seca - Precyzja dla zdrowia
Co jest największym wyzwaniem dla wagi?
Zdobycie czerwonego logo seca.

P

rzychodnie, gabinety lekarskie oraz inne ośrodki służby zdrowia mają różnorodne
warunki, a więc i wymagania. Seca, światowy lider w ważeniu i mierzeniu w

medycynie, reaguje na nie szerokim asortymentem Medical Line. Każdy pojedynczy

produkt jest tak przemyślany, by oprócz dokładnego podania wyników pomiarów
był także poręczny i tym samym ułatwiał codzienną pracę lekarzy i pielęgniarek.
seca oferuje rozwiązania dla każdego obszaru zastosowania, a wszystko to w
znanej jakości seca, która zawsze odpowiada surowym wymaganiom medycznym.

Nowa lepsza oferta.
Szalkę pomiarową

można szybko i łatwo

zdjąć za naciśnięciem
przycisku.

seca

834

Elektroniczna waga niemowlęca
ze zdejmowaną szalką 

Dwie wagi w jednej: waga seca 834 to waga niemowlęca z wygodną szalką pomiarową. W mgnieniu

oka można ją jednak przekształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. Szalka pomiarowa
i podstawa służąca jako waga podłogowa są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne

ważenie niemowląt. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, a szalka odłącza się od podstawy.
Waga ta jest solidna, ale lekka, czyli wygodna do transportu. Przyciski i funkcje wagi są niezwykle
proste w obsłudze.

1.030,50 zł*

•

Nośność: 20 kg

•

Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie zakresów ważenia,

•

•

Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
automatyczne wyłączanie

Opcjonalnie: torba transportowa seca 414 lub seca 413

seca

210

Przenośna mata pomiarowa dla
niemowląt i małych dzieci

Przyjemna dla skóry, można ją myć, składać i zawieszać: mata ta
to lekkie, oszczędzające miejsce rozwiązanie do łatwego, precyAby zaoszczędzić miejsce, matę pomiarową
można zwinąć.

zyjnego pomiaru długości leżących niemowląt lub małych dzieci.

Zamocowany na stałe ogranicznik głowy i przesuwny ogranicznik
stóp dodatkowo ułatwiają obsługę.
•
•

Zakres pomiaru: 10 – 99 cm
Podziałka: 5 mm

184,50 zł*
Mimo że nierówna, powierzchnia jest łatwa do utrzymania w

czystości i może być czyszczona
wszystkimi dostępnymi na rynku
środkami do dezynfekcji.

seca - Precyzja dla zdrowia
seca
Aby obliczyć BMI,

wystarczy nacisnąć
przycisk.

799

Elektroniczna waga kolumnowa
z funkcją BMI 

Uniwersalna, niewymagająca częstej konserwacji i niezależna od miejsca użytkowania, z ekonomicznym zasilaniem bateryjnym – seca 799 jest idealna do codziennego użytku w szpitalach i

gabinetach lekarskich. Dzięki rolkom transportowym waga ta jest mobilna. seca 799 wyposażona
jest w kilka funkcji inteligentnych. Na przykład, funkcja BMI pozwala na wiarygodną ocenę stanu

odżywienia pacjenta. Wagę można wyposażyć we wzrostomierz seca 220, aby dokonywać jednoczesnego pomiaru wagi i wzrostu, oszczędzając tym samym czas.
•

Nośność: 200 kg

•

Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie

•
•

Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g

Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220, zasilacz seca 447

Akcesoria
seca

220

Antypoślizgowa

Wzrostomierz teleskopowy do
wag kolumnowych seca

Wyraźne czerwone

oznaczenia ułatwiają
dokładny odczyt
wyniku.

Nowy ergonomiczny

powierzchnia platformy gwarantuje
bezpieczeństwo.

1.710,00 zł*

Ten wysuwany wzrostomierz można

zamontować do wielu wag kolumnowych seca.
• Zakres pomiaru: 60 – 200 cm
• Podziałka: 1 mm

uchwyt do łatwego

seca

manewrowania wagą.

956

Waga krzesełkowa do ważenia
w pozycji siedzącej 

Praktycznie umiejsco-

wiony wyświetlacz jest
prosty w obsłudze.

Z nośnością do 200 kg oraz 100-gramową

podziałką, seca 956 wypełnia wszystkie standardy
medyczne. Waga ta posiada typowe wyposażenie
seca: składane podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicznie wyprofilowane

siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które
wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem

pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie
wagi. seca 956 jest oczywiście wyposażona w

ważną funkcję TARA, dzięki której ustalana może
być masa każdego nowo dodanego przedmio-

tu. Funkcja HOLD służy do zamrażania wartości

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

* detaliczna cena netto

2.893,50 zł*

wyświetlacza.
•

Nośność: 200 kg

•

Funkcje: TARA, HOLD,

•

Podziałka: 100 g

automatyczne wyłączanie
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