
seca 645
Wielofunkcyjna waga z  
poręczą 

• Solidna poręcz stanowiąca  

 podporę dla pacjentów  

 podczas procesu ważenia.

• Szczególnie niska i  

 przestronna platforma.

• Wysoka nośność. 

• Funkcja BMI.
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Opcjonalny wzrostomierz
pozwala na jednoczesny 
pomiar wagi i wzrostu.

Wyświetlacz można
odwracać w dowolnym
kierunku.

Solidna poręcz stanowiąca 
podporę dla pacjentów  
podzcas procesu ważenia.

Waga seca 645 ma ogromne znaczenie 
dla użytkowników: Wytrzymała i stabilnie 
zainstalowana poręcz, służy pacjentom do 
bezpiecznego przytrzymania podczas
i po procesie ważenia. Również dla perso
nelu pielęgniarskiego jest to znaczne
odciążenie fizyczne i ułatwienie w opiece  
nad niepełnosprawnymi pacjentami.

Szczególnie niska i  
przestronna platforma.

Antypoślizgowa platforma o wysokości  
45 mm ułatwia wchodzenie na wagę – nawet 
dla osób starszych i pacjentów z oddziałów 
ortopedii. Dodatkowa zaleta: Na przestronnej 
powierzchni ważenia można łatwo ustawić 
krzesło, które umożliwia ważenie w pozycji 
siedzącej. Ciężar krzesła może zostać  
uprzednio zapisany za pomocą funkcji  
PreTARA i odjęty od aktualnie mierzonej  
wagi ciała pacjenta.

seca 645 

Dane techniczne
• Nośność: 300 kg
• Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):  
 750 x 1.140 x 750 mm
• Platforma (ster. x wys. x gł.):  
 600 x 45 x 600 mm
• Ciężar własny: 24 kg
• Zasilanie: Zasilacz / bateria
• Funkcje: Automatyczne wyłączanie,  
 Pre-TARA, TARA, HOLD, przełączanie  
 zakresu ważenia, BMI, amortyzacja
• Opcjonalnie: Wzrostomierz seca 223,  
 adapter RS232 seca 460
• Klasa dokładności: 

seca 645:
Optymalna trwałość.

D o stawiania diagnozy oraz terapii osób niepełnosprawnych lub osób z 
nadwagą, niezbędne są produkty, które spełniają szczególnie wysokie 

wymagania. Waga z poręczą seca 645 została zaprojektowana z myślą o  
szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, domach opieki społecznej, stacjach 
dializ i tym samym oferuje wszystko, co jest konieczne do codziennej  
komfortowej pracy w środowisku medycznym.

Wysoka nośność i funkcja BMI. 

Dzięki nośności 300 kg waga seca 645 jest 
również idealnie przystosowana do ważenia
znacznie otyłych osób. Opcjonalny wzro
stomierz seca 223 umożliwia jednoczesne 
mierzenie wzrostu. Funkcja BMI łączy 
ustaloną wartość wagi za pomocą przycisku 
z wartością wzrostu i w ten sposób określa 
obiektywne dane odnośnie stanu odżywienia.
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Ponieważ poręcz jest
częścią strefy ważenia,
pomiary są absolutnie
dokładne, nawet wtedy,
gdy pacjent się o nią 
opiera.

Łatwa w transporcie i nieza-
leżna od zasilania sieciowego.

Dzięki gumowym rolkom można przesunąć 
wagę seca 645 do pacjenta. Mobilność wagi 
jest zwiększona dzięki możliwości zasilania 
poprzez baterię lub zasilanie sieciowe. Dzięki 
dodatkowemu wyposażeniu w adapter RS232 
seca 460, wagę można podłączyć bezpośred
nio do komputera lub drukarki.
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