/odłączanie przewodów z mankietów FlexiPort znacznie
przyspiesza i ułatwia ich zmianę .

• Poddane rygorystycznym testom, wytrzymaja w ekstremalnych warunkach pracy w
wymagającym środowisku szpitalnym.

• 3-lata gwarancji.

• Zgodne z najnowszymi wytycznymi klinicznymi AAMI i AHA dotyczącymi
dopasowania rozmiarów mankietów.

• Standard FlexiPort umożliwia zmniejszenie liczby zamawianych przez szpital
mankietów i akcesoriów o 60%.

Opatentowana technologia FlexiPort umożliwia użycie
jednego mankietu w praktycznie każdym miejscu, gdzie

przeprowadzane jest badanie cisnienia krwi, bez względu
na użyte urządzenie pomiarowe.

Mankiet bez szytych szwów
podatnych na rozerwanie lub

strzępienie.

Powłoka antybakteryjna zapobiega
rozwojowi bakterii i innych

drobnoustrojów.



Rozmiary mankietów są oznaczane
odrębnymi kolorami, co ułatwia

szybki wybór właściwego rozmiaru.

Materiał mankietów nie zawiera
lateksu, ograniczając ryzyko reakcji

alergicznych.

Obrotowy łącznik przewodu z mankietem zmniejsza
naprężenia przewodów, mankietu zwiększając trwałość

mankietu oraz poprwiając komfort pacjenta  

Zaokrąglona krawędź zmniejsza
ryzyko skaleczeń i zadrapań,
zwiększając do maksimum

komfort pacjenta.

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

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

do pomiaru ciśnienia – jedno lub dwu przewodowych.

Właściwy mankiet. Właściwe przewody.
We właściwym czasie.
Unikalne złącze FlexiPort po raz pierwszy umożliwia 
wprowadzenie pełnej standaryzacji stosowanych 
mankietów w Twoim ośrodku zdrowia. FlexiPort eliminuje 
błędy i trudności związane z doborem, konfiguracją 
różnych mankietów, przewodów i łączników. FlexiPort 
gwarantuje, wybór właściwego mankietu oraz 
akcesoriów w sposób nieporównanie prostszy 
niż kiedykolwiek.




