Kvalitetsmanschetter som
håller länge
Philips noninvasiva blodtrycksmanschetter för flergångsbruk
Philips erbjuder tre familjer manschetter för flergångsbruk som uppfyller behoven inom noninvasiv
blodtrycksmätning (NIBP): manschetter med antimikrobiellt hölje, traditionella manschetter och
komfortmanschetter.

tillverkats i enlighet med Philips standarder

• Antimikrobiell behandling för att förhindra växt av
svampar, bakterier och alger på manschetten1

för noggranna mätningar, patientkomfort

• Modeller med enkel- eller dubbelslang

Alla våra manschetter har utvecklats och

och långvarig användning. Med våra
NIBP-adaptrar är det dessutom enkelt att
standardisera Philips NIBP-manschetter.

• Färgkodning och utvändiga storleksmarkeringar för
enkel användning

NIBP-manschetter med

• Stort utbud av AHA-kompatibla storlekar för vuxna
och barn, även extralånga storlekar

antimikrobiellt hölje för

• Nya rundade kanter för större komfort

flergångsbruk

• Metallanslutning på slangen för lång livslängd

De här manschetterna är avsedda att
användas i de flesta sjukhusmiljöer. De är
hållbara och finns i många olika storlekar.

• Ett års garanti
• Kompatibla med patientövervakningssystem från
Philips och andra tillverkare
• Fria från latex och PVC

NIBP-manschetter med antimikrobiellt hölje för flergångsbruk
Enkelslangsmanschett

Dubbelslangsmanschett

Manschettstorlek/-färg

Omkrets

Blåsbredd

Blåslängd

M4552B

M4562B

Spädbarn (orange)

10,0-15,0 cm
3,9-5,9 tum

5,5 cm
2,2 tum

15,0 cm
5,9 tum

M4552B5
M4553B

Spädbarn (orange)
M4563B

M4553B5

M4554B

M4554B5
1‘

Barn (grön)

Liten vuxen (ljusblå)

Liten vuxen (ljusblå)

1

5
14,0-21,5 cm
5,5-8,5 tum

8,0 cm
3,1 tum

21,5 cm
8,5 tum

Barn (grön)

M4564B

Antal/
förpackning

1

5

20,5-28,5 cm
8,1-11,2 tum

10,6 cm
4,2 tum

24,0 cm
9,4 tum

1

5

Verkningsmekanismen hos det här medlet bidrar inte till utvecklingen av läkemedelsresistenta stammar av mikroorganismer.
En minskning av kolonisation eller tillväxt av mikroorganismer på enheten har inte visat sig sammanfalla med en minskning av
infektioner hos patienter. Kliniska studier för att utvärdera infektionsminskningen har inte genomförts.

NIBP-manschetter med antimikrobiellt hölje för flergångsbruk (forts.)
Enkelslangsmanschett

Dubbelslangsmanschett

Manschettstorlek/-färg

Omkrets

Blåsbredd

Blåslängd

M4555B

M4565B

Vuxen (marinblå)

27,5-36,0 cm
10,8-14,2 tum

13,5 cm
5,3 tum

30,0 cm
11,8 tum

M4555B5

Antal/
förpackning
1

Vuxen (marinblå)

M4556B

M4566B

M4556B5

5

Vuxen, extralång*
(marinblå)

27,5-36,0 cm
10,8-14,2 tum

13,5 cm
5,3 tum

30,0 cm
11,8 tum

1

Vuxen, extralång*
(marinblå)

M4557B

M4567B

M4557B5

5

Stor vuxen (vinröd)

35,0-45,0 cm
13,8-17,7 tum

17,0 cm
6,7 tum

38,0 cm
15,0 tum

1

Stor vuxen (vinröd)

M4558B

M4568B

M4558B5

Stor vuxen, extralång**
(vinröd)

5
35,0-45,0 cm
13,8-17,7 tum

17,0 cm
6,7 tum

38,0 cm
15,0 tum

1

Stor vuxen, extralång**
(vinröd)

M4559B

M4569B

M4559B5

Lår (grå)

5

44,0-56,0 cm
17,3-22,0 tum

21,0 cm
8,3 tum

48 cm
18,9 tum

1

Lår (grå)

5

Extralånga manschetter måste appliceras rätt enligt manschettbeteckningen för god mätnoggrannhet.
*66,0 cm (26,0 tum) total manschettlängd
**83,5 cm (32,9 tum) total manschettlängd

Traditionella NIBP-manschetter för

• Stort utbud av storlekar

flergångsbruk

• Avtagbar blåsa för enkel rengöring

De traditionella manschetterna är idealiska
• Modeller med enkelslang

för allmänvård, stickkontroller och
eftervårdsenheter och består av två delar som
lätt kan tas isär för enkel rengöring.

• Fria från latex och PVC
• Tre års garanti

Traditionella NIBP-manschetter för flergångsbruk
Enkelslangsmanschett

Storlek

Extremitetsomkrets

Blåsbredd

Blåslängd

Antal/
förpackning

40401A

Spädbarn

10-19 cm
3,9-7,5 tum

6,0 cm
2,4 tum

12,0 cm
4,7 tum

1

40401B

Barn

18-26 cm
7,1-10,2 tum

8,9 cm
3,5 tum

18,0 cm
7,1 tum

1

40401C

Vuxen

25-35 cm
9,8-13,8 tum

12,1 cm
4,8 tum

23,0 cm
9,1 tum

1

40401D

Stor vuxen

33-47 cm
13,0-18,5 tum

15,2 cm
6,0 tum

33,0 cm
13,0 tum

1

40401E

Lår

46-66 cm
17,3-26,0 tum

17,8 cm
7,0 tum

36,0 cm
14,2 tum

1

Satser
Enkelslangsmanschett
40400A

NIBP-kopplingsslang
Tillgängliga
storlekar

Produkt

Sats med de tre populäraste storlekarna.
Idealisk för eftervårdsenheter
Alla övriga
för vuxna och inom lågintensiv vård.

Barn, vuxen,
stor vuxen

M3918A

3,0 m (10 ft)

989803136931

3,57 m (11,7 ft)

Sats med alla fem storlekarna. Idealisk för
monitorer
eftervårdsenheter för vuxna och barn
och inom lågintensiv vård.

Spädbarn, barn,
vuxen, stor
vuxen, lår

M1598B

1,5 m (5 ft)

Beskrivning

Philips-

40400B

Längd

Används med

Antal/
förpackning

A1/A3/C1

1

VS1

1

Alla övriga

1

PhilipsM1599B

3,0 m (10 ft)

monitorer

1

NIBP-manschetter (komfort) för

• Stort utbud av AHA-kompatibla storlekar

flergångsbruk

• Lätta att rengöra, vattentät design står emot fläckar och dofter

De här kvalitetsmanschetterna för flergångsbruk

• Enkelslang

utgör ett praktiskt alternativ till traditionella

• Ett års garanti

flerpatientsmanschetter och är ett bra val för kliniska

• Fria från latex och PVC

enheter som har ont om tid och ofta använder
manschetter.

• Testade på patientövervakningssystem från Philips och andra
tillverkare för att garantera kompatibilitet

NIBP-manschetter (komfort) för flergångsbruk
Enkelslangsmanschett

Storlek

Extremitetsomkrets

Blåsbredd

Blåslängd

M1571A

Antal/
förpackning

Spädbarn

10,0-15,0 cm
3,9-5,9 tum

5,5 cm
2,2 tum

15,0 cm
5,9 tum

1

M1572A

Barn

14,0-21,5 cm
5,5-8,5 tum

8,0 cm
3,1 tum

21,5 cm
8,5 tum

1

M1573A

Liten vuxen

20,5-28,0 cm
8,1-11,0 tum

10,5 cm
4,1 tum

24,0 cm
9,4 tum

1

M1574A

Vuxen

27,0-35,0 cm
10,6-13,8 tum

13,0 cm
5,1 tum

28,0 cm
11,0 tum

1

M1575A

Stor vuxen

34,0-43,0 cm
13,4-16,9 tum

16,0 cm
6,3 tum

35,0 cm
13,8 tum

1

M1576A

Lår

42,0-54,0 cm
16,5-21,3 tum

20,0 cm
7,9 tum

43,0 cm
16,9 tum

1

Satser
Enkelslangsmanschett

Beskrivning

Tillgängliga storlekar

M1577A

Sats med fyra mindre storlekar. Idealisk för pediatriska patienter
på IVA eller operation.

Spädbarn, barn, liten vuxen, vuxen

M1578A

Sats med fyra större storlekar. Idealisk för vuxna patienter
på IVA eller operation.

Liten vuxen, vuxen, stor vuxen, lår

M1579A

Sats med alla sex storlekarna. Passar bäst för enheter med
blandade patienter, t.ex. inom akutvård, postoperativ vård
eller kirurgisk intensivvård.

Spädbarn, barn, liten vuxen, vuxen, stor
vuxen, lår

Philips sats med gummiboll och ventil för manuell blodtrycksmätare
Om du vill ansluta till en manuell blodtrycksmätare
väljer du den här satsen

för att ansluta till de här Philips-NIBP-manschetterna
med dubbelslang

M4580A sats med gummiboll och ventil
(passar garanterat med Philips-manschetter)

Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt hölje
(M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och enpatientsbruk
(endast M458xB-serien)

Om du vill byta ut slangen väljer du

M4581A Ersättning för slang

Manschettskydd

Manschettskydd

Beskrivning

Passar till

989803151601
989803151611

Manschettskydd för enkelslangsmanschetter
Manschettskydd för dubbelslangsmanschetter

Philips NIBP-manschetter, enkelslang
Philips NIBP-manschetter, dubbelslang

Antal/
förpackning
10
20

Philips-adaptrar för universell anslutning
Philips erbjuder en mängd olika adaptrar som hjälper dig standardisera
Philips NIBP-manschetter. Titta i diagrammet nedan, så får du veta vilka
adaptrar du behöver.
Om du använder det här märket
av dubbelslangsmonitor

väljer du den här adaptern

De flesta modeller med
snabbkoppling av hantyp:
• GE (Marquette)

M4592A adapter, dubbelslang

De flesta modeller med en snabbkoppling
av hantyp och en av hontyp:
• Datex/Ohmeda

M4593A adapter, dubbelslang

för att ansluta till de här Philips-NIBP-manschetterna
med dubbelslang

Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)

De flesta modeller av Critikon-typ
med gängad koppling:
• GE (Critikon)
• Welch-Allyn
Om du använder det här märket
av enkelslangsmonitor

Adapter krävs inte

väljer du den här adaptern

De flesta modeller med gängad koppling
av hontyp:
• Welch-Allyn

M4550A adapter, enkelslang

De flesta modeller med snabbkoppling
av hontyp.

M4560A adapter, enkelslang

M4551A Y-adapter, dubbelslang

M4561A Y-adapter, dubbelslang

De flesta modeller med
honluerkoppling:
• Dräger-monitorer

M4570A adapter, enkelslang

De flesta modeller med koppling
av luertyp:
• Colin • Datascope-Passport
• Spacelabs
• Welch-Allyn • Mindray

M4590A adapter, enkelslang

De flesta modeller med
snabbkoppling av hantyp:
• Welch-Allyn Protocol
(tidigare Protocol Systems)

M4591A adapter, enkelslang

De flesta modeller med koppling
av bajonettyp:
• Spacelabs
• Siemens • Mindray

Adapter krävs ej för
enkelslang
M4594A Y-adapter, dubbelslang

M4571A Y-adapter, dubbelslang

M4595A Y-adapter, dubbelslang

M4596A Y-adapter, dubbelslang
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för att ansluta till de här NIBPmanschetterna från Philips
(utom neonatalstorlekar)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast (M458xB-serien)
Alla Philips modeller av enkelslangsmanschetter för flergångseller engångsbruk, utom 40401x-serien
Dubbelslangsmodeller för flergångsbruk med antimikrobiellt
hölje (M456xB-serien) och mjuka modeller för engångs- och
enpatientsbruk (endast M458xB-serien)
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