
Padronização de braçadeiras para
medição da pressão arterial
com a tecnologia FlexiPort™ da Welch Allyn
A Verdadeira Padronização

*As braçadeiras para recém-nascidos não possuem a tecnologia FlexiPort



A braçadeira concebida
para todas as áreas de
cuidados ao paciente
A verdadeira padronização e imediata de
braçadeiras de pressão arterial FlexiPort™  
da Welch Allyn
Quando a sua instituição está padronizada com braçadeiras FlexiPort da 
Welch Allyn, é possível utilizá-las em todos os serviços de cuidados ao 
paciente. Somente é necessário instalar as conexões FlexiPort em todos os 
equipamentos de pressão arterial, atribuir uma braçadeira ao paciente quando 
é admitido no hospital e conectar a FlexiPort diretamente na braçadeira 
enquanto o paciente se desloca por todo o hospital, eliminando a variabilidade 
habitual entre conexões e tubos.

Quando a utilização das braçadeiras para medição da pressão arterial 
FlexiPort da Welch Allyn está padronizada:
•	 Cada	braçadeira	pode	ser	utilizada	com	um	ou	de	dois	tubos,	permitindo	sua	

utilização em quase todos os quartos e em quase todos os dispositivos da 
instituição 

•	 O	número	de	códigos	será	reduzido	em	cerca	de	60%,	facilitando	a	aquisição	 
e simplificando o inventário

•		As	braçadeiras	estão	disponíveis	em	tamanhos	que	se	ajustam	a	praticamente	
todos os pacientes

•		Diminui-se	o	risco	de	contaminação	cruzada	utilizando	uma	braçadeira	por	paciente
•		Tem	a	opção	de	escolher	entre	uma	braçadeira	descartável	e	uma	reutilizável
•		A	confusão	criada	pelas	várias	configurações	de	tubos	e	conexões	é	eliminada

Como	é	que	FlexiPort	pode	ajudar?

Médicos
As braçadeiras FlexiPort fazem com que a seleção da 
braçadeira	correta	para	medição	da	pressão	arterial	seja	
mais fácil e mais rápida do que nunca. Perca menos 
tempo escolhendo a braçadeira correta, colocando 
e conectando-a no dispositivo, e tenha mais tempo 
para cuidar dos seus pacientes.

Engenheiros biomédicos 
Menos peças e um único ponto de ligação para as suas 
braçadeiras significam um sistema mais confiável, e menos 
reclamações do pessoal hospitalar.

Compras
Elimine	os	diferentes	acessórios	para	tubos	
e conectores, reduza o número de peças em 
cerca	de	60%,	diminua	os	níveis	do	inventário	
e facilite o processo de compra tornando-o mais 
rápido e mais simples do que nunca.

Controle de infecções
Diminua	o	risco	de	contaminação	cruzada	tendo	
uma braçadeira para cada paciente enquanto este 
se desloca de um quarto para outro, de andar 
para andar e de departamento para departamento; 
utilize uma braçadeira com muitos dispositivos 
e não com muitos pacientes.



Por	que	FlexiPort?
Os métodos atuais de uniformização de braçadeiras incluem normalmente um 
conjunto	confuso	de	tipos	de	braçadeiras,	tubos	em	Y,	grampos	e	conectores.	
Isto traduz-se em níveis de inventário elevados, confusão para o pessoal sanitário 
e problemas potenciais relacionados com o desempenho do dispositivo causados 
por ligações incorretas ou com vazamentos. A tecnologia FlexiPort proporciona 
a solução	com	uma	conexão	num	único	ponto,	idealizada	com	o	objetivo	de	
reduzir o número de referências e diminuir a confusão, ao mesmo tempo que 
assegura	ligações	herméticas	e	confiáveis	e	o	desempenho	ótimo	do	sistema.

Com FlexiPort, é possível utilizar uma 
braçadeira em todos os equipamentos de 

pressão arterial manuais e eletrônicos que 
sejam	compatíveis,	mesmo	em	dispositivos	
que	não	sejam	fabricados	pela	Welch	Allyn.



Tamanho   Range Soft descartável   Reutilizável

 Recém-nascido (6) 7-10 cm SOFT-06 REUSE-06

 Bebê (7)  9-13 cm SOFT-07 REUSE-07

 Criança pequena (8) 12-16 cm SOFT-08 REUSE-08

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

 Adulto pequeno (10) 20-26 cm SOFT-10 REUSE-10

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

 Adulto longo (11L) 25-34 cm SOFT-11L REUSE-11L

 Adulto grande (12) 32-43 cm SOFT-12 REUSE-12

 Adulto grande e longo (12L) 32-43 cm SOFT-12L REUSE-12L

 Coxa (13) 40-55 cm SOFT-13 REUSE-13

Passo 1
Coloque os conectores 
FlexiPort em todos os 
equipamentos de
pressão arterial.

3 passos simples para 
a padronização

Passo 2
Escolha o material 
da braçadeira.

Passo 3
Selecione o tamanho 
apropriado de braçadeira.

Soft descartável

Reduza o número de referências em 60%
A padronização para braçadeiras de pressão arterial FlexiPort da Welch Allyn simplifica e facilita o 
processo de encomenda e o inventário de braçadeiras como nunca. Adquira braçadeiras FlexiPort sem 
tubos ou conectores e os seus serviços terão uma padronização verdadeira e imediata de braçadeiras.

Para mais informações, contate o seu representante local da Welch Allyn ou visite-nos no 
site www.welchallyn.com.
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Reutilizável

Os números das referências acima representam configurações de braçadeiras sem tubos 
e conectores. Para uma lista completa, contate o seu representante local.

Tamanho Range Um tubo
(embalagem c/10)

Dois tubos
(embalagem c/10)

 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 de cada   5082-241-9 5082-241-10

Braçadeiras neonatais Soft com Luer Slips macho

*As braçadeiras para recém-nascidos não possuem a tecnologia FlexiPort
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