
seca 285
Digital väg- och mätstation 
med hela 300 kg kapacitet 

• Kan integreras i nätverk med 

 seca 360° wireless teknologi.

• Kontrollfunktion för rätt 

 huvudpositionering (Frankfurt Line).

• Skalindelning på 50 g och hög 

 kapacitet på hela 300 kg.

• Längdmätaren går enda upp 

 till 220 cm.

• Automatisk uträkning av BMI.

• Displayen visar vikt, längd och 

 automatiskt uträknad BMI.

EMR-integrerad
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Med kapacitet från 30 cm längd 
och upp till 300 kg vikt klarar 
man både barn och vuxna.

seca 285 egenskaper gör att den kan använ-
das i stort sett överallt. Fotplattans fötter är 
placerade i de fyra yttre hörnen. Inget vickar 
eller rubbar fotfästet för patienten. seca 285  
är stabil, fotplattan är låg och den är dessu-
tom enkel att flytta.

Från längd till vikt – från energi-
intag till BMI.

Displayen är lättförståelig och enkel att  
läsa av. Den visar längd, vikt och automatiskt 
uträknad BMI. Man kan också knappa in kön, 
ålder och grad av fysisk aktivitet och få vilome-
tabolism (Resting Metabolic Rate – RMR)  
och total energikonsumtion. Med hjälp av  
seca 360° wireless teknologin kan värdena 
trådlöst överföras till en seca skrivare. Allt är 
förberett! Utnyttja möjligheterna när du vill.

Pappersfri, felfri och trådlös 
överföring av värden.

Med seca 360° wireless teknologi kan  
seca 285 trådlöst överföra värden till en seca 
skrivare. Med programmet seca analytics 105 
tillsammans med seca 456 USB adapter kan 
värden trådlöst överföras till en PC som kan 
analysera dem och skicka dem vidare till en 
elektronisk patientjournal. seca 285 är EMR-
integrerad och därför förberedd för att kunna 
skicka digital information i ett nätverk. Allt är 
förberett! Utnyttja möjligheterna när du vill.

seca 285 

Tekniska data
VÅGEN
• Kapacitet 300 kg
• Gradering 50 g till 150 kg sedan 
 100 g till 300 kg
• Mått (B x H x D) 44 x 240 x 47 cm
• Fotplatta (B x H x D) 44 x 6 x 47 cm
• Vikt 16 kg
• Drivs via en seca nätadapter med separata 
 batterier för längdmätaren.
• Förberedd för trådlös dataöverföring
• Funktioner: TARA, Pre-TARA, Mor/Barn-
 funktion, HOLD, auto-HOLD, auto-BMI,  
 CLEAR, dämpning, SEND/PRINT
• Klass 
• Kompatibel med seca trådlösa skrivare, 
 seca 465 och seca 466, programmet  
 seca analytics 105 och seca 456 USB  
 adapter för trådlös dataöverföring till PC
 
LÄNGDMÄTAREN
• Mätområde 30 – 220 cm
• Gradering: 1 mm
• Huvudstödet har display för visning av längd, 
 HOLD knapp, nollställning på valfri höjd och  
 automatisk avstängning.

Längden visas 
i displayen på 
huvudstödet.

Med bara ett tryck kan 
du trådlöst överföra 
värdena till en seca 360° 
skrivare eller till en PC.

Den stabila fotplattan med hälstöd garanterar 
en noggrann mätning. Fotplattan har också 
anti-halk behandling.

seca 285:
Väg och mät på samma gång, med precision.

M ed seca 285 kan du väga och mäta på samma gång. Vågen har hög kapacitet, längd-
mätaren har hälstöd och en ny kontrollfunktion för rätt positionering av patientens huvud 

(Frankfurt Line). Dessutom har seca 285 två displayer. Den ena sitter på huvudstödet och visar 
längden och den andra visar längd, vikt och auto-BMI. Allt som seca 285 väger, mäter och 
räknar ut kan trådlöst överföras, med seca 360⁰ wireless teknologin, till en seca skrivare eller 
till programmet seca analytics 105 på en PC. Allt är förberett! Utnyttja möjligheterna när du vill.
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