Gabinet przyjazny dla dzieci

Zaprojektowana do stwarzania
sympatycznej atmosfery :)

seca 704 z Pandą „Bao-bao”
Nie istnieje żaden zestaw określonych
działań jak postępować z dzieckiem przerażonym, zwłaszcza pierwszą wizytą
u lekarza. Pozostaje kreatywnie próbować
różnymi sposobami, cierpliwością i uśmiechem oswoić dziecko z krępująca go i nieznaną sytuacją. W przełamaniu strachu
z pewnością pomoże atrakcyjne i kolorowe pomieszczenie, wypełnione bajkowymi
postaciami, które zna i kojarzy pozytywnie. Urocza mała panda, zamienia zwykłą
wagę w wesołe, przyjazne urządzenie
i sprawia, że proces pomiaru jest bardziej
atrakcyjny i komfortowy dla dziecka.
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Gabinet przyjazny dla dzieci

seca 704 Panda

Precyzyjna waga kolumnowa, przyjazna
dla personelu i małych pacjentów
Waga wyposażona jest w użyteczne funkcje ułatwiające codzienną pracę personelu
medycznego. Jeżeli chcesz odjąć zapisaną wartość np. odzieży od wagi pacjenta?
Krótko naciśnij przycisk Pre-TARA. Potrzebujesz zważyć dziecko w ramionach rodzica?
Zastosuj funkcję matka/dziecko. Chcesz najpierw zająć się dzieckiem, a później zapisać wartość pomiaru? Skorzystaj z przycisku HOLD. Urocza mała panda - chętna do pomocy - sprawi,
że proces pomiaru będzie atrakcyjny i może być fajnym pierwszym krokiem do zapoznania
i oswojenia dziecka z gabinetem lekarskim.

++ Wyjątkowo solidne wykonanie wagi zapewni Ci bezawaryjne
użytkowanie na lata
++ Stylowy design podkreśli nowoczesność Twojego gabinetu
++ Panda „Bao-bao” sprawi, że proces pomiaru będzie bardziej atrakcyjny
i przyjazny dla dziecka
++ Użyteczne funkcje usprawniają Ci codzienną pracę
++ Duża, wygodna i antypoślizgowa platforma zapewni stabilizację
i bezpieczeństwo dla małego pacjenta
++ Zasilanie bateryjne (opcjonalnie dostępny jest zasilacz) oraz rolki
transportowe ułatwią Ci transport wagi między gabinetami, jeżeli
zajdzie taka potrzeba

Waga dostępna jest również
w wersji z mechanicznym
wzrostomierzem, umożliwiającym
przeprowadzenie pomiaru masy
i wzrostu dziecka w jednym
kroku pomiarowym.

Solidna, stabilna, atyposlizgowa
platforma wagowa

Wygodny transport
w dowolne miejsce.

Pozycjoner pięt dla dokładniejszego pomiaru wzrostu.

Czytelny i łatwy w obsłudze wyświetlacz.

Pomysłowe i zawsze najwyższej jakości
urządzenia medyczne seca dopasowane do Twoich potrzeb
Waga kolumnowa
seca 704 Panda

++ Waga legalizowana, Klasa dokładności III
++ Nośność 300 kg

++ Waga kolumnowa seca 704

++ Podziałka 50 g < 150 kg > 100 g

++ Panda „Bao-Bao” seca 459

++ Powierzchnia ważenia (szer. x wys. x gł.) 335 x 80 x 345 mm
++ Ciężar własny wagi 14,9 kg

kod zamówienia seca 704 PANDA

++ Zasilanie bateryjne

Waga kolumnowa
seca 704s Panda

++ Waga legalizowana, Klasa dokładności III

++ Waga kolumnowa seca 704

++ Podziałka 50 g < 150 kg > 100 g

++ Panda „Bao-Bao” seca 459

++ Pomiar wzrostu od 7 do 220 cm

++ Wzrostomierz seca 220

++ Powierzchnia ważenia (szer. x wys. x gł.) 335 x 80 x 345 mm

++ Nośność 300 kg

++ Ciężar własny wagi 14,9 kg
kod zamówienia seca 704S PANDA

++ Zasilanie bateryjne

Autoryzowany dystrybutor seca w Polsce
Heritage-Medical grupa e-promo wagi profesjonalne
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