
Welch Allyn FlexiPort™

Wegwerp bloeddrukmanchetten
Ware standaardisatie in een oogwenk. 



Eenvoudig te bestellen. 
Eenvoudig in gebruik.
Eenvoudigweg geweldig.
Welch Allyn FlexiPort™ Wegwerp bloeddrukmanchetten
Ware standaardisatie in een oogwenk. 
Makkelijk, comfortabel en betaalbaar. Hierdoor zijn Welch Allyn wegwerp bloeddrukmanchetten
de beste keuze voor ziekenhuizen en klinieken wereldwijd, die ingesteld zijn op het onderdrukken
van infecties. Daarom bieden wij vrijwel ieder type bloeddrukmanchet aan die een instantie
nodig zou kunnen hebben, evenals de mogelijkheid om, met behulp van 
onze gepatenteerde FlexiPort aansluiting, de bevoorrading te vergemakkelijken 
zoals geen andere bloeddrukmanchet aanbieder dat kan. 

Met de FlexiPort wegwerp bloeddrukmanchetten kunnen patiënten makkelijk 
vervoerd worden van kamer naar kamer, verdieping naar verdieping en afdeling 
naar afdeling. Geef de patiënt bij opname in het ziekenhuis eenvoudigweg 
één manchet, voorzie alle apparaten van FlexiPort aansluitingen en koppel 
de manchet van de patiënt aan het apparaat.

Wanneer u de Welch Allyn FlexiPort wegwerp 
bloeddrukmanchetten uniform maakt
• kan iedere manchet als een enkel of dubbel slangenmanchet gebruikt worden.

• worden de onderdeelnummers met 60 procent teruggebracht, wat het bestellen 
en de bevoorrading vergemakkelijkt. 

• is iedere manchetmaat beschikbaar – van de kleinste neonatale manchetten* 
tot dijmanchetten. 

• brengt u het risico op kruisbesmetting terug.
*Neonatale manchetten zijn niet compatibel met FlexiPort

De gepatenteerde FlexiPort technologie maakt het
mogelijk dat er gewerkt kan worden in elke
zorgafdeling met welke manchet dan ook.

Het wegwerp verschil
Door over te stappen op wegwerpmanchetten vermindert u het risico
op kruisbesmetting en gerelateerde infecties aanzienlijk. 

Herbruikbare bloeddrukmanchetten bevatten bacteriën als Klebsiella
pneumoniae, Noorse scabiës, E. cloacae en Staphylococcus aureus
(Stafylokokken) –potentieel dodelijke bacteriën voor zowel kinderen
als volwassenen. 

Veelvuldig hergebruikte bloeddrukmanchetten zijn primaire dragers
van MRSA wat binnen de Verenigde Staten de oorzaak is van 12%
van alle ziekenhuisinfecties. 



De draaibare aansluiting vermindert druk op de manchetslangen
en –aansluiting wat het comfort voor de patiënt en de

duurzaamheid van de manchet aanzienlijk vergroot.

Wat is FlexiPort?
Het FlexiPort hulpstuk heeft één enkele aansluiting tussen de

apparaten en de manchetten, zodat welke manchet dan
ook een enkel of dubbel slangenmanchet wordt

Geen naden die kunnen scheuren
of rafelen

Een zacht, latexvrij materiaal dat
het risico op allergische reacties
vermindert en comfort voor de

patiënt verzekert

Voldoet voor een geschikte
aansluiting, aan alle hedendaagse

AAMI en AHA richtlijnen

Kleurcodes voor een snelle en
nauwkeurige selectie van de

juiste manchetmaat

Unieke mogelijkheid om de
slangen aan en los te koppelen,
zodat de enkel of dubbel slangen

manchetten eenvoudig uit te
wisselen zijn.



Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke
Welch Allyn vertegenwoordiger of ga naar www.welchallyn.com.

REDUCEER ONDERDEELNUMMERS
MET 60%

Maak uw faciliteit daadwerkelijk uniform en maakt u zich niet
langer druk over slangen en aansluitingen 
1) Rust alle bloeddrukmeters uit met FlexiPort aansluitingen
2) Overhandig patiënten één manchet bij opname in het ziekenhuis
3) Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om de manchetten van patiënten direct

aan alle bloeddrukapparaten te koppelen – per kamer, verdieping en afdeling.

Geen slangen of
connectoren

benodigd
Enkele slang Dubbele slang

Type
(20 manchetten/doos) Afmeting FlexiPort Schroef-

aansluiting Trifunctionaliteit Afdichting Bajonet Schroef-
aansluiting Afdichting Trifunctionaliteit 

& lege slang Opblaassysteem

Baby (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
Peuter (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
Kleuter (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
Kind (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
Kleine volwassene (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
Volwassene (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
Lange volwassene (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
Grote volwassene (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
Grote, lange volwassene  (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
Dij (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

Optie 1
Koppel bovenstaande

hulpstukken direct 
aan de slang(en) van

uw huidige
bloeddrukmeter

Optie 2
Schaf FlexiPort manchetten met slangen en aansluitingen/koppelingen aan om uw bloeddrukmeters aan 

te sluiten zonder enige aanpassingen door te voeren. 

* Om één mannelijke en één vrouwelijke aansluiting te krijgen, verander dan “MQ” naar “MF” in de artikelnummers

Port-2 Port-1

Type Afmeting Enkelslangs
(10 stuks)

Dubbelslangs
(10 stuks)

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
Grootverpakking 1 van elk 5082-241-9 5082-241-10

Zachte wegwerp manchetten voor nieuwgeborenen
met vrouwelijke luer connector.

*
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De enige echte uniforme oplossing 
Met FlexiPort, is Welch Allyn het enige bedrijf dat een ware uniforme oplossing
voor manchetten binnen uw faciliteit biedt. Door het aansluiten van de slangen
aan de manchet, maken de wegwerp FlexiPort manchetten het zoeken naar en
veranderen van de juiste manchet niet alleen gemakkelijker voor zorgverleners,
maar brengt het aantal onderdeelnummers tot 60 procent terug én het
vereenvoudigd de bevoorrading en het bestellen.

Voor meer informatie over het vereenvoudigen van uw manchetvoorraad
middels Welch Allyn, neemt u contact op met uw plaatselijke Welch Allyn
vertegenwoordiger.




