
Braçadeiras reutilizáveis para medição da pressão arterial 

FlexiPort™ da Welch Allyn
A única braçadeira concebida com atenção as prioridades corretas – o profissional  
de saúde e os pacientes.



Braçadeiras reutilizáveis 
FlexiPort™

A verdadeira padronização.
De longa duração, fáceis de utilizar, a preço acessível, as braçadeiras da 
Welch Allyn constituem a melhor escolha para os hospitais e clínicas em todo 
o mundo, cientes da necessidade de controle de infecções. Por quê? Porque só a 
Welch Allyn, com o seu conector inovador FlexiPort, pode oferecer praticamente 
todos os tipos, tamanhos e configurações de braçadeiras com a possibilidade de 
simplificar o inventário como nenhum outro fornecedor de braçadeiras, fazendo 
com que cada braçadeira seja uma braçadeira de um ou dois tubos.

•	 Apenas	com	uma	mão	faz-se	a	conexão	e	desconexão	dos	tubos	da	FlexiPort	
possibilitando assim maior rapidez e facilidade na troca de braçadeiras 

•	 Testada	para	resistir	aos	ambientes	clínicos	exigentes	
•	 3	anos	de	garantia
•	 Satisfaz	todas	as	diretrizes	clínicas	mais	recentes	para	uma	adaptação	correta	

de acordo com AAMI e AHA.
•	 A	padronização	pode	reduzir	o	número	de	códigos	em	cerca	de	60%

A tecnologia patenteada FlexiPort permite que uma 
braçadeira funcione em praticamente todas as áreas 

de cuidados de pacientes.

Sem costuras que podem rasgar 
ou desfiar.

O revestimento antibacteriano 
ajuda a prevenir o crescimento  

de fungos e bactérias.



Um conector rotativo diminui as forças exercidas 
nos tubos, melhorando o conforto do paciente  

e a durabilidade da braçadeira

As bordas arredondadas diminuem  
o risco de cortes e de arranhões, 

maximizando o conforto 
do paciente.

O que é FlexiPort?
FlexiPort é um sistema único de conexão entre 

equipamentos e braçadeiras que possibilita 
que qualquer braçadeira possa ser usada 

tanto com um ou dois tubos.

A braçadeira correta. Os tubos adequados. 
Sem perda de tempo.
A conexão FlexiPort permite, pela primeira vez,  
a verdadeira padronização de braçadeiras em todos os
seus serviços. Com FlexiPort, encontrar a braçadeira
correta e o acessório adequado tornou-se mais
fácil do que nunca, eliminando as dificuldades  
e frustrações relacionadas com a configuração  
de tubos e conectores.

Os principais tamanhos são 
codificados por cores para facilitar 

a seleção do tamanho correto  
da braçadeira.

O material sem látex minimiza 
o risco de reações alérgicas



Número da referência impresso na braçadeira

Velcro® de alta qualidade
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2 Saídas

Simplifique o inventário reduzindo o número 
de códigos
Assim que estes acessórios são ligados aos seus equipamentos de pressão arterial, 

a compra de braçadeiras sem tubos e conectores reduz o número de códigos em 
cerca de 60%.

1 Saída

Para mais informações, contate o seu representante local da Welch Allyn ou visite o site www.welchallyn.com.

Não são 
necessários 
tubos nem 
conectores

Um tubo Dois tubos

Tamanho (cada) Rango FlexiPort Rosca Tri-Purpose Locking Bayonet Rosca Locking Tri-Purpose & 
Empty tube

Sistema de 
insuflação

Recém-nascido (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
Bebê (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
Criança pequena (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
Criança (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
Adulto pequeno (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
Adulto (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
Adulto longo (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
Adulto grande (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
Adulto grande e longo (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
Coxa (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

Opção 1
Coloque as 

conexões acima
diretamente nos

tubos do 
equipamento 

existente

Opção 2
Compre braçadeiras FlexiPort com tubos e conexões que se adaptem aos seus equipamentos de pressão arterial  

sem ter de fazer alterações.

*

* Para uma conexão locking macho e fêmea mude “MQ” a “MF” nos números de referência.
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