QR CODE

Wygenerowano na www.qr-online.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

profesjonalne urządzenia
pomiarowe dla medycyny

07

WAGI WIELOFUNKCYJNE I DO
WÓZKÓW INWALIDZKICH

WAGI WIELOFUNKCYJNE I
DO WÓZKÓW INWALIDZKICH
Gdy pacjent ma lekko,
personel medyczny również.

‣ Ważenie może być skomplikowaną czynnością, choć nie musi. Wagi wielofunkcyjne do wózków inwalidzkich

marki seca oferują wiele możliwości, niezależnie od tego, czy pacjent stoi czy porusza się na wózku inwalidzkim.
Cztery czujniki pomiarowe gwarantują, aby ważenie mogło być dokonane w każdej pozycji: stojącej, z oparciem
lub trzymaniem za poręcze, na środku wagi lub na jej krawędzi. Oszczędza to dokładne ustawianie pacjenta lub
przygotowywanie wagi do ważenia. Nacisk położono na wygodną pracę z bezprzewodową transmisją danych
do dowolnego systemu EDM lub drukarki bezprzewodowej seca.
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Integration

seca 645

Wielofunkcyjna waga poręczowa z
funkcją połączenia do systemu EDM 
Wyposażona w wyjątkowo nisko umieszczoną, łatwą do

wejścia platformę i stabilną poręcz. Ta wielofunkcyjna waga o
dużej nośności zapewnia z jednej strony bezpieczne ważenie, z drugiej wygodę w ważeniu szczególnie otyłych osób.

Wbudowana poręcz stanowi podporę dla pacjentów w czasie

procesu ważenia. Na obszernej platformie wagi można również
postawić krzesło. Funkcja Pre-TARA automatycznie odejmuje
jego zapisany ciężar w celu określenia masy netto pacjenta.
Dodatkowo waga seca 645 jest wyposażona w technoligię,
dzięki której wyniki pomiaru są bezprzewodowo przesyłane

do oprogramowania na PC lub do bezprzewodowej drukarki.
Ponadto, seca 645 jest mobilna: dzięki wyposażeniu w dwa

gumowe kółka może być wygodnie przetransportowana przez
oddział do sali pacjenta. W zależności od potrzeb może być

ona podłączona przez zasilacz do gniazdka elektrycznego lub
być zasilana bateryjnie. Gdy waga podłączona jest do drukarki, czas ważenia i masa ciała pacjenta rejestrowane są przez

moduł czasowy i razem z wynikiem podane są automatycznie
na wydruku.

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,

•

Akcesoria

seca 223

Wzrostomierz dla
wagi poręczowej
Ten łatwy do montażu wzrostomierz

•
•

optymalizacja

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

Auto-CLEAR, przełączanie zakresów ważenia, ustawiana
amortyzacja, automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT
Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,
pręt pomiarowy seca 223

Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

(mocowania znajdują się w komplecie) przekształca wagę z poręczą
seca 645 w prawdziwie utalentowane urządzenie multifunkcyjne.

Określony wzrost wprowadza się

bezpośrednio do panelu sterowania

seca 645, więc dane mogą być wykorzystane do obliczenia BMI.
•
•

Zakres pomiaru: 6 – 230 cm
Podziałka: 1 mm

Opcjonalny wzrostomierz
pozwala na jednoczesny
pomiar wagi i wzrostu.

Dla seca 645 i seca 685:
•

Usługa montażu na miejscu

•

Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

•

Wyświetlacz można odwracać
w dowolnym kierunku.

Ponieważ poręcz jest częścią
obszaru ważenia, pomiary są

niezawodne, nawet jeśli pacjent
opiera się o poręcz.

Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
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Integration

seca 685

Umożliwia bezpieczne i dokładne zważenie pacjenta w pozycji

wyprostowanej, siedzącej oraz na wózku inwalidzkim. Konwersja

nie jest wymagana. Stabilna poręcz zapewnia oparcie dla stojącego
pacjenta, składane siedzisko pozwala na wygodne przyjęcie

pozycji siedzącej, natomiast duża platforma (80 x 84 cm) świetnie

nadaje się dla pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zastosowanie funkcji Pre-TARA pozwala w trakcie

ważenia pacjenta odjąć masę wózka inwalidzkiego lub chodzika.

Wartość dodana seca

Waga wielofunkcyjna z funkcją
połączenia do systemu EDM 
Uchylne siedzisko z wbudowanym systemem amortyzującym? Istnieje coś takiego –

oczywiście produkcji seca. Nasza bezprzewodowa
waga wielofunkcyjna seca 685 posiada barierę

ochronną dla wózków inwalidzkich oraz jeszcze
jeden szczegół zwiększający bezpieczeństwo –

sprężyna w mechanizmie siedziska utrzymuje go

na swoim miejscu, aż do momentu jego zwolnienia.

Pacjentom zapewniono łatwy dostęp do platformy ważącej i bezpieczeństwo, ponieważ waga wyposażona została w ogranicznik

na przednie koła wózka inwalidzkiego. Dodatkowe atuty: czytelny
wyświetlacz obrotowy można odwracać w stronę pacjenta lub

opiekuna, praktyczna funkcja HOLD pokazuje wynik pomiaru masy
ciała również po opuszczeniu przez pacjenta platformy wagowej,
funkcja tłumienia zapewnia precyzję pomiaru, antypoślizgowa
gumowa powłoka i poręcz chronią pacjenta przed upadkiem,

a zintegrowane z urządzeniem rolki transportowe ułatwiają jego
przemieszczanie.
•

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,

•

•

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

Pacjent może ważyć się w pozycji siedzącej lub stojącej.

Obrotowy wyświetlacz można odwra-

cać zarówno w kierunku pacjenta, jak i
personelu medycznego.

Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów
ważenia, tłumienie, SEND/PRINT

urzadzenia-medyczne.com.pl

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456
Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.
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seca 677

Waga wózkowa z funkcją połączenia
do systemu EDM i z poręczą oraz
kółkami do transportu 

Dla seca 677 i seca 665:

Stabilna, funkcjonalna i mobilna: seca 677, dzięki obszernej

•

platformie i stabilnej poręczy jest wagą uniwersalną. Pacjentów
można ważyć w pozycji siedzącej na krześle lub na wózku

•

Usługa montażu na miejscu

•

Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu

urzadzenia-medyczne.com.pl

lub z ograniczeniem ruchowym. Duża nośność seca 677

sprawia, iż jest ona idealna do ważenia bardzo otyłych osób.

Po zakończonym ważeniu wystarczy parę ruchów, aby złożyć

wagę do oszczędzającej miejsce pozycji do przechowywania.
Dzięki mocnej blokadzie między poręczą a platformą pozycja
ta zapewnia bezpieczne ustawienie. Złożoną, wagę można

wygodnie przemieszczać na kółkach transportowych. Czytelny,
intuicyjnie obsługiwany wyświetlacz znajdujący się na wysoko-

ści biodra ułatwia proces ważenia, natomiast funkcje dodatko-

Wartość dodana seca

inwalidzkim. Poręcz stanowi cenne oparcie dla osób wątłych
Poręcz, na której można się oprzeć bez wpływu
na wynik ważenia? Jest coś takiego, oczywiście

marki seca: jednostronna poręcz elektronicznej wagi

do wózków inwalidzkich seca 677 z bezprzewodową
transmisją danych zapewnia pacjentom nie tylko

pewną pozycję podczas ważenia. Dzięki specjalnej

technice, trzymanie lub wsparcie o poręcz nie fałszuje
precyzyjnych wyników pomiarów.

we, takie jak TARA, HOLD, BMI i SEND do bezprzewodowego

przesyłania danych na PC lub drukarkę są niezwykle przydatne
użytkownikowi.
•

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,

•

•

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów
ważenia, ustawiana amortyzacja, SEND/PRINT

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456
Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

Waga może być składana do wygodnego transportu.
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seca 665

Elektroniczna waga wózkowa z funkcją
połączenia do systemu EDM 
Dzięki dużej nośności wynoszącej 300 kg model doskonale

•

CNośność: 300 kg

Wyjątkowo niskie posadowienie gwarantuje łatwy dostęp do

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,

•

nadaje się do ważenia nawet bardzo ciężkich pacjentów.

platformy wagowej. Dodatkowe bezpieczeństwo zapewniają

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów
ważenia, tłumienie, automatyczne wyłączanie,

boczne poręcze zabezpieczające. Zintegrowana funkcja PreTARA wykorzystuje dane zapisane w wewnętrznej pamięci

wagi, co pozwala błyskawicznie określić masę ciała pacjenta

netto. Po zważeniu pacjenta wszystkie dane można natychmiast

•

bezprzewodowo przesyłać na drukarkę lub komputer PC. Dzięki
zastosowaniu dużych liter zarówno pacjent, jak i opiekun bez
trudu odczyta wskazania obrotowego wyświetlacza LCD. Po

SEND/PRINT

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456
Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

złożeniu urządzenia, rolki transportowe pozwalają błyskawicznie
przemieścić wagę seca 665 w dowolne miejsce.

seca 665 po prostu składa się i z łatwością może jechać
po podłożu na kółkach.

Szyny boczne platformy utrzymują wózek bezpiecznie na swoim miejscu.
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Integration
seca 657 jest łatwa

do ustawienia dzięki

rolkom transportowym
i dodatkowej rolce
sterującej.

1.465
mm

seca 657

Elektroniczna waga platformowa z
funkcją połączenia do systemu EDM i
z innowacyjną funkcja pamięci 
Szczególnie duża platforma wagi seca 657 umożliwia ważenie
pacjentów na wszystkich powszechnie stosowanych łóżkach,
noszach i leżankach. Pacjenci mogą być również ważeni

siedząc na wózku inwalidzkim lub krześle. Wyjątkową cechą

można ją transportować i użytkować w różnych miejscach.

Ponadto seca 657 jest wyposażona w technoligię, dzięki której
wyniki pomiaru są bezprzewodowo przesyłane do PC lub do
bezprzewodowej drukarki.

seca 657 jest nowa funkcja pamięci. To praktyczne rozwiązanie

•

Nośność: 300 kg

tunkowym: najpierw określana jest masa ciała pacjenta wraz z

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD,

jest znacznym ułatwieniem, w szczególności na oddziale ra-

noszami lub wózkiem inwalidzkim. Następnie ważone są same
nosze lub wózek inwalidzki, a masa netto pacjenta ukazuje się

automatycznie na wyświetlaczu. Waga jest dostarczana wraz z
przewodowym wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz obsługiwany
jest intuicyjnie i wyposażony jest w wiele dodatkowych funkcji.
Dzięki funkcji Pre-TARA dodatkowy ciężar noszy lub wózka

inwalidzkiego odejmowany jest bezpośrednio od całkowitego

wyniku w procesie ważenia. Funkcja BMI pozwala określić stan

•

•

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

BMI, Auto-CLEAR, przełączanie zakresów ważenia,
ustawiana amortyzacja, SEND/PRINT

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,

statyw na przewodowe zdalne sterowanie seca 472
Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

odżywienia pacjenta. Dzięki stabilnej konstrukcji i nośności do
300 kg, seca 657 bez trudu zważy nawet bardzo otyłe osoby.
Za pomocą praktycznych rolek i wbudowanych uchwytów

Dla seca 657:

urzadzenia-medyczne.com.pl
• Usługa montażu na miejscu
•
•

Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu

Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Wolnostojący wyświetlacz
gwarantuje wygodny
odczyt pomiarów.
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Dostawa obejmuje

łatwą do rozkładania

rampę podjazdową dla
wózków inwalidzkich.

Akcesoria

seca 675

seca 472

Elektroniczna waga platformowa 

Statyw do zdalnego wyświetlacza przewodowego wag seca

Ta elektrycznie zasilana, obszerna waga platformowa jest nie-

Statyw seca 472 to stabilne rozwiązanie do

opieki, w szczególności otyłych, osoby na wózkach inwalidz-

seca 635, seca 657 i seca 675. Wyposa-

zwykle wielofunkcyjna. Waży ona pacjentów wymagających

kich lub siedzących z powodów zdrowotnych na np. krześle,
nawet podczas dializy. Zdalny wyświetlacz przewodowy

(długość kabla 2,3 m) może być umieszczony w dowolnym

miejscu np. na biurku lub może być zamocowany na ścianie,

gdyż dostawa obejmuje zestaw do montażu na ścianie. Rolki

transportowe i uchwyt służą do szybkiego i wygodnego przenoszenia seca 675.
•

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD,

•

•

zdalnych wyświetlaczy przewodowych wag
żony w antypoślizgową podstawę z żeliwa,

daje się wszędzie wygodnie ustawić, a jego
stateczna konstrukcja zastępuje ustawianie
wyświetlacza na stole lub jego montaż na
ścianie. Wyświetlacz daje się z łatwością
zamocować na statywie za pomocą
stabilizujących klamer.

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

BMI, przełączanie zakresów ważenia, ustawiana
amortyzacja

Opcjonalnie: statyw na przewodowe zdalne sterowanie
seca 472, 2 rampa wjazdowa seca 470

Akcesoria

seca 470

Druga rampa podjazdowa do seca 675
Wyposażenie opcjonalne: ta jednoczęściowa rampa do

wagi seca 675 umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim na
platformę wagi z dwóch stron.

Dzięki rampie, wózek inwalidzki łatwo i wygodnie wjeżdża na platformę wagi.
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WAGI KRZESEŁKOWE

Kompetencja nie zajmuje miejsca.
‣ Jak zważyć pacjenta obłożnie chorego lub osobę z ograniczeniami ruchowymi w możliwie najwygodniejszy

sposób? Najlepiej z miejsca użyć wagę krzesełkową seca, gdyż zaoszczędza ona zarówno jemu, jak i personelowi medycznemu zbędnego wysiłku. Natomiast dzięki funkcji bezprzewodowej transmisji danych wynik ważenia
przesyłany jest bezpośrednio na drukarkę lub komputer.

Dla seca 959:

urzadzenia-medyczne.com.pl

•

Usługa montażu na miejscu

•

Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

•

Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu

seca 959

Waga krzesełkowa z funkcją połączenia
do systemu EDM oraz do ważenia
pacjentów w pozycji siedzącej 
Rozwaga i wygoda – to szczególnie istotne aspekty tego

Wartość dodana seca

niezwykle stabilnego modelu z ramą z rurek stalowych.
Waga krzesełkowa ważąca z dokładnością

50-gramową? Jest coś takiego, oczywiście marki
seca. seca 959 jest pierwszą na rynku i jedyną w

swoim rodzaju wagą z bezprzewodową transmisją
danych, która do 150 kg waży z podziałką 50 g.

Zalety takiej dokładności są szczególnie ważne w

pediatrii: małe dzieci, które nie mogą jeszcze pewnie

stać, mogą być ważone na siedząco. Natomiast przy
regularnym ważeniu z seca 959 można stwierdzić
nawet niewielkie zmiany w masie ciała.

Wygodne siedzisko zapewnia bezpieczną pozycję, składane
podłokietniki i wysuwane podnóżki sprawiają, że wyjątkowo

przyjazna obsługa jest jeszcze przyjemniejsza. Blokowane tylne
koła gwarantują bezpieczeństwo podczas siadania i wstawa-

nia. Umiejscowienie dużego wyświetlacza LCD za siedziskiem
ułatwia intuicyjną obsługę licznych funkcji, takich jak TARA,

HOLD i BMI. Dzięki technologii bezprzewodowego przesyłania
danych, wyniki pomiarów mogą być przesłane za pomocą
jednego naciśnięcia na drukarkę lub PC. Ta mobilna waga

krzesełkowa z zasilaniem elektrycznym lub bateryjnym jest

bezcenną pomocą, czy to w rehabilitacji, ortopedii, na stacjach
dializ, czy w domach opieki i zakładach leczniczych. Dzięki

precyzyjnej 50-gramowej podziałce do 150 kg jest ona niez-

seca 956

seca 959
O szczególnie wysokiej nośności do 300 kg, z funkcją BMI oraz z

zasilaniem elektrycznym lub akumulatorowym do zastosowania w
różnych miejscach.

seca 956 jest zasilana bateryjnie i niezależna od zasilania sieciowego z

nośnością do 200 kg.
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seca 956

seca 959

seca 956

Waga krzesełkowa do ważenia
w pozycji siedzącej 
wykle praktyczna w pediatrii i na oddziałach dziecięcych. Tak

Z nośnością do 200 kg oraz 100-gramową podziałką,

godnie ważone na siedząco. Zawarty w przesyłce praktyczny

posiada typowe wyposażenie seca: składane podłokietniki i

na przykład, małe dzieci, które nie mogą stać, mogą być wypokrowiec służy do przechowywania zasilacza bezpośrednio
na ramie wagi.
•

•

•

podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicznie wyprofi-

lowane siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz

z ergonomicznie uformowanym uchwytem pozwalają na łatwe i

Nośność: 300 kg

Podziałka: 50 g < 150 kg > 100 g < 250 kg > 200 g

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, BMI,
Auto-CLEAR, automatyczne przełączanie zakresów
ważenia, ustawiana amortyzacja, automatyczne

•

seca 956 wypełnia wszystkie standardy medyczne. Waga ta

wyłączanie, SEND/PRINT

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 456

bezwysiłkowe przemieszczanie wagi. seca 956 jest oczywiście

wyposażona w ważną funkcję TARA, dzięki której ustalana może
być masa każdego nowo dodanego przedmiotu. Funkcja HOLD
służy do zamrażania wartości wyświetlacza.
•

Nośność: 200 kg

•

Funkcje: TARA, HOLD,

•

Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

seca 959

Podziałka: 100 g

automatyczne wyłączanie

seca 956/959

seca 959
Dostarczony w zestawie futerał to

Podłokietniki można złożyć, aby

Szerokie podnóżki mogą być

zasilającego wagę.

ta z boku.

Dzięki temu pacjenci mogą wygod-

miejsce na przechowywanie kabla

umożliwić lepszy dostęp do pacjen-

całkowicie wsunięte pod siedzisko.
nie i bezpiecznie usiąść na wadze.
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seca 956
Podnóżki można złożyć, aby

ułatwić siadanie i wstawanie.

W POZYCJI LEŻĄCEJ
Liczy się każdy gram.

‣ Nasza waga łóżkowa i dializowa została w przeszłości dokładnie przetestowana przez specjalistów i kon-

sultantów ds. intensywnej opieki medycznej, na stacjach dializowania i poparzeń, gdzie stwierdzono, że jest
idealna. Teraz coraz częściej korzysta się z niej w zakładach opieki. A ponieważ w przypadku obłożnie chorych
pacjentów każdy gram jest ważny, liczy się precyzja. Waga łóżkowa i dializowa seca dzięki funkcji alarmowej
może faktycznie ratować życie. Jest niezastąpiona w przypadku monitoringu zaburzeń obrotu metabolicznego
lub kontroli poziomu płynów. Lub po prostu tam, gdzie pacjentów można ważyć wyłącznie w łóżku.

07
W POZYCJI LEŻĄCEJ

seca 985

Elektroniczna waga łóżkowa i dializowa
z wózkiem na sprzęt 
Zawsze w użyciu: seca 985 umożliwia łatwe, łagodne i precyzyjne ważenie pacjentów obłożnie chorych i jest nieodzowną
częścią wyposażenia w ośrodkach dializowania i intensywnej opieki medycznej. Dzięki zintegrowanym podnośnikom

i czterem ogniwom obciążnikowym może być z łatwością i

bez wysiłku umieszczana pod rolkami łóżka. Z góry określona
waga łóżka jest odejmowana dzięki funkcji Pre-TARA, i w ten

sposób precyzyjnie określana jest waga pacjenta. W przypadku
problemów z dostawą prądu, seca 985 przechowuje wszystkie
wyświetlane wcześniej wyniki, korzystając z baterii. Gdy waga
nie jest w użyciu, cztery podnośniki łóżka są przechowywane
na wózku do sprzętu.
•

Nośność: 500 kg

•

Maks. waga łóżka: 250 kg

•
•
•
•

Maks. waga pacjenta: 250 kg

urzadzenia-medyczne.com.pl

Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD, BMI,

wartość graniczna, ustawiana amortyzacja
Opcjonalnie: Interfejs RS232 seca 460

Opatentowany mechanizm podnośników i tensometrów w jednym, żółtym elemencie, pozwala na łatwe umieszczenie wagi pod kółkami łóżek. Takie rozwiąnie
skraca pracę pielęgniarek 3 krotnie w stosunku do innych podobnych wag łóżkowych.

74 75

WAGI SPECJALNE

Niewielkie, a pomocne.
‣ Jako specjalista w ważeniu i mierzeniu w medycynie, seca oferuje oczywiście rozwiązania dla specjalnych

zastosowań medycznych. Na przykład wagę organową i do ważenia pieluszek dziecięcych, odporną na zachlapania oraz wagę dietetyczną do ważenia racji żywności.

Obudowa ze stali

szlachetnej jest bardzo
trwała i łatwa do utrzymania w czystości.

nielegalizowana

seca 856

Elektroniczna waga organowa i laboratoryjna
z obudową ze stali szlachetnej
seca 856 jest niezawodna i łatwa w utrzymaniu w czysto-

ści – dokładnie taka, jak wymaga obszar jej zastosowania.
Podwyższenie części, na której znajduje się wyświetlacz

zapobiega jego zabrudzeniu poprzez np. wyciekające płyny.
Poza tym, komora na baterie oraz stópki wagi są tak ukryte

w jej obudowie, że do wnętrza wagi nie dostanie się wilgoć,
która mogłaby uszkodzić elektronikę. seca 856 odpowiada

surowym wymogom higienicznym stawianym wyrobom me-

dycznym, gdyż jej obudowa ze stali szlachetnej daje się łatwo

oczyścić z zabrudzeń. Waga organów lub fragmentów tkanek

umieszczonych w naczyniach może być łatwo określona dzięki funkcji Pre-TARA. Dokładna podziałka 1-gramowa gwarantuje precyzyjne wyniki pomiarów.
•

Nośność: 5 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,

•

Podziałka: 1 g < 3 kg > 2 g
automatyczne wyłączanie

08
WAGI SPECJALNE

Gładka powierzchnia miski
daje się łatwo zmywać.

nielegalizowana

seca 852

Waga dietetyczna do odmierzania porcji
Cudownie prosta jest obsługa seca 852. Posiada ona funkcję
TARA, dzięki której wagę można w każdej chwili wyzerować,

nieważne jak wiele składników znalazło się już w misce. Poza

tym waga i miska tworzą perfekcyjne połączenie: miska idealnie
stoi na wadze, a po użytku można w niej schować wagę.
•

Nośność: 3 kg

•

Funkcje: TARA, automatyczne wyłączanie

•

Podziałka: 1 g

Także podczas przechowywania

waga i miska tworzą idealną parę.

Precyzyjna jednogramowa podziałka
umożliwia dokładne ważenie.

urzadzenia-medyczne.com.pl
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nowość

seca 645

optymalizacja

seca 685

seca 677

seca 665

 0123  0102

 0123  0102

 0123  0102

Stron

 0123  0102

 0123  0102

WAGI WIELOFUNKCYJNE I DO WÓZKÓW INWALIDZKICH

seca 657

seca 675

Waga balkonowa z funkcją
EDM i kalkulatorem BMI.

Waga wielofunkcyjna z
połączeniem do EDM i
rozkładanym krzesełem
i kółkami do wygodnego
transportu.

Waga do wózków inwalidzkich z funkcją połączenia
do systemu EDM z poręczą
i kółkami.

Waga najazdowa z funkcją
EDM oraz barierkami
bezpieczeństwa i kółkami
do transportu.

Elektroniczna waga platformowa z funkcją przesyłania
wyników do systemu EDM
z innowacyjna funkcja
pamięci.

Elektroniczna wag
platformowa o duż
nośności z rolkam
transportowymi.

Strona 66

Strona 67

Strona 68

Strona 69

Strona 70

Strona 71

DANE TECHNICZNE
Nośność

300 kg

300 kg

300 kg

300 kg

300 kg

Podziałka

100 g < 200 kg > 200 g

100 g < 200 kg > 200 g

100 g < 200 kg > 200 g

100 g < 200 kg > 200 g

100 g < 200 kg > 200 g

Wymiary
(szer. x wys. x gł.)
Wymiary platformy
(szer. x wys. x gł.)

640 x 1.150 x 660 mm

910 x 1.100 x 1.064 mm

920 x 1.120 x 1.150 mm

1.102 x 912 x 1.150 mm

893 x 87 x 1.655 mm

904 x 70 x 1.06

600 x 55 x 600 mm

800 x 55 x 840 mm

800 x 55 x 965 mm

800 x 55 x 965 mm

800 x 55 x 1.465 mm

800 x 55 x 96

25,4 kg

59,5 kg

38 kg

33,4 kg

46,2 kg

27 kg

Zasilacz,
baterie akumulatorki

Zasilacz

Zasilacz







۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰

Waga własna
Zasilanie

Zasilacz,
baterie akumulatorki

Zasilacz

Zasilacz







۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

1 x zintegrowana

2 x zintegrowana

2 x zintegrowana

2 x zintegrowana

seca 452, seca 456

seca 452, seca 456

seca 452, seca 456

seca 452, seca 456

Klasa dokładności

FUNKCJE/AKCESORIA
TARA/Pre-TARA
HOLD
Auto-HOLD
BMI
Auto-CLEAR
Auto-Przełączanie
zakresów ważenia

Ustawiana amortyzacja
RESET
Automatyczne wyłączanie
SEND/Auto-SEND
PRINT/Auto-PRINT
Rolki transportowe
Rampa podjazdowa

OPCJONALNIE
Moduł interfejsu

Akcesoria mechaniczne

seca 452, seca 456

۰
۰
۰

Wzrostomierz seca 223

WSPÓŁPRACA Z EDM
Nr Art.
Cena PLN netto

۰
۰
۰

statyw seca 472

۰

۰

۰

۰

۰

645 7021 283
4.391,00 PLN

6857021283
10.994,00 PLN

677 7021 288
8.374,00 PLN

665 7021 283
6.801,00 PLN

657 7021 283
8.897,00 PLN

 0123

AKCESORIA DO WAG WIELOFUNKCYJNYCH I DO WÓZKÓW INWALIDZKICH

seca 452

nowość

Nr Art.
Cena PLN netto

Dane techniczne

seca 223

seca 472

seca 470

seca 460

Moduł interfejsu do
przesyłania pomiarów do
systemów EDM.

Teleskopowy wzrostomierz do wagi z poręczą
seca 645.

Statyw do zdalnych
wyświetlaczy przewodowych wag seca.

Rampa podjazdowa jako
dodatek do seca 675.

Interfejs RS232 do
przesyłania danych do
komputera i/lub drukarki dla
seca 985.

Strona 66

Strona 66

Strona 71

Strona 71

Strona 75

DANE TECHNICZNE
Zakres pomiaru
Podziałka
Wymiary
(szer. x wys. x gł.)
Długość kabla
Waga własna

optymalizacja

6 – 230 cm
1 mm
95 x 113 x 35 mm

57 x 2.320 x 286 mm

460 x 1.035 x 460 mm

810 x 35 x 250 mm

100 x 25 x 60 mm

180 g

952 g

7,8 kg

2 kg

0,3 m + 1,2 m
122 g

na życzenie

223 1717 994
854,00 PLN

472 0000 004
576,00 PLN

470 0000 009
576,00 PLN

460 0000 004
828,00 PLN

300 kg
100 g < 200 kg

۰
۰
۰
۰

1 x zintegrow

statyw seca
druga ramp se

675 7021 2
5.230,00 P

WAGI KRZESEŁKOWE

DANE TECHNICZNE
Nośność
> 200 g

Podziałka

64 mm

Wymiary
(szer. x wys. x gł.)

65 mm

z

wana

472,
eca 470

Waga własna
Zasilanie
Klasa dokładności

seca 956

Waga krzesełkowa z
funkcją przesyłania wyników
ważenia do systemu EDM,
składanymi podnóżkami i
podłokietnikami.

Elektroniczna waga krzesełkowa ze składanymi podłokietnikami i podnożkami.

Strona 72

Strona 73

seca 985

Elektroniczna waga
łóżkowa i do dializy z
zintegrowanymi mechanicznymi podnośnikami i
wózkiem na sprzęt.

Strona 74

300 kg
50 g < 150 kg > 100 g
100 g < 250 kg > 200 g

200 kg

563 x 897 x 978 mm

563 x 897 x 956 mm

24,5 kg

22,4 kg

Zasilacz,
baterie akumulatorki

Baterie



 0123  0102

 0123  0102

 0123  0102

seca 959

ga
żej
mi

WAGA ŁÓŻKOWA I DO DIALIZY

Strona 72 – 73

 0123  0102

na 64 – 71

DANE TECHNICZNE
Nośność

100 g

Maks. waga pacjenta
Podziałka
Wymiary wózka
(szer. x wys. x gł.)
Wymiary dźwigni
(szer. x wys. x gł.)

520 x 927 x 562 mm
328 x 150 x 212 mm
25,6 kg

(podnośniki+wózek)

Zasilacz,
baterie akumulatorki

Zasilanie



Klasa dokładności

FUNKCJE/AKCESORIA
TARA
Pre-TARA
HOLD
Auto-HOLD
BMI

Auto-CLEAR
Auto-Przełączanie
zakresów ważenia
Ustawiana amortyzacja
RESET
Automatyczne wyłączanie
SEND/Auto-SEND
PRINT/Auto-PRINT

WSPÓŁPRACA Z EDM
OPCJONALNIE

۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰
۰

FUNKCJE/AKCESORIA

۰

TARA/Pre-TARA
HOLD
BMI
Wartość graniczna
Ustawiana amortyzacja

۰

seca 456

Nr Art.
Cena PLN netto

959 7021 286
5.230,00 PLN

۰
۰
۰
۰
۰

۰

OPCJONALNIE

۰

Moduł interfejsu

250 kg
100 g < 200 kg > 200 g

Waga własna



500 kg

Interfejs RS232

seca 460

Nr Art.
Cena PLN netto

985 7021 289
16.245,00 PLN

956 7021 289
3.133,00 PLN

283
PLN

urzadzenia-medyczne.com.pl

102 103

Terminy fachowe seca w skrócie.
Przyrządy pomiarowe i wagi:
Funkcja TARA

Funkcja Pre-TARA

BMIF – funkcja
Breast Milk Intake

Funkcja matka/
dziecko

Funkcja HOLD i
Auto-HOLD

Przydatna, gdy dodatkowe obciążenie (np. pieluszki
lub kocyka, a także krzeseł czy wózków inwalidzkich)
nie powinno być uwzględnione w wyniku ważenia.
Najpierw ważony jest dodatkowy przedmiot, a następnie wyświetlacz jest zerowany. Waga przedmiotu jest
pomijana podczas kolejnego ważenia.
Gdy jest aktywna, wcześniej zapisana wartość jest
automatycznie odejmowana od bieżącego pomiaru.
Na przykład w sytuacji, jeżeli opiekun stoi razem z
pacjentem na wadze, a wskazana ma być tylko masa
ciała pacjenta.
Za pomocą funkcji Breast Milk Intake można określić
ilość mleka spożytego przez niemowlę podczas karmienia piersią. Wystarczy nacisnąć przycisk, a waga
niemowlęcia przed karmieniem zostanie zapisana i
przy kolejnym ważeniu odjęta od aktualnie stwierdzonej (funkcja różnicowa).
Funkcja ta została opracowana, aby oprócz ważenia
dorosłych umożliwić także ważenie dzieci trzymanych przez dorosłych na rękach. Gdy aktywna jest
funkcja matka/dziecko, zapisana wcześniej masa ciała
dorosłego odejmowana jest od aktualnie wyświetlanej
wartości. Wyświetlacz wskazuje następnie wyłącznie
masę ciała dziecka.
Po zapisaniu masy ciała pacjenta za pomocą przycisku HOLD wyświetlacz nadal pokazuje wynik pomiaru, także wtedy, gdy pacjent zejdzie z wagi. Pozwala
to na to, by najpierw zaopiekować się pacjentem,
a potem w spokoju zanotować wyniki. Przy funkcji
Auto-HOLD funkcja HOLD uruchamia się automatycznie i wynik pozostaje na wyświetlaczu po stabilizacji
wartości pomiaru.

Funkcja BMI

Body Mass Index służy do ustalenia stanu odżywienia
i opiera się na zależności pomiędzy wzrostem a masą
ciała. Zakres tolerancji uznawany za optymalny ze
zdrowotnego punktu widzenia to 18,5 do 24,9. Jeżeli
wartość ta jest niższa lub wyższa od podanej,
należy zasięgnąć porady lekarskiej.

Wprowadzanie
danych pacjenta

Poprzez przycisk Input wprowadzone mogą być takie
wartości jak wiek, płeć, Physical Activity Level (PAL)
bezpośrednio do wyświetlacza wielofunkcyjnego
stacji pomiarowej seca 285. Wraz ze wzrostem i masą
ciała wartości seca przesyłane są bezprzewodowo do
drukarki, gdzie mogą być one użyte do obliczenia np.

Produkty oznaczone w niniejszym katalogu
symbolami CEO 123 i/lub CE 102 spełniają
stosowne wymogi dyrektywy 93/42/EWG
o wyrobach medycznych lub dyrektywy
2014/31/UE w sprawie wag nieautomatycznych.

terminy fachowe

18

0102
0123

Wagi oznaczone tym symbolem, a także
produkty zaprezentowane w niniejszym katalogu oznaczone symbolem CE 0102 spełniają
wymogi dyrektywy 2014/31/UE w sprawie
wag nieautomatycznych. Oznaczone tym
symbolem wagi seca spełniają surowe normy
jakościowe i techniczne dotyczące wag
wymagających kalibracji. Wagi oznaczone
tym symbolem spełniają wymogi dyrektywy
93/42/ EWG o wyrobach medycznych.

podstawowego i spoczynkowego zapotrzebowania
energetycznego lub centyli dzieci i młodzieży.

Funkcja CLEAR i
Auto-CLEAR

Funkcja przełączania
zakresów ważenia
i automatycznej
zmiany zakresów
ważenia
Funkcja
amortyzacji

Funkcja RESET

Funkcja SEND i
Auto-SEND

Funkcja PRINT i
Auto-PRINT



STARA wyniki pomiarów lub zapisane dane pacjenta
mogą prowadzić do błędnych obliczeń. Dlatego za
pomocą funkcji CLEAR wszystkie poprzednie wartości
zostają usunięte z pamięci. Można tego dokonać manualnie lub automatycznie po 5 min poprzez funkcję
Auto-CLEAR.
Wagi seca z tą funkcją pozwalają na (manualne
lub automatyczne) przełączenie z jednego zakresu
ważenia na drugi. W 1 zakresie ważenia dostępna jest
precyzyjna podziałka, natomiast w 2 zakresie ważenia –
maksymalne obciążenie.
Funkcja amortyzująca umożliwia bezbłędne określenie
masy ciała mimo zakłóceń podczas procesu ważenia,
np. spowodowanych ruchami pacjenta. Poziom
amortyzacji można dostosować do potrzeb przed zważeniem pacjenta: im silniejsza amortyzacja, tym słabiej
urządzenie reaguje na ruch podczas procesu ważenia.
Dzięki funkcji RESET można powrócić do ustawień
produkcyjnych.
Przy naciśnięciu przycisku dane i wyniki pomiarów zostają przesyłane na wagi i urządzenia pomiarowe seca
z możliwością bezprzewodowego odbioru danych: na
wagę z funkcją BMI, bezprzewodową drukarkę, PC z
oprogramowaniem seca emr flash 101 lub oprogramowaniem seca analytics 115. Przy ustawionej funkcji
Auto-SEND dane zostają przesłane automatycznie po
stabilizacji wyników na wyświetlaczu.
Za pomocą funkcji PRINT wyniki pomiarów i inne
dane zostają przesłane na drukarkę, gdzie zostają
one opracowane i bezpośrednio wydrukowane. Przy
ustawionej funkcji Auto-PRINT funkcja PRINT jest
uruchamiana automatycznie po stabilizacji wyników
na wyświetlaczu.

Wagi opatrzone tym symbolem wypełniają
surowe wymogi legalizacji według klas
dokładności III lub IIII i mogą być one
przeznaczone do użytkowania w praktyce
lekarskiej.

Wagi opatrzone tym symbolem spełniają
wymogi:
• dyrektyw 93/42/EWG dotyczących
wyrobów medycznych.

urzadzenia-medyczne.com.pl

seca mBCA i seca mVSA:
HYD

mBCA

Medyczny Body Composition Analyzer: Przyrząd,
który dokonuje medycznie precyzyjnego pomiaru składu
ludzkiego ciała.

BIA

Bioelectrical Impedance Analysis = Analiza impedancji bioelektrycznej: Metoda analizy składu ciała. W ramach tej metody
dokonuje się pomiaru oporu ciała i jego części składowych
względem słabego prądu zmiennego.

FM

Fat Mass = Masa tłuszczowa: Masa tłuszczowa wyraża ilość
tłuszczu w ciele w kilogramach jako masę bezwzględną i w
procentach jako względną część masy ciała.

FFM

Fat-Free Mass = Masa beztłuszczowa: Masa beztłuszczowa
określa całkowitą wagę ciała po odjęciu masy tłuszczowej.

FMI

Fat Mass Index = Indeks masy beztłuszczowej: Indeks ten
mierzy ilość tłuszczu w ciele, w oparciu o wzrost, masę ciała i
masę tłuszczową.

FFMI

TBW

Impedance (Z), Są to dane podstawowe analizy impedancji bioelektrycznej,
Phase angle (φ), które mogą być wykorzystywane w ramach badań klinicznych.
Resistance (R), Obejmują one impedancję, kąt fazowy, jak również rezystancję
Reactance (Xc) i reaktancję.
BMI

Body Mass Index: Ten wskaźnik analizy masy ciała względem
wzrostu oblicza się w następujący sposób: (masa ciała w kg /
wzrost w m)².

BIVA

Bioelectrical Impedance Vector Analysis =
Analiza wektorowej impedancji bioelektrycznej: BIVA umożliwia
analizę stanu hydratacji oraz masy komórkowej dzięki odpowiedniej interpretacji.

BCC

Fat-Free Mass Index = Indeks masy beztłuszczowej:
Jest to miara ukształtowania mięśni w ludzkim ciele. Podstawą
pomiaru jest wzrost, masa ciała i masa beztłuszczowa.

Body Composition Chart: Stworzony przez seca wykres Body
Composition Chart prezentuje punkty pomiarowe wskaźnika
masy tłuszczowej w systemie współrzędnych i ułatwia w ten
sposób określenie składu ciała.

EMR

Skeletal Muscle Mass = Masa mięśni szkieletowych: Obejmuje
ona wszystkie mięśnie przylegające do szkieletu lub – w
szerszym znaczeniu – odpowiedzialne za ruch ciała.

System zarządzania danymi pacjentów / EMR = Electronic Medical Record: Są to systemy informacyjne, które pozwalają w
szpitalach na rejestrację i odtwarzanie informacji o pacjentach.

HL7, GDT

Total Body Water = Całkowita woda w ciele: Suma płynów
poza i wewnątrz komórek w ciele, z wyjątkiem rozpuszczonych
w nich substancji.

Są to uznane formaty danych, wymagane przez większość
Systemów Zarządzania Danymi Pacjentów, w celu przetwarzania.

mVSA

Medyczny monitor funkcji życiowych: Urządzenie, które mierzy
funkcje życiowe, takie jak ciśnienie krwi, saturację SpO2, tętno,
temperaturę ciała oraz, za pomocą maty pomiarowej, dokonuje
analizy składu ciała (analiza impedancji bioelektrycznej).

SpO2

Pulsoksymetria wykorzystywana jest do pomiaru tętna i nasycenia krwi tlenem. Ta nieinwazyjna metoda pomiaru wymaga
zastosowania czujnika w postaci klipsa zakładanego na palec.

Nieinwazyjny
pomiar
ciśnienia
krwi

Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi: metoda oscylacyjnego
pomiaru ciśnienia tętniczego przeprowadzanego przy użyciu
mankietu zakładanego na górną część ramienia lub uda.

ECW

Extracellular Water = Woda pozakomórkowa: Wszystkie płyny znajdujące się poza komórkami w ludzkim ciele.

ICW

Intracellular Water = Woda wewnątrzkomórkowa: Wszystkie
płyny znajdujące się wewnątrz komórek w ludzkim ciele.

REE

Resting Energy Expenditure = Zużycie energii w spoczynku:
Ilość energii zużywana przez organizm dziennie w całkowitym
spoczynku, w temperaturze pokojowej i z pustym żołądkiem,
która to energia jest potrzebna do podtrzymywania funkcji
organizmu.

TEE

Total Energy Expenditure = Całkowite zużycie energii:
Całkowite zużycie energii składa się z zużycia energii w
spoczynku i zużycia energii w ramach dowolnego wysiłku wykonywanego przez organizm (praca mięśni, praca umysłowa,
inny rodzaj wysiłku fizycznego).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian.

SMM

Hydration = Hydratacja: Hydratacja oznacza stosunek wody
pozakomórkowej do wody wewnątrzkomórkowej.

ISO
ISO
9001 13485
Profesjonalizm seca jest potwierdzany
oficjalnie. TÜV SÜD Product Service GmbH,
jednostka odpowiadająca za wyroby medyczne, potwierdziła certyfikatem, iż seca wypełnia
i utrzymuje surowe wymogi prawne, jakie
muszą spełniać producenci wyrobów medycz-

nych. System jakości seca obejmuje obszary
wzornictwa i projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu wag medycznych, przyrządów
do pomiaru wzrostu, oprogramowania oraz
systemów pomiarowych do określania stanu
zdrowia i odżywienia pacjentów. seca jest
również upoważniona do przeprowadzania
legalizacji pierwotnej wag medycznych.

seca chroni środowisko. Ochrona zasobów
naturalnych jest dla nas bardzo ważna,
dlatego staramy się tam, gdzie jest to
możliwe, oszczędzać materiał opakowaniowy.
Natomiast wszelkie pozostałości można łatwo
zutylizować poprzez systemy recyklingu.
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Zapraszamy na naszą stronę urzadzienia-medyczne.com.pl gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić
wszystkie urządzenie pomiarowe oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku placówek
medycznych istnieje możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w takim przypadku
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny przed zakupem.
Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna producenta. Wszystkie urządzenia marki
seca posiadają deklarację zgodności CE oraz drukowaną polską instrukcję obsługi.
Na terenie województwa małopolskiego i okolic oferujemy bezpłatne prezentacje naszego sprzętu medycznego, w szczególności medycznego analizatora składu ciała mBCA oraz wybranych wag
medycznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani prezentacją prosimy o kontakt w celu uzgodnienia
dogodnego terminu spotkania.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

