
Welch Allyn FlexiPort™

Herbruikbare bloeddrukmanchetten 
De enige manchet die ontworpen is met de juiste prioriteiten in het achterhoofd – u en uw patiënten. 



FlexiPort™ Herbruikbare manchetten
Ware standaardisatie in een oogwenk. 

Duurzaam, gebruiksvriendelijk en betaalbaar. Hierdoor zijn de Welch Allyn
manchetten de beste keuze voor ziekenhuizen en klinieken wereldwijd. Waarom?
Omdat wij vrijwel ieder type bloeddrukmanchet aanbieden 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.

• De slangen zijn eenvoudig met één hand aan of los van de FlexiPort te koppelen,
waardoor het verwisselen van manchetten versneld en vereenvoudigd wordt 

• Getest om in welke zorgomgeving dan ook het hoofd te bieden
• 3 jaar garantie
• Voldoet voor een geschikte aansluiting, aan alle hedendaagse AAMI en AHA

richtlijnen
• Standaardisatie brengt het aantal onderdeelnummers tot 60 procent terug

De gepatenteerde FlexiPort technologie maakt
het mogelijk dat er gewerkt kan worden in elke

zorgafdeling met welke manchet dan ook.

Geen naden die kunnen scheuren
of rafelen

De antimicrobiële laag draagt bij
aan het verhinderen van de groei

van meeldauw en bacteriën



Veelvoorkomende maten zijn
kleurgecodeerd zodat het

makkelijker wordt om de juiste
maat manchet te vinden

Latexvrij materiaal minimaliseert
het risico op allergische reacties. 

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

manchet aanzienlijk vergroot.

De dubbelgevouwen hoeken
verminderen het risico op snij- en
schaafwonden en optimaliseren

het comfort voor de patiënt

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

De juiste manchet. De juiste slangen. 
Het juiste moment. 
De unieke FlexiPort aansluiting zorgt meteen voor een
ware standaardisatie van het manchet binnen uw faciliteit.
Door FlexiPort is het vinden van de juiste manchet en het
juiste hulpstuk simpeler dan ooit tevoren geworden en
maakt u zich niet langer druk over slangen en
aansluitingen.



De onderdeelnummers zijn op de manchet geprint 

Hoge kwaliteit Velcro® sluiting
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Poort 2

Vereenvoudiging van de voorraad door
vermindering van artikelnummers
Zodra deze hulpstukken zijn aangesloten aan uw bloeddrukmeters, kunt u manchetten

zonder slangen en connectoren kopen – vermindering van artikelnummers tot 60%Poort 1

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

Geen 
slangen of

connectoren
benodigd

Enkele slang Dubbele slang

Type (modelnummer) Afmeting FlexiPort Schroef-
aansluiting Trifunctionaliteit Afdichting Bajonet-

aansluiting
Schroef-

aansluiting Afdichting Trifunctionaliteit
& lege slang Opblaassysteem

Baby (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
Peuter (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
Kleuter (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
Kind (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
Kleine volwassene (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
Volwassene (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
Lange volwassene (11L) 25-34 cm REUSE-11L REUSE-11L-1SC REUSE-11L-1TPE REUSE-11L-1MQ REUSE-11L-1HP REUSE-11L-2SC REUSE-11L-2MQ REUSE-11L-2TPE REUSE-11L-2BV
Grote volwassene (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
Grote, lange volwassene (12L) 32-43 cm REUSE-12L REUSE-12L-1SC REUSE-12L-1TPE REUSE-12L-1MQ REUSE-12L-1HP REUSE-12L-2SC REUSE-12L-2MQ REUSE-12L-2TPE REUSE-12L-2BV
Dij (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

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

Welch Allyn BENELUX
Staalweg 50, 2612 KK DELFT (NL)
Telefoon: 015-7505000, FAX: 015-7505050
E-mail: infonl@welchallyn.com




