
Standardisering av blodtrykksmansjetter
med Welch Allyn FlexiPort™-teknologi
Ekte standardisering i en håndvending.



Størrelse Område Myke
engangsmansjetter

Mansjetter til
flergangsbruk

Lite spedbarn (6) 7-10 cm SOFT-06 REUSE-06

Spedbarn (7) 9-13 cm SOFT-07 REUSE-07

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

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

Liten voksen (10) 20-26 cm SOFT-10 REUSE-10

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

Høy voksen (11L) 25-34 cm SOFT-11L REUSE-11L

Stor voksen (12) 32-43 cm SOFT-12 REUSE-12

Stor og høy voksen (12L) 32-43 cm SOFT-12L REUSE-12L

Lår (13) 40-55 cm SOFT-13 REUSE-13

Trinn 1
Monter FlexiPort-
koblinger på alle
blodtrykksapparater.

Tre enkle trinn mot standardisering

Trinn 2
Velg et mansjettmateriale.

Trinn 3
Velg riktig
mansjettstørrelse.

Myke
engangsmansjetter

Reduser antallet delenumre med 60 %
Standardisering med Welch Allyn FlexiPort blodtrykksmansjetter gjør bestilling og oppbevaring av
blodtrykksmansjettene enklere enn noen gang tidligere. Kjøp FlexiPort-mansjetten uten slanger og
koblinger og institusjonen vil oppleve ekte standardisering i en håndvending.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke fordeler institusjonen oppnår ved å bruke FlexiPort-mansjetter,
kan du kontakte din lokale Welch Allyn-representant eller gå til www.welchallyn.com/flexiport på Internett.
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Mansjetter til
flergangsbruk

Delenumrene over vises mansjettkonfigurasjoner uten slanger og koblinger. 
Kontakt den lokale representanten for en fullstendig oversikt.

Størrelse Område En slange
(10 stk.)

To slanger
(10 stk.)

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 1 av hver 5082-241-9 5082-241-10

Neonatal* myke engangsmansjetter med hanluerkobling

* Neonatale mansjetter har ikke FlexiPort-teknologi.

Welch Allyn Customer Services
Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co. Meath, Republic of Ireland
Tel: +353 46 90 67790   
Fax: +353 46 90 67754



Den eneste mansjetten
utviklet for alle områder
innen pasientomsorgen
Ekte mansjettstandardisering i en håndvending
med Welch Allyn FlexiPort™ blodtrykksmansjetter
Når du standardiserer med Welch Allyn FlexiPort-mansjetter i en institusjon, kan
du bruke samme mansjett i så og si alle sammenhenger. Du monterer ganske
enkelt FlexiPort-koblinger på alle blodtrykksapparater, tildeler en mansjett til
pasientene ved innleggelse og fester FlexiPort-koblinger direkte i
blodtrykksmansjetten etter hvert som pasienten beveger seg rundt på sykehuset.
Dette eliminerer det tradisjonelle problemet med ulike typer slanger og koblinger.

Når du standardiserer med Welch Allyns FlexiPort blodtrykksmansjetter:
• Hver mansjett kan brukes som enkelt- eller dobbeltslangemansjett, noe som gjør 

det mulig å bruke samme mansjett i nesten alle rom og alle apparater i huset
• Delenumre reduseres med inntil 60 prosent, noe som gjør lagerhold og 

bestilling enklere
• Mansjettene er tilgjengelig i størrelser som passer de aller fleste pasienter
• Faren for krysskontaminering reduseres betraktelig ved bruk av én mansjett per pasient
• Du kan velge blant materiale til engangs- eller flergangsbruk.
• Du unngår å bli forvirret av ulike slange- og koblingskonfigurasjoner.

Hvordan kan FlexiPort hjelpe deg?
Helsepersonell
FlexiPort-mansjetter gjør det enklere og raskere å måle riktig
blodtrykk. Du slipper å bruke lang tid på å lete etter riktig
mansjett, sette den på og koble den til apparatet – og ha mer
tid til å ta deg av pasientene.

Ingeniører innen biologisk medisin
Færre deler og ett tilkoblingspunkt for mansjettene gir et
mer pålitelig system – og færre klager fra personalet.

Innkjøp
Eliminerer behovet for ulike slange- og koblingsdeler,
reduserer delenumre med opptil 60 %, gir bedre
lagringskapasitet og gjør bestillingsprosedyren
raskere og enklere enn noen gang før.

Infeksjonskontroll
Reduserer faren for krysskontaminering ved at
pasienten tar med seg samme mansjett fra rom
til rom, etasje til etasje, og avdeling til avdeling.
Du bruker samme mansjett til mange apparater,
ikke til mange pasienter.



Hvorfor FlexiPort?
De gjeldende mansjettstandardiseringsmetodene innebærer vanligvis en

forvirrende mengde mansjettyper, Y-slanger og koblinger. Dette krever mye

lagerplass, er forvirrende for personalet og kan føre til problemer ved bruk på grunn

av feiltilkoblinger eller lekkasjer. FlexiPort-teknologien tilbyr den eneste løsningen

for enkeltportkobling som er utviklet for å redusere antallet delenumre samtidig

som den gir pålitelige, lufttette koblinger og optimal systemytelse.

Med FlexiPort kan du bruke én mansjett på
alle kompatible elektroniske og manuelle
blodtrykksapparater, også de som ikke er

produsert av Welch Allyn.


