
seca 403 e seca 402
Carrinhos para suporte  
móvel de balanças  
pediátricas seca

novo

• Entalhes feitos sob medida na  

 superfície seguram firmemente no  

 lugar as balanças pediátricas seca.*

• Altura de trabalho ideal de 80 cm.

• Gaveta integrada e prateleira  

 oferecem espaço de armazenamento  

 extra para que você sempre tenha  

 sempre tudo ao alcance (seca 403).

• Suporte de rolo de papel  

 opcionalmente disponível ajuda  

 a manter a área de trabalho limpa  

 (seca 402).

seca 402

seca 403
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A seca 403 oferece práticas 
opções de armazenamento.

A variante expandida do carrinho seca
tem espaço de armazenamento prático que 
mantém documentos e materiais à mão.
Espaço adicional é possível graças a uma 
prateleira e uma gaveta.

seca 403 e seca 402:
O complemento perfeito para
as balanças pediátricas seca.

Os carrinhos seca 403 e seca 402 são os suplementos ideais para as balanças  
pediátricas seca.* Eles foram desenvolvidos especialmente para uso de rotina seguro  

e higiênico em hospitais e consultórios médicos. Entalhes feitos sob medida na superfície  
acomodam a base da balança e garantem que ela não escorregue para fora do lugar. Dois  
freios práticos mantêm o carrinho estável para que os bebês possam ser pesados em  
segurança. E você pode empurrar ou puxar o carrinho pela alça para mover a balança  
pediátrica rapidamente para o lugar onde ela se faz necessária.

seca 403 e seca 402 

Dados Técnicos
seca 403: 
• Dimensões (LxAxP): 715 x 800 x 435 mm 
• Peso: 27,5 kg 
• Carga máx: 45 kg 
• 4 para - choque 
• 2 freios 
• Gaveta integrada e prateleira 

seca 402: 
• Dimensões (LxAxP): 715 x 800 x 435 mm 
• Peso: 11,5 kg 
• Carga máx: 45 kg 
• 4 para - choque 
• 2 freios
• Opcional: suporte de rolo de papel 

* Ambos os carrinhos oferecem uma surperfície  
 individual para as seguintes balanças pediátricas  
 seca: seca 757, seca 717, seca 376, seca 336, e  
 seca 384.

Medição de peso segura e 
em qualquer lugar – com o 
seca 402.

No modelo básico o carrinho seca também 
oferece todas as vantagens de um trabalho 
seguro, móvel e higiênico com as balanças 
pediátricas seca. Prático e de instalação 
simples, um suporte de rolo de papel está 
disponível opcionalmente.

Para que o trabalho seja  
simples, ergonômico e  
higiênico.

A mobilidade e o uso seguro das balanças 
pediátricas é de primordial importância na 
pediatria. Agora as balanças pediátricas 
seca * podem ser posicionadas seguramente 
em carrinhos especialmente desenvolvidos. 
O design ergonômico dos carrinhos, com 
uma superfície de trabalho a 80 cm, garante 
processos de trabalho seguros. Padrões de 
higiene ficam mais fáceis de manter, graças à 
superfície lisa e fácil de limpar.

Entalhes feitos sob medida mantêm a 
balança pediátrica seca ancorada no 
carrinho.

Quatro para-choque sobre as rodas 
protegem o carrinho e a balança de 
colisões contra paredes e portas.

O suporte de rolo de papel opcional 
no seca 402 faz com que o trabalho 
seja ainda mais fácil e higiênico.
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