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1. BESCHRIJVING VAN HET SYSTEEM

1.1 Van harte gefeliciteerd!

Met de seca pc-software seca 115 hebt u een product 
uit het seca 360° systeem verkregen dat u bij de ana-
lyse en interpretatie van gewichts-, lengte- en bio-
impedantiemetingen ondersteunt.

Al meer dan 170 jaar stelt seca haar ervaring ten dien-
ste van de gezondheid en verlegt zij als marktleider in 
vele landen ter wereld steeds weer de grenzen met 
innovatieve ontwikkelingen voor het wegen en meten.

1.2 Toepassingsdoel

De pc-software seca 115 wordt volgens de nationale 
voorschriften hoofdzakelijk in ziekenhuizen, artsenprak-
tijken en zorginstellingen toegepast.

De pc-software seca 115 is bedoeld voor de admini-
stratie van gewichts-, lengte- en bio-impedantiemetin-
gen en voor de automatische berekening van hieruit 
afleidbare parameters zoals de FMI (vetmassa-index). 
De resultaten worden grafisch weergegeven en onder-
steunen de behandelende arts bij de volgende medi-
sche aspecten:

• Bewaking van groeiprocessen en 
gewichtsveranderingen

• Bepalen van het energieverbruik en de energiereser-
ves voor de beoordeling van gewichtsveranderingen, 
ziekteverloop en voor voedingsadvies.

• Inschatten van het cardiometabool risico
• Beoordeling van de stofwisselingsactiviteit en het 

succes van de training, bijv. in het kader van een 
revalidatie- of fysiotherapie

• Bepalen van de vloeistofstatus van een patiënt en 
observatie van vloeistofveranderingen ten gevolge 
van een medische behandeling.

• Bepalen van de algemene gezondheidstoestand of 
bij reeds bekende ziekte beoordeling van de ernst 
van de aandoening.

De pc-software seca 115 is geen diagnosesoftware.
4 • 
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1.3 Functiebeschrijving

Installatieopties De pc-software seca 115 kan als client/server-oplos-
sing of als stand-alone-oplossing worden geïnstalleerd.

De pc-software seca 115 bestaat uit de toepassings-
software, een seca patiëntendatabank en communica-
tie- en evaluatiemodules.

Voor de client/server-werking wordt de toepassings-
software op pc-werkplekken geïnstalleerd (clients). De 
seca patiëntendatabank en de communicatie- en eva-
luatiemodules worden centraal op een server geïnstal-
leerd. Alle clients hebben toegang tot de server en 
gebruiken daar de seca patiëntendatabank en de  
communicatie- en evaluatiemodules.

Voor de stand-alone-werking worden de toepassings-
software, de seca patiëntendatabank en de  communi-
catie- en evaluatiemodules op dezelfde pc-werkplek  
geïnstalleerd.

Gegevensoverdracht 
seca mBCA

seca medical Body Composition Analyzers (mBCA) 
beschikken over een ethernetinterface en kunnen in 
een netwerk communiceren met de pc-software 
seca 115.

Door de netwerkaansluiting kan een seca mBCA zowel 
de seca patiëntendatabank als de speciale afdrukfunc-
tie van de pc-software seca 115 gebruiken.

Met de speciale afdrukfunctie van de pc-software 
seca 115 kan het afdrukken van een resultatenrapport 
direct op een seca mBCA worden gestart.

In plaats van via de ethernetverbinding kunnen 
seca mBCA's en de pc-software seca 115 ook draad-
loos via seca 360° technologie communiceren. Daar-
voor moet de seca 360° wireless USB adapter 456 
worden aangesloten op een pc waarop minstens de 
toepassingssoftware van de seca 115 is geïnstalleerd.
Beschrijving van het systeem • 5



Gegevensoverdracht 
seca weegschalen en 

lengtemeters

seca Weegschalen en lengtemeters uit het 
seca 360°systeem kunnen draadloos met elkaar com-
municeren en gegevens naar de pc-software seca 115 
sturen. Daarvoor moet de seca 360° wireless 
USB adapter 456 worden aangesloten op een pc 
waarop minstens de toepassingssoftware van de 
seca 115 is geïnstalleerd.

seca Weegschalen met RS232-interface kunnen gege-
vens via kabel naar de pc-software sturen.

Beheer van 
seca patiëntendossiers

seca Patiëntendossiers kunnen in de pc-software 
seca 115 of op een seca mBCA worden aangemaakt. 
seca Patiëntendossiers worden opgeslagen in de seca 
patiëntendatabank van de pc-software seca 115. 
Daarnaast kunnen seca patiëntendossiers ook worden 
opgeslagen op een USB-memorystick. Daarvoor moet 
de USB-memorystick zijn “geïnitialiseerd”.

Het “initialiseren” is een functie van de pc-software 
seca 115. Met deze functie kan de administrator een 
lege seca patiëntendatabank op een USB-memorystick 
maken.

seca Patiëntendossiers en seca patiëntendatabanken 
bevatten uitsluitend gegevens die nodig zijn om met 
seca producten te werken of die met seca producten 
vastgesteld. seca patiëntendossiers kunnen uitsluitend 
met de pc-software seca 115 worden beheerd en 
bewerkt.

Voor de uitwisseling van gegevens met arts- en zieken-
huisinformatiesystemen kunnen de export- en import-
functies van de pc-software seca 115 worden gebruikt.

Registratie van gewicht 
en grootte

Bij weegschalen en lengtemeters uit het seca 360° 
systeem en bij seca weegschalen met RS232-interface 
kan de registratie van gewicht en lengte direct vanuit 
de pc-software seca 115 worden gestart.

Meetresultaten worden door de seca 360° apparaten 
naar de pc-software gestuurd. Daarnaast kunnen 
meetwaarden ook handmatig in de pc-software 
seca 115 worden ingevoerd.
6 • 
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Bepalen van de 
lichaamssamenstelling

Metingen met een seca mBCA  (bepalen van de 
lichaamssamenstelling via bio-impedantiemeting) kun-
nen niet vanuit de pc-software seca 115 worden 
gestart.

De resultaten van een bio-impedantiemeting worden 
direct op de seca mBCA toegewezen aan een seca 
patiëntendossier. Het seca patiëntendossier wordt 
overgebracht naar de seca patiëntendatabank van de 
pc-software seca 115.

De pc-software seca 115 kan uitsluitend bio-impedan-
tiemetingen beheren die met een seca mBCA zijn uit-
gevoerd.

Evaluatie De evaluatie van meetresultaten vindt in grafische vorm 
plaats en is gebaseerd op wetenschappelijk gefun-
deerde formules. Voor het bepalen van de parameters 
totaal lichaamswater (TBW), extracellulair water (ECW), 
vetvrije massa (FFM) en skeletspiermassa (SMM) voor 
armen, benen, torso en totaal lichaam heeft seca in een 
eigen onderzoek formules vastgesteld. In deze onder-
zoeken werden voor de volgende parameters eigen 
referentiewaarden bepaald om normale bereiken te 
kunnen weergeven. bio-impedantie-vectoranalyse 
(BIVA), massa-indices (FMI, FMMI), fasehoek (φ). Meer 
informatie vindt u in het hoofdstuk “Medische basis” 
vanaf pagina 62.

Beheer van 
gebruikersgegevens

Aan de gebruikers van de pc-software seca 115 kunnen 
de volgende rollen worden toegewezen: arts, assistent 
of administrator. Gebruikersaccounts kunnen uitsluitend 
door een administrator worden aangemaakt of bewerkt. 
Voor de toegang tot de pc-software seca 115 zijn een 
gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Als een 
gebruikersaccount voor de pc-software seca 115 wordt 
aangemaakt, genereert de pc-software seca 115 
bovendien een user-PIN. Met de user-PIN kan vanuit 
een seca mBCA toegang tot de seca patiëntendatabank 
van de pc-software seca 115 worden verkregen.

Update van de pc-
software 

Bij een update van de pc-software blijven de seca 
patiëntendatabank en de inhoud ervan behouden. De 
seca patiëntendatabank wordt aangepast aan de 
nieuwe versie van de pc-software. Na de update kan 
met oudere versies van de pc-software geen toegang 
meer tot de seca patiëntendatabank worden verkregen.
Beschrijving van het systeem • 7



Compatibiliteit met 
seca meetapparaten

De versie 1.4 van de pc-software seca 115 is uitslui-
tend compatibel met seca mBCA's waarop de appa-
raatsoftwareversie 1.1 is geïnstalleerd. Er bestaat geen 
achterwaartse compatibiliteit met seca mBCA's 
waarop oudere versies van de apparaatsoftware zijn 
geïnstalleerd. Een overzicht van de technische wijzigin-
gen vindt u in de paragraaf “Technische wijzigingen” op 
pagina 80.

De pc-software seca 115 is onbeperkt compatibel met 
weegschalen en lengtemeters uit het seca 360° 
systeem en met seca weegschalen die over een 
RS232-interface beschikken.

1.4 Gebruikerskwalificatie

Installatie en beheer De pc-software seca 115 mag uitsluitend door ervaren 
administrators of ziekenhuistechnici worden geïnstal-
leerd en beheerd.

Meetwerking De pc-software seca 115 mag uitsluitend door 
personen met voldoende vakkennis worden gebruikt.

2. VEILIGHEIDSINFORMATIE

2.1 Veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing

GEVAAR!
Geeft een buitengewoon gevaarlijke situatie 
aan. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht 
neemt, zal dat leiden tot ernstig irreversibel of 
dodelijk letsel.

WAARSCHUWING!
Geeft een buitengewoon gevaarlijke situatie 
aan. Wanneer u deze aanwijzing niet in acht 
neemt, kan dat leiden tot ernstig irreversibel of 
dodelijk letsel.

VOORZICHTIG!
Geeft een gevaarlijke situatie aan. Wanneer u 
deze aanwijzing niet in acht neemt, kan dat 
leiden tot licht of matig letsel.
8 • 
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OPGELET!
Geeft een mogelijk foutieve bediening van het 
product aan. Wanneer u deze aanwijzing niet in 
acht neemt, kan dat leiden tot beschadigingen 
van het apparaat of tot verkeerde meetresultaten.

AANWIJZING:
bevat aanvullende informatie over het gebruik 
van dit product.

2.2 Fundamentele veiligheidsaanwijzingen

Omgang met de 
software

► Neem de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing in 
acht.

► Bewaar de gebruiksaanwijzing en de hierin opgeno-
men verklaring van overeenstemming zorgvuldig. De 
gebruiksaanwijzing is bestanddeel van de pc-
software en moet altijd beschikbaar zijn.

► Installeer de software seca 115 uitsluitend op pc’s 
die zijn uitgerust met een antivirusprogramma. Houd 
het antivirusprogramma op de meest actuele stand 
om uw computersysteem tegen actuele en toekom-
stige schadelijke programma’s te beschermen. De 
software seca 115 is beschermd tegen manipulatie 
en werd gecontroleerd op schadelijke programma’s 
die bekend waren op het tijdstip van de productie 
van de software.

► Gebruik de pc-software seca 115 uitsluitend voor 
het voorgeschreven toepassingsdoel.

► Gebruik uitsluitend mBCA‘s, weegschalen en 
lengtemeters van seca samen met de pc-software 
seca 115.

► Houd elektrische medische apparatuur zoals HF-
apparaten op een minimum afstand van ca. 1 meter 
om foutieve metingen of storingen bij de draadloze 
overdracht te voorkomen.

► Houd HF-apparaten zoals mobiele telefoons en tele-
visies op een minimumafstand van ca. 1 meter om 
foutieve metingen of storingen bij de draadloze over-
dracht te voorkomen.

► Het daadwerkelijke zendvermogen van HF-appara-
ten kan minimumafstanden van meer dan 1 meter 
noodzakelijk maken. Details vindt u onder 
www.seca.com.
Veiligheidsinformatie • 9
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Omgang met 
meetresultaten

WAARSCHUWING!
Gevaar voor de patiënt
De seca 115 is geen diagnosesoftware. Het 
apparaat ondersteunt de behandelend arts bij 
het stellen van de diagnose.
► Om een precieze diagnose te stellen en the-

rapieën te initiëren moeten naast het gebruik 
van de pc-software seca 115 gerichte onder-
zoeken door de behandelend arts worden 
voorgeschreven. Met de resultaten van deze 
onderzoeken moet rekening worden gehou-
den.

► De verantwoordelijkheid voor diagnoses en 
de hieruit afgeleide therapieën ligt bij de 
behandelend arts.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor de patiënt
Om verkeerde interpretaties te voorkomen, 
mogen meetresultaten voor medische doelein-
den alleen in SI-eenheden (gewicht, kilogram, 
lengte: meter) worden weergegeven en 
gebruikt. Sommige apparaten en ook deze pc-
software bieden de mogelijkheid om meetresul-
taten in andere eenheden weer te geven. Dit is 
slechts een extra functie.
► Gebruik de meetresultaten uitsluitend in 

SI-eenheden.

► Voor het gebruik van meetresultaten in niet-
SI-eenheden is alleen de gebruiker verant-
woordelijk.

OPGELET!
Gegevensverlies
• Voordat u meetwaarden in de pc-software 

seca 115 opslaat en verder gebruikt (bijv. in 
een informatiesysteem van een ziekenhuis), 
dient u na te gaan of de meetwaarden plausi-
bel zijn en overeenkomen met de op het 
meetapparaat aangegeven waarden.

• Wanneer meetwaarden uit de pc-software 
seca 115 aan een informatiesysteem van een 
ziekenhuis zijn overgedragen, dient u na te 
gaan of de meetwaarden plausibel zijn en aan 
de juiste patiënt zijn toegewezen, voordat ze 
verder worden gebruikt.
10 • 
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3. OVERZICHT

3.1 seca Patiëntenlijst
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Nr. Bedieningselement Functie

1 Bestand

De volgende functies zijn toegankelijk via dit 
menupunt:
• CSV-export
• Afsluiten

2 Bewerken

De volgende functies zijn via dit menupunt 
toegankelijk (alleen bij geopend seca 
patiëntendossier):
• Knippen
• Kopiëren
• Plakken
Ook als contextmenu via rechter muisklik
O
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3 Extra

De volgende functies zijn toegankelijk via dit 
menupunt:
• Referenties
• Gebruikerspecifieke modules
• Beheer meetapparatuur

4 ? 

De volgende functies zijn toegankelijk via dit 
menupunt:
• Productinformatie
• Gebruiksaanwijzing
• Administratorhandboek

5 Aangemelde 
gebruiker [Rol]

De volgende rollen zijn opgenomen:
• Administrator
• Arts
• Assistenten
Wijzigingen kunnen uitsluitend door gebruikers met 
de rol Administrator worden uitgevoerd

6 Afmelden
Openen van de aanmeldingsdialoog (invoer 
gebruikersnaam en wachtwoord) om een andere 
gebruiker aan te melden

7 aanmaken
Aanmaken van een nieuw seca patiëntendossier in 
de hoofdpatiëntenlijst

8 openen
Openen van een seca patiëntendossier in de 
hoofdpatiëntenlijst

9 Kolomsortering • Pijl omhoog: oplopende sortering
• Pijl omlaag: aflopende sortering

10 naar mBCA sturen seca Patiëntendossier naar een seca mBCA sturen

11 Hoofdpatiëntenlijst
Toont seca patiëntendossiers:
• In de hoofdpatiëntenlijst aangemaakte gegevens
• Van USB-memorystick geïmporteerde gegevens

12 Zoekvenster

Zoeken naar seca patiëntendossiers in de 
hoofdpatiëntenlijst
• “Zoeken met ster” bijv. “Ja*” voor Jansen mogelijk
• Terug naar de volledige lijst met lege zoekopdracht

13 Checkbox

• Activeert een seca patiëntendossier
• Het klikken op knoppen in de seca patiëntenlijst

heeft effect op alle “geactiveerde” seca patiënten-
dossiers

14 Selectiebalk

Geeft aan welk seca patiëntendossier momenteel is 
geselecteerd. Het klikken op knoppen heeft geen 
effect op het geselecteerde dossier (vergelijk 
“Selectievakje”)

15 naar USB-stick 
kopiëren

In de hoofdpatiëntenlijst geselecteerde seca 
patiëntendossiers op de USB-memorystick kopiëren, 
bijv. voor het gebruik op een mBCA

Nr. Bedieningselement Functie
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16 wissen
“Geactiveerd” seca patiëntendossier wissen
(seca Patiëntendossier kan door gebruikers met de 
rol Administrator worden hersteld)

17 alles selecteren
alles deselecteren

• Alle seca patiëntendossiers van de hoofdpatiënten-
lijst selecteren om bewerkingen voor alle uit te 
voeren.

• Alle seca patiëntendossiers in de hoofdpatiëntenlijst 
deselecteren wanneer de bewerking voor alle werd 
uitgevoerd of wanneer er geen bewerking hoeft te 
worden uitgevoerd

18 Patiëntenlijst op 
USB-memorystick

Toont seca patiëntendossiers die op een USB-
memorystick zijn opgeslagen
• Van de hoofdpatiëntenlijst gekopieerde seca 

patiëntendossiers
• Op een mBCA nieuw aangemaakte seca 

patiëntendossiers

19

Patiëntenlijst van de 
USB-memorystick 

weergeven/
verbergen

• seca patiëntenlijst op USB-memorystick wordt bij de 
start van het systeem automatisch weergegeven

• Lijst kan worden verborgen om meer items van de 
hoofdpatiëntenlijst weer te geven

20 Station-selectie-
venster Dient voor de selectie van de USB-memorystick

21 Zoekvenster

Zoeken naar seca patiëntendossiers op de USB-
memorystick
• “Zoeken met ster” bijv. “Mo*” voor Monsterman
• Terug naar de volledige lijst met lege zoekopdracht

22 wissen
seca patiëntendossier op de USB-memorystick 
wissen (secapatiëntendossier kan op de USB-
memorystick niet worden hersteld)

23 alles selecteren
alles deselecteren

• Alle seca patiëntendossiers op de USB-memorystick 
selecteren om bewerkingen voor alle uit te voeren

• Alle seca patiëntendossiers op de USB-memorystick 
deselecteren wanneer de bewerking voor alle werd 
uitgevoerd of wanneer er geen bewerking hoeft te 
worden uitgevoerd

Nr. Bedieningselement Functie
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3.2 seca Patiëntendossier

A B E F G HDC I J

L

K

Symbool Betekenis

A  Patiënteninfo
Samenvatting van de belangrijkste 
patiëntengegevens

B patiëntgegevens
Stamgegevens van de patiënt invoeren, bewerken en 
bekijken

C anamnese
Anamnese van de patiënt invoeren, bewerken en 
bekijken

D laboratoriumgege-
vens

Laboratoriumgegevens van de patiënt invoeren, 
bewerken en bekijken
De gegevens kunnen worden geïmporteerd wanneer 
de interface met het informatiesysteem van het 
ziekenhuis is geprogrammeerd

E onderzoeks-
resultaten

Onderzoeksresultaten bekijken

F commentaar
Commentaren aan seca patiëntendossier toevoegen 
en bekijken

G meten
• Meetprocedure voor gewicht en lengte starten
• seca Patiëntendossier naar een seca mBCA sturen
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3.3 Kleursymbolen en andere bedieningselementen

H importeren

Patiëntgegevens importeren
Aanwijzing: configuratie of programmering van een 
interface voor het  patiëntgegevens-
managementsysteem (PDMS) vereist

I afdrukken Resultatenrapport afdrukken of opslaan als PDF

J opslaan
Wijzigingen en aanvullingen van het seca 
patiëntendossier opslaan

K sluiten
Het seca patiëntendossier sluiten en terug naar de 
seca patiëntenlijst

L Datum/tijd De instellingen worden overgenomen uit het 
besturingssysteem

Symbool Betekenis

Bedieningselement/
weergave Symbool Betekenis

Tabblad
Wit: tabblad niet geselecteerd

Rood: tabblad geselecteerd

Tekstkleur, 
evaluatiemodules

Rood, met selectiebalk: module actief

Vet: er zijn nieuwe gegevens

Grijs: module niet beschikbaar

Tekstkleur, metingen
Rood, met selectiebalk: meting 
geselecteerd, details worden weergeven
Vet: nieuwe meting

Tekstkleur, 
evaluatieparameters

Parameter rood: waarde buiten het 
normale bereik

Grepen

Selectie van meerdere metingen:
• Linker greep naar boven trekken: 

metingen van jonger datum toevoegen
• Rechter greep omlaag trekken: 

metingen van ouder datum toevoegen
Commentaar-

symbool
Er is commentaar voor 
evaluatieparameters

Detailsymbool
Detailweergave voor resultaatgrafiek 
beschikbaar

Selectiedriehoeken
Grijs: functie beschikbaar

Lichtgrijs: functie niet beschikbaar
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3.4 Markering op van de verpakking

Gegevensoverdracht

Gegevensoverdracht wordt uitgevoerd

Gegevensoverdracht voltooid

Gegevensoverdracht mislukt

Dropdown-menu

Geselecteerde functie

Dropdown-menu geopend

Selectievakjes
Leeg: functie gedeactiveerd

Kruisje: functie geactiveerd

Bedieningselement/
weergave Symbool Betekenis

Tekst/
symbool

Betekenis

Mod Modelnummer
S/N Serienummer

Neem de gebruiksaanwijzing in acht

Het product is in overeenstemming met de richtlijnen van de EG

Naam van de fabrikant

Verpakkingsmateriaal kan via recyclingprogramma’s worden 
verwijderd

Beschermen tegen vocht

Toelaatbare min. en max. temperatuur voor transport en opslag

Toelaatbare min. en max. luchtvochtigheid voor transport en opslag

0123
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4. INSTALLATIE/UPDATES
De pc-software mag uitsluitend door ervaren admini-
strators of ziekenhuistechnici worden geïnstalleerd en 
bijgewerkt.

Informatie over de geïnstalleerde softwareversie en de 
beschikbaarheid van updates vindt u in de menuregel 
van de pc-software onder “?  Productinformatie”.

Informatie over installatie- en configuratieopties vindt u 
in de menuregel van de software onder 
“? Administratorhandboek”.

Neem bij vragen over het momenteel op uw pc geïn-
stalleerde systeem en bij wijzigingswensen contact op 
met uw administrator.

OPGELET!
Gegevensverlies
De onvakkundige installatie of onvakkundige 
wijzigingen aan de installatie kunnen leiden tot 
gegevensverlies en als gevolg hiervan tot fou-
tieve diagnoses.
► Laat de installatie of wijzigingen aan de instal-

latie uitvoeren door een ervaren administrator 
of ziekenhuistechnicus.

5. BEDIENING

5.1 Programma starten/beëindigen

Programma openen 1. Klik op “Start  Programma‘s  seca seca 
medical software”.

De aanmeldingsdialoog wordt geopend.
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2. Voer uw gebruikersnaam in.

3. Voer uw wachtwoord in.

AANWIJZING:
Gebruikersnaam en wachtwoord worden door 
de administrator aangemaakt. Wanneer u uw 
gebruikersnaam of wachtwoord wilt wijzigen, 
neem dan contact op met uw adminstrator.

4. Bevestig uw invoer met ok.
De seca patiëntenlijst wordt geopend.

Afmelden / Andere 
gebruiker

► Klik op Afmelden.
De aanmeldingsdialoog wordt geopend.
Een andere gebruiker kan zich aanmelden.

Programma beëindigen ► Klik op het kruissymbool.
Het programma wordt beëindigd.
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5.2 Menu “Extra”

Referenties wijzigen De pc-software seca 115 evalueert meetresultaten aan 
hand van referenties. Referenties zijn formules en ver-
gelijkingswaarden die in klinische onderzoeken zijn 
vastgesteld. Tijdens de installatie en configuratie van de 
pc-software seca 115 stelt uw administrator in, in welk 
land u uw pc-software seca 115 gebruikt. Met deze 
instelling worden automatisch de referenties vooraf 
ingesteld die in uw land normaal gesproken worden 
gebruikt.

Overeenkomstig de geldende regels in uw instituut en 
uw persoonlijke voorkeur kunt u de vooringestelde refe-
renties wijzigen. Ga hiervoor als volgt te werk

AANWIJZING:
In deze paragraaf wordt de omgang met de pc-
software seca 115 beschreven. Informatie over 
de medische inhoud vindt u in hoofdstuk 
“Medische basis” vanaf pagina 62.

1. Selecteer in het menu Extra het menupunt 
Referenties.

Het dialoogvenster Referenties wordt geopend.

2. Klik op de pijl van de parameter waarvoor u de 
referentie wilt selecteren.
Er wordt een pulldown-menu met alle selectie-
mogelijkheden voor de referentie geopend.
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3. Klik op de gewenste referentie.
Het pulldown-menu wordt gesloten.
De geselecteerde referentie verschijnt in het 
selectieveld.

4. Herhaal de stappen 2. en 3. voor alle parameters 
waarvan u de referenties wilt wijzigen.

5. Om de instellingen op te slaan klikt u op ok.
Het dialoogvenster  wordt gesloten.

AANWIJZING:
Wanneer u op “afbreken” klikt, worden de 
instellingen niet opgeslagen.

Gebruikerspecifieke 
modules aanmaken

Voor de evaluatie van de gezondheidstoestand van uw 
patient zijn reeds enkele evaluatiemodules aangemaakt 
(zie “Evaluatiemodules” op pagina 62).

In de dialoog Gebruikerspecifieke modules kunt u 
nog twee modules samenstellen. Deze kunt u in het 
seca patiëntendossier in het tabblad onderzoeks-
resultaten bekijken en evalueren, net als de vooringe-
stelde evaluatiemodules.

AANWIJZING:
In deze paragraaf wordt de omgang met de pc-
software seca 115 beschreven. Informatie over 
de medische inhoud vindt u in hoofdstuk 
“Medische basis” vanaf pagina 62.

Om een gebruikerspecifieke module samen te stellen 
gaat u als volgt te werk:

1. Klik in het menu Extra op Gebruikerspecifieke 
modules.

Het dialoogvenster Gebruikerspecifieke modules 
verschijnt.
De Module 1 is voorgeselecteerd.
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2. Voer in het veld Modulenaam de naam in die u de 
module wilt geven.

3. Klik op maximaal 4 parameters die u in uw module 
wilt laten weergeven.

4. Klik op ok.
De gebruikergedefinieerde module wordt 
opgeslagen.

AANWIJZING:
• Met selectie annuleren kunt u alle geselec-

teerde punten met een muisklik weer 
deselecteren.

• Met afbreken kunt u het dialoogvenster 
verlaten zonder instellingen op te slaan.

• Om een opgeslagen module te wissen klikt u 
op selectie annuleren, wist u de module-
naam in het veld Modulenaam en klikt u op 
ok.

5. Indien gewenst herhaalt u de procedure voor de 
Module 2.
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Beheer meetapparaten 
bekijken

U kunt bekijken welke weegschalen en lengtemeters 
met uw pc zijn verbonden.

De volgende informatie wordt voor ieder aangesloten 
seca meetapparaat weergegeven:

• Apparaatnaam, indien ingevoerd door de 
administrator (aanbevolen)

• Model
• Opstellingsplaats, indien ingevoerd door de 

administrator (aanbevolen)
• Serienummer
• Aansluitingseigenschappen:

Om de configuratie van de meetapparaten te bekijken, 
gaat u als volgt te werk:

1. Selecteer in het menu Extra het punt Beheer 
meetapparatuur.

Het venster Beheer meetapparatuur verschijnt.

Aansluiting Eigenschappen

Ethernet [IP-adres]:[poort]

seca 360° draadloos 
netwerk

[PC-naam : kanaal; 
apparaattype]

RS232-apparaten [PC-naam : COM-poort]
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AANWIJZING:
U kunt in dit venster geen wijzigingen uitvoeren. 
Neem contact op met uw administrator wan-
neer er wijzigingen uitgevoerd moeten worden.

2. Om het venster Beheer meetapparatuur af te 
sluiten klikt u op sluiten.
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5.3 Werken met de seca patiëntenlijst

Kolombreedte instellen 1. Plaats de muiswijzer in de titelregel op de lijn tussen 
twee kolommen.

De muiswijzer verandert in een dubbele pijl.

2. Houd de linker muisknop ingedrukt en trek de 
kolom met de muis breder of smaller.

3. Laat de linker muisknop los wanneer de gewenste 
kolombreedte is bereikt.

Kolominhoud oplopend 
of aflopend sorteren

1. Klik in de titelregel van de gewenste kolom.

Naast de kolomtitel verschijnt een pijlsymbool dat 
de huidige sorteerrichting aangeeft.

2. Klik op het pijlsymbool om de kolominhoud 
opnieuw te sorteren.

3. Om de sortering om te keren klikt u opnieuw op het 
pijlsymbool.
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Kolommen verbergen 
en zichtbaar maken

1. Plaats de muiswijzer in de seca patiëntenlijst.

2. Klik met de rechter muisknop.
Er verschijnt een contextmenu met de titels van alle 
kolommen.

3. Klik op de titel van de kolom die u wilt verbergen.
Het vinkje voor de kolomtitel wordt niet meer 
weergegeven.
In de seca patiëntenlijst wordt de desbetreffende 
kolom verborgen.

4. Klik opnieuw op de titel van de kolom om deze 
weer zichtbaar te maken.
Het vinkje voor de kolomtitel wordt weer 
weergegeven.
In de seca patiëntenlijst wordt de desbetreffende 
kolom weer zichtbaar gemaakt.
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seca Patiëntenlijst van 
de USB-memorystick 

verbergen en zichtbaar 
maken

De patiëntenlijst van de USB-memorystick wordt bij 
elke programmastart weergegeven. U kunt de patiën-
tenlijst van de USB-memorystick verbergen om meer 
ruimte voor de items van de hoofdpatiëntenlijst te 
krijgen.

1. Klik op het “-”-symbool boven de patiëntenlijst van 
de USB-memorystick.

De patiëntenlijst van de USB-memorystick wordt 
niet meer weergegeven.

2. Om de patiëntenlijst van de USB-memorystick weer 
zichtbaar te maken klikt u opnieuw op het 
“-”-symbool.
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seca Patiëntendossier 
zoeken

1. Voer een zoekterm in het zoekveld in.

AANWIJZING:
Wanneer u de schrijfwijze bijvoorbeeld van een 
naam niet precies weet, kunt u een zogeheten 
“sterretje-zoekactie” uitvoeren, bijv. “Ja*” voor 
“Jansen”.

2. Klik op het pijlsymbool naast het zoekveld.
Het zoekproces wordt gestart.
De zoekresultaten worden weergegeven.

3. Om weer naar de volledige seca patiëntenlijst terug 
te keren wist u de zoekterm in het zoekveld.

4. Klik op het pijlsymbool naast het zoekveld.
De volledige seca patiëntenlijst wordt weer 
zichtbaar gemaakt.
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Nieuw seca 
patiëntendossier 

aanmaken

Wanneer u een nieuw seca patiëntendossier aanmaakt, 
moet u minstens de volgende velden invullen (in het 
dossier steeds aangegeven met “*”:

• Geboortedatum
• Geslacht
• Etniciteit
• Behandelend arts (wanneer de huidige gebruiker arts 

is wordt dit veld automatisch ingevuld)

Wanneer de patiënt-ID in uw instituut aan een voorge-
schreven structuur moet voldoen, kunt u deze hand-
matig invoeren. Wanneer u geen “handmatige” ID 
invoert, wordt bij het opslaan van het seca patiënten-
dossier automatisch een ID toegekend.

1. Klik op aanmaken.

Er verschijnt een leeg seca patiëntendossier.
Het tabblad patiëntgegevens is actief.
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2. Voer de patiëntgegevens in:

AANWIJZING:
Wanneer u als arts bent aangemeld, wordt u 
automatisch in het veld Behandelend arts 
ingevoerd. Het veld kan worden bewerkt.

3. Klik op opslaan.
Wanneer handmatig geen ID werd toegekend, 
wordt de door de pc-software seca 115 
automatisch aangemaakte ID weergegeven.

4. Klik op sluiten.
De seca patiëntenlijst wordt weer zichtbaar 
gemaakt.
Er kunnen nog meer seca patiëntendossiers 
worden aangemaakt.
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seca Patiëntendossier 
naar een seca mBCA 

sturen

Met deze functie kunt u een seca patiëntendossier naar 
een seca mBCA sturen om daar de lichaamssamen-
stelling van de patiënt te bepalen.

AANWIJZING:
Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij een 
netwerkverbinding via ethernet.

1. Controleer of de gewenste seca mBCA is 
ingeschakeld.

2. Selecteer in de patiëntenlijst van de pc-software het 
gewenste seca patiëntendossier.

3. Klik op naar mBCA sturen.

Het dialoogvenster Selectie meetapparatuur 
verschijnt.

4. Selecteer in het dialoogvenster Selectie meetap-
paratuur, in de regel Lichaamssamenstelling de 
gewenste seca mBCA.

5. Klik op Patiëntendossier verzenden.

Het seca patiëntendossier wordt doorgegeven aan 
de gekozen seca mBCA en verschijnt daar in het 
tabblad patiënt.
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seca patiëntendossiers 
kopiëren naar USB-

memorystick

Wanneer u met seca patiëntendossiers aan een 
seca mBCA wilt werken en er met dit apparaat geen 
draadloze verbinding of ethernetverbinding bestaat, 
kunt u een geinitialiseerde USB-memorystick 
gebruiken.

AANWIJZING:
Wanneer u eraan niet zeker weet of de aanwe-
zige USB-memorystick is geïnitialiseerd, neem 
dan contact op met uw administrator.

Ga als volgt te werk om gegevens naar een 
USB-memorystick te kopiëren:

1. Steek de USB-memorystick in een vrije USB-poort 
van uw pc.
De melding Er werd een USB-stick herkend 
verschijnt.

2. Klik op ok.
Het dialoogvenster  wordt gesloten.

3. Selecteer in de hoofdpatiëntenlijst de seca patiën-
tendossiers die u naar de USB-memorystick wilt 
kopiëren.
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4. Klik op naar USB-stick kopiëren.
De gekopieerde items worden in de patiëntenlijst 
van de USB-memorystick weergegeven.

5. Verwijder de USB-memorystick zoals voorgeschre-
ven bij het besturingssysteem van uw pc.

6. Trek de USB-memorystick uit de USB-poort van de 
pc.

AANWIJZING:
Om op een seca mBCA toegang te kunnen krij-
gen tot seca patiëntendossiers hebt u uw user-
PIN nodig (wordt automatisch gegenereerd 
wanneer uw administrator uw gebruikersac-
count voor de pc-software seca 115 aanmaakt) 
of de USB-PIN (wordt gegenereerd wanneer uw 
administrator de USB-memorystick initialiseert). 
Indien u niet over PIN’s beschikt, neem dan 
contact op met uw administrator.
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seca patiëntendossiers 
van de USB-
memorystick 

importeren

Wanneer u seca patiëntendossiers op een USB-
memorystick hebt gemaakt of bijgewerkt, bijvoorbeeld 
tijdens een meting aan een seca mBCA, kunt u deze 
gegevens in de patiëntendatabank van de pc-software 
seca 115 importeren. Ga hiervoor als volgt te werk

1. Steek de USB-memorystick in een vrije USB-poort 
van uw pc.
De melding Er werd een USB-stick herkend 
verschijnt.

2. Klik op ok.
Het dialoogvenster wordt gesloten.
De op de USB-memorystick aanwezige patiënten-
dossiers worden in de patiëntenlijst van de USB-
memorystick weergegeven.

De import van de gegevens start automatisch.
Geïmporteerde items worden in de hoofdpatiënten-
lijst weergegeven.
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AANWIJZING:
Indien u per ongeluk een patiënt-ID heeft toege-
kend die in de pc-software seca 115 al aanwe-
zig is, wordt het desbetreffende seca 
patiëntendossier van de USB-Stick gekopieerd 
naar de tussenopslag voor patiënten van de pc-
software seca 115. Uw administrator kan het 
seca patiëntendossier van een unieke ID voor-
zien en overbrengen naar de hoofdpatiëntenlijst.

3. Verwijder de USB-memorystick zoals voorgeschre-
ven bij het besturingssysteem van uw pc.

4. Trek de USB-memorystick uit de USB-poort van de 
pc.

seca patiëntendossiers 
in csv-formaat 

exporteren

Wanneer u onderzoeksresultaten van een patiënt bui-
ten dit programma verder wilt gebruiken, kunt u deze in 
het csv-formaat exporteren. Dit gegevensformaat kan 
worden geïmporteerd in gangbare spreadsheetpro-
gramma’s.

AANWIJZING:
Persoonsgegevens zoals naam en adres van de 
patiënt worden niet geëxporteerd.

1. Plaats de rode selectiebalk op het seca patiënten-
dossier dat u wilt exporteren.

2. Klik op het desbetreffende selectievakje.
Er verschijnt een kruisje in het selectievakje.
Het seca patiëntendossier is geselecteerd.

3. Herhaal de stappen 1. en 2. voor alle seca 
patiëntendossiers die u wilt exporteren.

AANWIJZING:
Wanneer u alle seca patiëntendossiers wilt 
exporteren, gebruik dan de functie alles 
selecteren.

4. Klik in het menu Bestand op Exporteren.
Het exportvenster verschijnt.
34 • 



Nederlands
5. Selecteer de parameters die u wilt exporteren.

6. Klik op ok om de instellingen te bevestigen.
Het dialoogvenster Opslaan als verschijnt.

7. Kies de lijst waarnaar u de patiëntgegevens wilt 
exporteren.

8. Klik op opslaan.
De gegevens worden geëxporteerd.

AANWIJZING:
Wanneer er een interface naar uw PDMS is 
geconfigureerd, worden gewicht en lengte als-
mede een pdf-document met alle meetresulta-
ten en evaluaties automatisch naar het PDMS 
geëxporteerd. Wanneer u niet zeker weet of er 
een interface is geconfigureerd, neem dan 
contact op met uw administrator.
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Afzonderlijke seca 
patiëntendossiers 

wissen

U kunt zowel in de hoofdpatiëntenlijst als in de patiën-
tenlijst van de USB-memorystick seca patiëntendos-
siers wissen. Ga als volgt te werk:

1. Selecteer het seca patiëntendossier dat u wilt 
wissen (hier: in de hoofdpatiëntenlijst).

2. Klik op het desbetreffende selectievakje.
Er verschijnt een kruisje in het selectievakje.
Het seca patiëntendossier is geselecteerd.

3. Herhaal de stappen 1. en  2. voor alle seca 
patiëntendossiers die u wilt wissen.

4. Klik op wissen.
Het seca patiëntendossier wordt gewist.

OPGELET!
Gegevensverlies
Wanneer u gegevens op de USB-memorystick 
wist, kunnen deze niet worden hersteld.
► Controleer, voordat u gegevens op de USB-

memorystick wist, dat de gegevens in de 
hoofdpatiëntenlijst zijn geïmporteerd (zie 
“seca patiëntendossiers van de USB-
memorystick importeren” op pagina 33).

AANWIJZING:
Wanneer u onbedoeld gegevens in de hoofdpa-
tiëntenlijst hebt gewist, kan uw administrator 
met de functie Patiëntgegevens herstellen de 
gegevens herstellen. De gehele patiëntenrecord 
wordt hersteld. Niet opgeslagen items en 
metingen gaan verloren.
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Alle seca 
patiëntendossiers 

wissen

U kunt zowel in de hoofdpatiëntenlijst als in de patiën-
tenlijst van de USB-memorystick seca patiëntendos-
siers wissen. Ga als volgt te werk:

1. Klik op alles selecteren (hier: in de hoofdpatiënten-
lijst).

AANWIJZING:
Wanneer u de selectie ongedaan wilt maken, 
klik dan op alles deselecteren.

2. Klik op wissen.
Alle seca patiëntendossiers worden gewist.

OPGELET!
Gegevensverlies
Wanneer u gegevens op de USB-memorystick 
wist, kunnen deze niet worden hersteld.
► Controleer, voordat u gegevens op de USB-

memorystick wist, dat de gegevens in de 
hoofdpatiëntenlijst zijn geïmporteerd (zie 
“seca patiëntendossiers van de USB-
memorystick importeren” op pagina 33).

AANWIJZING:
Wanneer u onbedoeld gegevens in de hoofdpa-
tiëntenlijst hebt gewist, kan uw administrator 
met de functie Patiëntgegevens herstellen de 
gegevens herstellen. De gehele patiëntenrecord 
wordt hersteld. Niet opgeslagen items en 
metingen gaan verloren.
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5.4 Werken met het seca patiëntendossier

seca patiëntendossier 
openen

1. Klik het selectievakje aan van het seca patiënten-
dossier dat u wilt openen.
Er verschijnt een kruisje in het selectievakje.
Het seca patiëntendossier is geselecteerd.

2. Klik op openen of dubbelklik op het item in de seca 
patiëntenlijst.
Het seca patiëntendossier wordt geopend.

Patiëntgegevens 
bewerken

Wanneer u een bestaand seca patiëntendossier hebt 
geopend, zijn ten minste de volgende velden ingevuld:

• Geboortedatum
• Geslacht
• Etniciteit
• Patiënt-ID:
• Behandelende arts

U kunt de patiëntgegevens te allen tijde wijzigen en 
aanvullen.

1. Open een seca patiëntendossier (zie “seca 
patiëntendossier openen” op pagina 38).
Het tabblad patiëntgegevens is actief.

2. Selecteer het tabblad waarop u gegevens wilt 
wijzigen.
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3. Wijzig de patiëntgegevens of vul ze voor zover 
noodzakelijk aan.

– Vul de gegevens handmatig aan.
– Markeer de items en gebruik de functies 

Knippen, Kopiëren en Plakken. Deze func-
ties zijn toegankelijk via het menupunt 
Bewerken of als contextmenu via een rechter 
muisklik.

4. Klik op opslaan.

5. Om het seca patiëntendossier te sluiten klikt u op 
sluiten.
De seca patiëntenlijst wordt weer zichtbaar 
gemaakt.
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Anamnese invoeren Op het tabblad anamnese kunt u eerdere ziektes of 
reeds gestarte therapieën invoeren. Deze informatie 
wordt dan meegenomen bij de evaluatie van de meet-
resultaten (zie “Resultaten van het onderzoek evalue-
ren” op pagina 48).

1. Klik op anamnese.
Het tabblad anamnese is actief.

2. Klik op de selectievakjes van de eerdere ziektes en 
therapieën die van toepassing zijn.
Er verschijnt een kruisje in het desbetreffende 
selectievakje.

3. Klik op opslaan.
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AANWIJZING:
Met selectie annuleren kunt u de hele selectie 
ongedaan maken. Klik vervolgens weer op 
opslaan.

Laboratoriumgegevens 
invoeren

Op het tabblad laboratoriumgegevens kunt u de actu-
ele laboratoriumgegevens en de tailleomvang van de 
patiënt invoeren en de geschiedenis bekijken.

Wanneer voor dit programma een interface naar uw 
patiëntgegevens-managementsysteem (PDMS) is 
geconfigureerd, kunnen patiënt- en laboratoriumgege-
vens uit het PDMS worden overgezet.

AANWIJZING:
Wanneer u niet zeker weet of er een interface is 
geconfigureerd, neem dan contact op met uw 
administrator.

Om laboratoriumgegevens handmatig in te voeren gaat 
u als volgt te werk:

1. Klik op laboratoriumgegevens.
Het tabblad laboratoriumgegevens is actief.

2. Klik in een waardeveld.

3. Voer de waarde in.
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AANWIJZING:
U kunt de waarde in mg/dl of in mmol/l aange-
ven. De omrekening naar de andere waarde 
vindt automatisch plaats zodra u op het desbe-
trefende lege veld klikt.

4. Herhaal de stappen 2. en  3. voor alle waarden die 
u wilt invoeren.

5. Klik op opslaan.

Geschiedenis voor afzonderlijke waarden 
bekijken

U kunt de geschiedenis voor afzonderlijke waarden 
bekijken. Ga als volgt te werk:

1. Klik naast de gewenste waarde op het »-symbool.

Het geschiedenisveld voor de waarde wordt 
geopend.

2. Om het geschiedenisscherm te sluiten klikt u op «.
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3. Om terug te keren naar de seca patiëntenlijst klikt u 
op sluiten.

Waarden in het geschiedenisveld wissen

U kunt afzonderlijke waarden in het historieveld wissen. 
Ga als volgt te werk:

1. Klik met de rechter muisknop op de waarde die u 
wilt wissen.
De knop wissen verschijnt.

2. Klik met de linker muisknop op de knop wissen.
De waarde wordt gewist.

3. Om terug te keren naar de seca patiëntenlijst klikt u 
op sluiten.

Gewicht en lengte 
bepalen

Om gewicht en lengte van een patiënt te bepalen gaat 
u als volgt te werk:

1. Open het seca patiëntendossier (zie “seca patiën-
tendossier openen” op pagina 38) of maak, indien 
nodig, een seca patiëntendossier aan (zie “Nieuw 
seca patiëntendossier aanmaken” op pagina 28).

2. Klik in de kopregel van het seca patiëntendossier 
op meten.

Het dialoogvenster Selectie meetapparatuur 
verschijnt.

3. Selecteer in de regels Gewicht en Lengte de 
apparaten waarmee u de meting wilt uitvoeren.
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OPGELET!
Foutieve metingen bij verkeerde keuze van 
het apparaat
Bij een verkeerde keuze van het apparaat kan 
het gebeuren dat meetresultaten aan een ver-
keerde patiënt worden toegewezen of er hele-
maal geen meting wordt uitgevoerd.
► Controleer aan de hand van de benaming van 

de apparaten of u de correcte apparaten hebt 
geselecteerd.

► Bij selectie van apparaten die op dezelfde 
draadloze USB-adapter zijn aangemeld: 
Controleer of de geselecteerde meetappara-
ten in dezelfde draadloze groep zijn aange-
meld.

► Als de namen van apparaten in het netwerk of 
de samenstelling van draadloze groepen 
moeten worden gewijzigd, neem dan contact 
op met uw administrator.

AANWIJZING:
Kies de instelling Handmatig, wanneer uw 
weegschalen en lengtemeters niet in een net-
werk met de pc zijn verbonden. U kunt dan in 
het volgende dialoogvenster de meetwaarden 
direct invoeren.

4. Klik in het dialoogvenster Selectie meetapparatuur 
op meten.

Het dialoogvenster Meetwaarden verschijnt.
De geselecteerde meetapparaten worden naast de 
desbetreffende onderhoudsvensters weergegeven.
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5. Voer de metingen uit zoals is beschreven in de 
gebruiksaanwijzingen van de geselecteerde 
apparaten.

6. Controleer of de gemeten waarden in het dialoog-
venster Meetwaarden worden weergegeven:

– Wanneer u met seca 360° apparaten werkt 
waarbij de automatische gegevensover-
dracht is geactiveerd, worden de meetwaar-
den automatisch aan de pc doorgegeven.

– Wanneer u met seca 360° apparaten werkt 
waarbij de automatische gegevensover-
dracht niet is geactiveerd, druk dan bij de 
meetapparaten op de Entertoets (send/print) 
om de meetwaarden aan de pc door te ge-
ven.

– Wanneer u met weegschalen werkt die via 
een RS232-interface met de pc zijn verbon-
den, worden de meetwaarden automatisch 
doorgegeven aan de pc.

– Wanneer uw weegschalen en lengtemeters 
niet in een netwerk met de pc zijn verbonden 
moet u de meetwaarden handmatig invoeren.

AANWIJZING:
• Wanneer u niet zeker weet of bij uw seca 360° 

apparaten de automatische gegevensover-
dracht is geactiveerd, neem dan contact op 
met uw administrator.

• Onafhankelijk van de instelling op de meetap-
paraten worden de meetwaarden in de voor 
de pc-software seca 115 vooringestelde 
eenheden weergegeven.

7. Wanneer u het cardiometabool risico van de patiënt 
wilt beoordelen, voer dan de Tailleomvang in het 
dialoogvenster Meetwaarden in.
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8. Wanneer u het totale energieverbruik (TEE) van de 
patiënt wilt bepalen, voer dan het Physical Activity 
Level (PAL) van de patiënt in het dialoogvenster 
Meetwaarden in.

AANWIJZING:
• Wanneer u tailleomvang en PAL niet invoert, 

worden in het tabblad onderzoeksresultaten 
de volgende modules niet weergegeven: 
Cardiometabool risico, Energie.

• Indien de tailleomvang nog niet beschikbaar 
is, kunt u de tailleomvang later nog in het tab-
blad laboratoriumgegevens invoeren. Dit 
moet op dezelfde dag gebeuren als de 
gewichts- en lengtemeting (zie “Laboratorium-
gegevens invoeren” op pagina 41).

• Wanneer u op het ?-symbool naast de regel 
Physical Activity Level (PAL) klikt, verschijnt 
er een tabel met PAL-waarden. Wanneer u op 
een waarde klikt, wordt deze in het venster 
Meetwaarden overgenomen.
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9. Klik in het venster Meetwaarden op ok.
De meetprocedure is voltooid.
Het tabblad onderzoeksresultaten is actief.
De onderzoeksresultaten kunnen worden 
geëvalueerd.

Lichaamssamenstelling 
bepalen met een 

seca mBCA

Wanneer u de lichaamssamenstelling van een patiënt 
met een seca mBCA wilt bepalen (bio-impedantieme-
ting), kunt een geopend seca patiëntendossier naar de 
gewenste seca mBCA sturen. Ga als volgt te werk:

AANWIJZING:
Deze functie is uitsluitend beschikbaar bij een 
netwerkverbinding via ethernet.

1. Controleer of de gewenste seca mBCA is 
ingeschakeld.

2. Open het seca patiëntendossier (zie “seca patiën-
tendossier openen” op pagina 38) of maak, indien 
nodig, een seca patiëntendossier aan (zie “Nieuw 
seca patiëntendossier aanmaken” op pagina 28).

3. Klik in de kopregel van het seca patiëntendossier 
op meten.

Het dialoogvenster Selectie meetapparatuur 
verschijnt.
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4. Selecteer in het dialoogvenster Selectie meetap-
paratuur in de regel Lichaamssamenstelling de 
gewenste seca mBCA.

5. Klik in het dialoogvenster Selectie meetapparatuur 
op Patiëntendossier verzenden.

Het seca patiëntendossier wordt doorgegeven aan 
de gekozen seca mBCA en verschijnt daar in het 
tabblad patiënt.

6. Voer de bio-impedantiemeting uit, zoals in de “Ge-
bruiksaanwijzing voor artsen en assistenten” van de 
seca mBCA is beschreven.

7. Sla de bio-impedantiemeting op met de 
seca mBCA, zoals in de “Gebruiksaanwijzing voor 
artsen en assistenten” van de seca mBCA is be-
schreven.
Het seca patiëntendossier in de pc-software 
seca 115 wordt automatisch bijgewerkt.
De resultaten kunnen in het tabblad onderzoeks-
resultaten van de pc-software seca 115 worden 
geëvalueerd.

Resultaten van het 
onderzoek evalueren

Op het tabblad onderzoeksresultaten kunt u de evalu-
aties van alle voor de patiënt uitgevoerde metingen 
bekijken. Naast gewicht en lengte worden bij de evalu-
atie ook tailleomvang en Physical Activity Level meege-
nomen evenals de anamnese- en 
laboratoriumgegevens. Wanneer waarden van een bio-
impedantiemeting beschikbaar zijn, wordt daar ook 
rekening mee gehouden. De resultaten worden in 
evaluatiemodules weergegeven.
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AANWIJZING:
In deze paragraaf wordt de omgang met de pc-
software seca 115 beschreven. Basisinformatie 
over de medische inhoud van de evaluatiemo-
dules vindt u in hoofdstuk “Medische basis” 
vanaf pagina 62.

De volgende evaluatiemodules kunnen worden beke-
ken wanneer gewicht, grootte, PAL en tailleomvang 
van een patiënt bekend zijn.

• Cardiometabool risico

• Ontwikkeling/groei

• Energie

De volgende evaluatiemodules kunnen bovendien 
worden bekeken wanneer er gegevens van een bio-
impedantiemeting beschikbaar zijn:

• Functie/revalidatie

• Vloeistof

• Gezondheidsrisico

• Ruwe impedantiegegevens

De grondbeginselen op het gebied van bio-impedantie-
meting vindt u in in het hoofdstuk “Medische basis” in 
de “Gebruiksaanwijzing voor artsen en assistenten” van 
de seca mBCA.

Op het tabblad onderzoeksresultaten kunt u ook de 
resultaten voor Gebruikerspecifieke modules bekijken.

Onderzoeksresultaten bekijken

Om de evaluatiemodules te bekijken, gaat u als volgt te 
werk:

1. Klik op onderzoeksresultaten.
Het tabblad onderzoeksresultaten is actief.

2. Klik op de module die u wilt bekijken.
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3. Klik op de meting die u wilt bekijken.

De evaluatie van de meting wordt weergegeven.
Voor sommige evaluaties is een grafische weergave 
aanwezig.
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Commentaar aan een evaluatieparameter 
toevoegen

U kunt voor elke weergegeven evaluatieparameter een 
commentaar toevoegen.

1. Klik met de rechter muisknop in een resultaat-
grafiek.
Er verschijnt een contextmenu.

2. Klik op Nieuw commentaar.
Het commentaarvenster wordt geopend.

Datum en tijd worden automatisch ingevoerd.

3. Voer een Onderwerp in.

4. Voer uw commentaar in het commentaarveld in.

5. Klik in het commentaarveld op ok.
Het commentaarveld wordt gesloten.

Het commentaarsymbool verschijnt in de resultaat-
grafiek.
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Commentaren over een evaluatieparameter 
bekijken

Wanneer in de resultaatgrafiek van een evaluatiepara-
meter het commentaarsymbool wordt weergegeven, is 
er minstens één commentaar.

1. Klik met de rechter muisknop in een resultaat-
grafiek.
Er verschijnt een contextmenu.

2. Klik op Commentaren weergeven.
De commentaarlijst wordt geopend.

Alle commentaren die er voor de evaluatieparame-
ter zijn, worden weergegeven.

3. Om de commentaarlijst af te sluiten klikt u op 
sluiten.

Commentaren over evaluatieparameters wissen

U kunt commentaren over de evaluatieparameters 
wissen.

1. Open de commentaarlijst, zoals is beschreven in 
paragraaf “Commentaren over een evaluatiepara-
meter bekijken” op pagina 52.

2. Klik met de rechter muisknop op het commentaar 
dat u wilt wissen.
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De knop wissen verschijnt.

3. Klik op de button wissen.
De meting wordt gewist.

Resultaatgrafieken vergroot weergeven

De resultaatgrafieken kunt u vergroot weergeven wan-
neer het venstersymbool in de grafiek verschijnt. De 
vergrote weergaven bevatten extra details die het u 
mogelijk maken de gezondheidstoestand van uw 
patiënt nog beter te beoordelen.

1. Klik in een grafiek om deze te vergroten en met 
details weer te geven (hier: BMI).

2. Klik opnieuw in de grafiek om deze weer kleiner te 
maken.

AANWIJZING:
Wanneer u de muiswijzer in de grafiek op een 
meetpunt plaatst worden de bijbehorende 
meetwaarden weergegeven.
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Geschiedenis bekijken

U kunt de geschiedenis van een patiënt bekijken door 
meerdere metingen te selecteren. Meetresultaten en 
evaluaties worden dan in verloopgrafieken weergege-
ven.

AANWIJZING:
In de modules Cardiometabool risico en Ruwe 
impedantiegegevens is deze functie niet 
beschikbaar omdat in deze modules een ver-
loopweergave voor de beoordeling van de 
gezondheidstoestand van de patiënt niet 
relevant is.

Om metingen voor de geschiedenis te selecteren gaat 
u als volgt te werk:

1. Klik op het tabblad onderzoeksresultaten.

2. Klik op de module die u wilt bekijken.
De module wordt in een selectiebalk weergegeven.

3. Klik op een meting die u wilt selecteren.
De meting wordt in een selectiebalk weergegeven.

4. Trek de selectiebalk met de ingedrukte linker muis-
knop over alle verdere metingen die u als geschie-
denis wilt bekijken (hier: linker greep naar boven).
De afzonderlijke parameters van de module worden 
als verloopgrafieken weergegeven.
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5. Klik in een grafiek om deze te vergroten en met 
details weer te geven (hier: BMI).

6. Klik opnieuw in de grafiek om deze weer kleiner te 
maken.
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Therapieplanner gebruiken (alleen module 
Energie)

Wanneer energieverbruik in rust en totaal energiever-
bruik van de patiënt bekend zijn, kunt u voor de patiënt 
de aanbevolen dagelijkse energieopname berekenen 
om een streefgewicht binnen een bepaalde tijd 
(therapieduur) te bereiken.

De pc-software seca 115 kan het energieverbruik in 
rust (REE) berekenen wanneer de volgende parameters 
zijn ingevoerd of gemeten: leeftijd, geslacht, gewicht en 
lengte. Het totale energieverbruik (TEE) kan worden 
berekend wanneer bovendien het Physical Activity 
Level (PAL) is ingevoerd.

1. Klik in de module Energie op Therapieplanner.

2. Voer de waarde en het soort therapiedoel in.

3. Voer de therapieduur in dagen in.
De aanbevolen dagelijkse energieopname wordt 
berekend.

4. Om de items in de Therapieplanner op te slaan 
klikt u op sluiten.
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Metingen wissen

U kunt afzonderlijke metingen wissen. Ga als volgt te 
werk:

1. Klik met de rechter muistoets op de meting die u 
wilt wissen.
De knop wissen verschijnt.

2. Klik met de linker muisknop op de knop wissen.
De meting wordt gewist.
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Commentaar schrijven Op het tabblad commentaar kunt u commentaren aan 
het seca patiëntendossier toevoegen.

1. Klik op commentaar.

Het tabblad commentaar is actief.

2. Klik op Commentaar schrijven.
Het commentaarvenster wordt geopend.
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Datum en tijd worden automatisch ingevoerd.

AANWIJZING:
In het tabblad commentaar kunnen commenta-
ren niet worden gewist of later worden bewerkt.

3. Voer een Onderwerp in.

4. Voer uw commentaar in het commentaarveld in.

5. Klik in het commentaarveld op ok.
Het commentaarveld wordt gesloten.
Het commentaar verschijnt als bovenste item in de 
commentaarlijst.

5.5 seca patiëntendossier beheren

seca patiëntendossier 
afdrukken

In de dialoog afdrukken kunt u de totale resultaten van 
een meting opslaan als pdf-bestand. Het pdf-bestand 
kunt u met een pdf-reader bijv. Adobe Reader afdruk-
ken.

AANWIJZING:
Wanneer op uw computer geen pdf-reader is 
geïnstalleerd, neem dan contact op met uw 
administrator.

1. Open het seca patiëntendossier.

2. Klik in het seca patiëntendossier op afdrukken.
Het dialoogvenster afdrukken verschijnt.
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3. Bepaal de omvang van het afdrukken.
– Geen selectie: resultaatgrafieken voor alle

parameters zonder verdere toelichtingen
– patiënt: resultaatgrafieken voor alle para-

meters met toelichtingen voor de patiënt
– tabel: alle parameters in tabelvorm

4. Klik op ok om de evaluatie als pdf-bestand op te
slaan.
Het gemaakte pdf-bestand wordt automatisch in
de pdf-reader weergegeven.

5. Gebruik de afdrukdialoog van de pdf-reader om het
pdf-bestand af te drukken.

Patiëntendossier 
importeren

Wanneer voor de pc-software seca 115 een interface 
naar uw patiëntgegevens-managementsysteem 
(PDMS) is geconfigureerd, kunt u patiënten-dossiers 
importeren uit het PDMS.

Afhankelijk van de configuratie van de interface werkt 
het importeren verschillend. Het importeren kan bij-
voorbeeld verlopen zoals is beschreven in deze 
paragraaf.

AANWIJZING:
Wanneer u niet zeker weet of een interface is 
geconfigureerd en hoe het importeren in uw 
systeem werkt, neem dan contact op met uw 
administrator.

1. Klik in de seca patiëntenlijst op aanmaken.
Er verschijnt een leeg patiëntendossier.
Het tabblad patiëntgegevens is actief.
60 • 



Nederlands
2. Voer in het veld Patiënt-ID de ID in, waaronder het 
patiëntendossier in uw PDMS wordt geregistreerd.

3. Klik op importeren.
De patiëntgegevens worden geïmporteerd.
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6. MEDISCHE BASIS
In dit hoofdstuk worden in het kort de inhouden van de 
in deze software seca 115 vooringestelde evaluatiemo-
dules en de medische doelstelling ervan beschreven. 
Verder worden de referenties gepresenteerd, waarop 
de evaluaties zijn gebaseerd.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar de 
desbetreffende vakliteratuur.

6.1 Evaluatiemodules

De hierna beschreven evaluatiemodules zijn in deze pc-
software seca 115 vooringesteld en ondersteunen u bij 
de beoordeling van de gezondheidstoestand van uw 
patiënten.

Informatie over hoe u toegang krijgt tot de evaluatiemo-
dules en hierin kunt navigeren, vindt u onder “Resulta-
ten van het onderzoek evalueren” vanaf pagina 48.

De volgende evaluatiemodules kunnen worden beke-
ken wanneer gewicht, lengte, PAL en tailleomvang van 
een patiënt bekend zijn.

• Cardiometabool risico

• Ontwikkeling/groei

• Energie

De volgende evaluatiemodules kunnen bovendien wor-
den bekeken wanneer voor de patiënt gegevens van 
een bio-impedantieanalyse beschikbaar zijn:

• Functie/revalidatie

• Vloeistof

• Gezondheidsrisico

• Ruwe impedantiegegevens

De grondbeginselen op het gebied van bio-impedantie-
analyse vindt u in in het hoofdstuk “Medische basis” in 
de “Gebruiksaanwijzing voor artsen en assistenten” van 
de seca mBCA.
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Cardiometabool risico Deze module laat zien of er een metabool syndroom is 
en hoe hoog in 10 jaar de kans op coronaire hartaan-
doeningen is.

AANWIJZING:
De module Cardiometabool risico is alleen 
beschikbaar wanneer voor een patiënt een seca 
patiëntendossier is aangemaakt en de laborato-
riumgegevens en de tailleomvang uiterlijk in de 
loop van de dag van de gewicht- en lengteme-
ting zijn ingevoerd (zie “Laboratoriumgegevens 
invoeren” op pagina 41).

Voor deze module is geen bio-impedantieanalyse 
nodig. De volgende parameters worden weergegeven:

• Body Mass Index (BMI)
• Tailleomvang (WC)
• Metabool syndroom (MSX)
• 10-jaar-risico voor coronaire hartaandoeningen

Voor de volgende parameters zijn detailaanzichten 
beschikbaar:
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Detailaanzicht Body-Mass-Index

Detailaanzicht visceraal vet
 

Detailaanzicht metabool syndroom
 

64 • 



Nederlands
Detailaanzicht 10-jaar-risico voor coronaire 
hartaandoeningen voor de leeftijdsgroep 30-74 
jaar
Medische basis • 65



Ontwikkeling/groei Deze module geeft zowel het gewicht als de lengte van 
een persoon aan en berekent automatisch de BMI. Op 
die manier kunnen bij kinderen en volwassenen 
gewichtsveranderingen worden gecontroleerd.

Bij kinderen biedt deze module ondersteuning bij regel-
matige controleonderzoeken voor de beoordeling van 
de groeiontwikkeling.

Voor deze module is geen bio-impedantieanalyse 
nodig. De volgende parameters worden weergegeven:

• Gewicht
• Lengte
• Body Mass Index (BMI)
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Voor de BMI is een detailaanzicht beschikbaar:
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 Energie Deze module heeft tot doel het energieverbruik en de 
energiereserves van een persoon te bepalen. De vol-
gende parameters worden weergegeven:

• Vetmassa (FM)
• Vetmassa-index (FMI)
• In het lichaam opgeslagen energie (Elichaam)
• Energieverbruik in rust (REE)
• Totaal energieverbruik (TEE)

De parameter Energieverbruik in rust (REE) is zonder 
bio-impedantieanalyse beschikbaar. Het energiever-
bruik in rust wordt bepaald met behulp van de para-
meters lengte en gewicht en de automatische BMI-
berekening.

Voor alle overige parameters in deze module is naast 
lengte en gewicht een bio-impedantieanalyse vereist.

Voor deze module zijn een detailaanzicht en een 
therapieplanner beschikbaar:
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Vetmassa
 

Therapieplanner

De module Energie dient als basis voor een voedings-
advies. Daarbij ondersteunt de therapieplanner van de 
module u. Met de therapieplanner kunt u de volgende 
waarden vooraf instellen:

• Therapiedoel: gewichtswijziging of BMI-wijziging
• Therapieduur in dagen

Uit deze waarden berekent de therapieplanner de 
aanbevolen dagelijkse energieopname.

In deze module zijn geen detailaanzichten beschikbaar.
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Functie/revalidatie Deze module wordt gebruikt om de fitnesstoestand van 
een persoon te bepalen. Op die manier kan het succes 
van een trainingsprogramma worden beoordeeld.

Voor deze module zijn de parameters lengte en 
gewicht en een bio-impedantieanalyse nodig. De 
volgende parameters worden weergegeven:

• Vetvrije massa (FFM)
• Vetmassa (FM) in kg
• Vetmassa (FM) in %
• Vetmassa-index (FMI)
• Vetvrije massa-index (FFMI)
• Skeletspiermassa (SMM)

Voor deze module zijn de volgende detailaanzichten 
beschikbaar:
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Weergave normaal bereik van de vetmassa voor 
volwassenen

Skeletspiermassa

Voor deze parameter kunt u bij elk lichaamsdeel de 
volgende extra informatie laten weergeven:

• Skeletspiermassa (SMM) in kg
• Skeletspiermassa (SMM) in procenten
• Lichaamslengte en geslacht als referentie voor de 

gebruikte grenswaarden

1. Klik op het dropdown-menu 
Het dropdown-menu wordt geopend.

2. Klik op het gewenste lichaamsdeel.
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De extra informatie voor het geselecteerde 
lichaamsdeel wordt weergegeven.

Body Composition Chart (massa-indices)

Vloeistof Deze module wordt gebruikt om de vloeistofstatus van 
een persoon te bepalen.

Voor deze module zijn de parameters lengte en 
gewicht en een bio-impedantieanalyse nodig. De 
volgende parameters worden weergegeven:

• Totaal lichaamswater (TBW)
• Extracellulair water (ECW)
• Hydratie (HYD);  

HYD = (100 x ECW) / (TBW-ECW) [%]
• Bio-impedantie-vectoranalyse (BIVA)
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Voor deze module is het volgende detailaanzicht 
beschikbaar:

Bio-impedantie-vectoranalyse
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Gezondheidsrisico Deze module heeft tot doel een overzicht van de 
lichaamssamenstelling te bieden en de resultaten te 
vergelijken met de waarden van gezonde personen. 
Een lichaamssamenstelling die afwijkt van het normale 
bereik, is een indicator die kan worden gebruikt om het 
gezondheidsrisico in te schatten. Doel is het bepalen 
van de algemene gezondheidstoestand of bij reeds 
bekende ziekte ter beoordeling van de ernst van de 
aandoening.

Voor deze module zijn de parameters lengte en 
gewicht en een bio-impedantieanalyse nodig. De 
volgende parameters worden weergegeven:

• Fasehoek (φ) 
• Visceraal vet (VAT)
• Bio-impedantie-vectoranalyse (BIVA)
• Vetmassa-index (FMI)
• Vetvrije massa-index (FFMI)

Voor deze module zijn de volgende detailaanzichten 
beschikbaar:
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Bio-impedantie-vectoranalyse

Body Composition Chart (massa-indices)
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Ruwe 
impedantiegegevens

Deze module geeft voor informatiedoeleinden gedetail-
leerde ruwe gegevens weer voor resistentie (R), reac-
tantie (Xc), impedantie (Z) en fasehoek (φ).

U kunt de impedantie (Z) reactantie (Xc), resistentie (R) 
en de fasehoek (φ) voor afzonderlijke lichaamsdelen en 
frequenties bekijken.
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Lichaamsdeel selecteren

1. Klik op het dropdown-menu voor de selectie van 
het lichaamsdeel.

Het dropdown-menu wordt geopend.

2. Klik op het gewenste lichaamsdeel.

3. De waarden voor het geselecteerde lichaamsdeel 
worden weergegeven.
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Frequentie selecteren

1. Klik op het dropdown-menu voor de selectie van de 
frequentie.

Het dropdown-menu wordt geopend.

2. Klik op de gewenste frequentie.

AANWIJZING:
Wanneer op de mBCA de module Ruwe impe-
dantiegegevens niet was geactiveerd, kan uit 
slechts vier frequenties worden gekozen.

3. De waarden voor de geselecteerde frequentie 
worden weergegeven.
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6.2 Referenties

De wetenschappelijke basis voor een bio-impedantie-
analyse met een seca medical Body Composition Ana-
lyzer wordt gevormd door klinische onderzoeken. De 
resultaten van de klinische onderzoeken zijn als refe-
renties opgeslagen in de seca mBCA en in de pc-soft-
ware seca 115 en vormen de basis voor de 
beoordeling van de gezondheidstoestand van uw 
patiënten.

Voor sommige evaluatieparameters (bijv. tailleomvang 
voor kinderen) is de gebruikte referentie afhankelijk van 
de etniciteit van de patiënt. Etniciteitsafhankelijke refe-
renties gebruikt het apparaat automatisch volgens het 
desbetreffende item in het seca patiëntendossier (zie 
“Nieuw seca patiëntendossier aanmaken” op 
pagina 28).

Welke referenties u gebruikt is afhankelijk van het land 
waarin u werkzaam bent, de regelgevingen binnen uw 
instituut en uw persoonlijke voorkeur.

Informatie over hoe u de referenties in deze pc-software 
seca 115 instelt, vindt u onder “Referenties wijzigen” 
vanaf pagina 19.

Welk klinisch onderzoek als referentie wordt gebruikt 
om een evaluatieparameter te bepalen en te beoorde-
len, bijv. “Peine et al. 2013”, wordt aangegeven in de 
desbetreffende evaluatiemodule.

Details over de als referentie gebruikte klinische onder-
zoeken vindt u op onze website www.seca.com.

Gebruikte referentie
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7. TECHNISCHE INFORMATIE

7.1 Technische wijzigingen

Combinatie seca mBCA seca 515/514 (SW-versie 1.1) 
en seca 115 (SW-versie 1.4)

Achterwaarts 
compatibel:

Nee

seca patiën-
tendatabank:

Bestaande seca patiëntendatabank wordt overgenomen in de 
huidige versie van de pc-software, met oudere versies van de pc-
software is dan geen toegang meer mogelijk

Nieuw:

• Regionale instellingen: dropdown-menu “Naamformaat”
• Invoer tailleomvang bij geactiveerde evaluatiemodule 

“Gezondheidsrisico” (alleen seca mBCA)
• Parameter Visceraal vet (VAT) in evaluatiemodule 

“Gezondheidsrisico”
• Parameter Skeletspiermassa (SMM) in evaluatiemodule “Functie/

revalidatie”
• In evaluatiemodules: commentaarfunctie voor elke 

evaluatieparameter
• Afzonderlijk secaseca patiëntendossier vanuit de pc-software 

seca 115 naar een seca mBCA sturen
• Afdrukken van resultatenrapporten direct op de seca mBCA 

starten

Gewijzigd:
Grafische weergave: fasehoek (φ), bio-impedantie-vectoranalyse 
(BIVA), Body Composition Chart (BCC), totaal lichaamswater 
(TBW)

Vervallen:
Parameter Vetvrij zacht weefsel (LST) in evaluatiemodule “Functie/
revalidatie”
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7.2 Weergave van gewichtswaarden

Ontvangen gewichtswaarden geeft de pc-software 
seca 115 uitsluitend weer in de eenheid die in de pc-
software is ingesteld. Als de instelling op het te verzen-
den apparaat afwijkend is, worden de gewichtswaar-
den automatisch omgerekend. Details vindt u in de 
volgende tabel:

8. GARANTIE
Let er a.u.b. op dat er voor deze pc-software garantie-
beperkingen gelden die o.a. uit de licentie kunnen 
voortvloeien. U kunt de garantiebeperkingen oproepen 
onder www.seca.com.

Instelling 
seca 115 pc-

software

Instelling seca 
apparaat

Weergave seca 115

Gewicht ≤20 kg Gewicht >20 kg

kg

kg

kkk.ggg kkk.gglbs

sts

- kkk.gg1) 

lbs

kg

ppp:oo.o ppp.plbs

sts

- ppp.p1)

sts

kg

s:pp:oo.o  ss:pp.plbs

sts

- ss:pp.p1)

1) Handmatige invoer van meetwaarden direct in de pc-software seca 115
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Konformitätserklärung
Declaration of conformity
Certificat de conformité
Dichiarazione di conformità 
Declaratión de conformidad
Overensstemmelsesattest
Försäkran om överensstämmelse
Konformitetserklæring
Vaatimuksenmukaisuusvakuutus 
Verklaring van overeenkomst
Declaração de conformidade
Δήλωση Συμβατότητας 
Prohlášení o shodĕ
Vastavusdeklaratsioon
Megfelelőségi nyilatkozat
Atitikties patvirtinimas
Atbilstības apliecinājums
Oświadczenie o zgodności
Izjava o skladnosti
Vyhlásenie o zhode
Onay belgesi



Die Software
The software
Le logiciel
Il software
El software
Softwaren
Programvaran 
Programvaren
Ohjelmisto
De software
O software
Το λογισμικό
Software
Tarkvara
A szoftver
Programinė įranga
Programmatūra
Oprogramowanie
Programska oprema
Softvér
Yazılımı
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… erfüllt die geltenden Anforderungen folgender 
Richtlinien: 
93/42/EWG über Medizinprodukte. 

… complies with the requirements of the following 
Directives: 
93/42/EEC governing medical devices.

… satisfait aux exigences en vigueur figurant dans les 
directives suivantes :  
93/42/CEE relatives aux dispositifs médicaux.

… risponde ai requisiti prescritti dalle direttive segu-
enti: 
93/42/CEE in materia di prodotti medicali.

… cumple las exigencias vigentes de las siguientes 
directivas: 
93/42/CEE sobre productos sanitarios.

... opfylder de grundlæggende krav fra følgende direk-
tiver: 
93/42/EØF om medicinprodukter.

... εκπληρώνει τις ισχύουσες απαιτήσεις των ακόλου-
θων οδηγιών: 
93/42/EΟΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

… splňuje platné požadavky těchto směrnic: 
93/42/EHS o zdravotnických prostředcích:

... vastab järgmiste direktiividega kehtestatud 
nõuetele: 
meditsiinitoodete direktiivid 93/42/EMÜ 

... teljesíti a következő irányelvek érvényben lévő köve 
telményeit: 
93/42/EGK irányelv az orvostechnikai termékekről.

...atitinka tokias galiojančias direktyvas: 
93/42/EEB ir medicinos prietaisų.

... atbilst šādu direktīvu spēkā esošajām prasībām: 
93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.

... uppfyller gällande krav enligt följande direktiv: 
93/42/EEG om medicintekniska produkter.

... oppfyller gjeldende krav i følgende direktiver: 
93/42/EØF om medisinske produkter.

... täyttää seuraavien direktiivien voimassa olevat mää-
räykset: 
93/42/ETY lääkinnälliset laitteet.

..is in overeenstemming met de geldende eisen van de 
volgende richtlijnen: 
93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen.

... cumpre os requisitos essenciais das seguintes 
Directivas: 
93/42/CEE relativa a dispositivos médicos:

..spełnia obowiązujące wymagania następujących 
dyrektyw:  
93/42/EWG o wyrobach medycznych.

... izpolnjuje veljavne zahteve naslednjih direktiv: 
93/42/EGS o medicinskih pripomočkih.
…spĺňa platné požiadavky nasledujúcich smerníc: 
smernice 93/42/EHS o medicínskych výrobkoch.

... aşağıdaki yönergelerin geçerli talimatlarını yerine 
getirir: 
tıbbi ürünler hakkında 93/42/AET yönetmeliği.

S
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FIN

NL
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PL

SLO

SK

TR

Frederik Vogel
CEO Developement and Manufacturing
seca gmbh & co. kg.
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg
Germany
Telefon: +49 40. 20 0 0 00-0
Telefax: +49 40. 20 0 0 00-50
: www.seca.com

Hamburg: March 2015
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