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seca 416
Infantômetro para  
medir bebês e crianças  
no hospital

• Construção robusta para  

 medição precisa.

• Corrige automaticamente a  

 posição deitada devido à área  

 de repouso em forma de calha.

• Escala impressa na parte de  

 cima para fácil leitura.

• Compacto.



seca 416:
Construção estável como  
base para medição precisa.

Uma das tarefas principais em pediatria é reconhecer rapidamente os distúrbios do 
crescimento em crianças. Só então, é possível aplicar terapias eficazes para evitar 

também doenças que podem surgir a partir desses distúrbios. Apenas resultados 
precisos levam a um diagnóstico correto – a fim de verificar o quão rápido uma criança 
cresce em cm/ano (essencial para a avaliação dinâmica do crescimento de uma crian-
ça), a precisão milimétrica é necessária. Essa precisão é impossível com os dispositi-
vos convencionais de madeira e metal. Mas é possível com o infantômetro seca 416. 
Especialmente adequado para pediatras exigentes em hospitais e consultórios.

seca 416 

Dados técnicos 
• Faixa de medição: 33 – 100 cm 
• Graduação: 1 mm
• Dimensões (PxAxD): 
 1,103 x 169 x 402 mm
• Peso: 3.2 kg

Resultados precisos com a área 
de repouso em forma de calha.

O design completamente novo do infantôme-
tro seca 416 possibilita a medição extre-
mamente precisa de bebês e crianças com 
até dois anos de idade. A grande área de 
repouso com suas extremidades levemente 
arredondadas posiciona o bebê de forma 
rápida e segura na posição correta. Os  
resultados precisos podem ser obtidos  
sem estresse.

Medição suave com freio  
automático.

O apoio de pés do infantômetro desliza 
suavemente pela escala de medição em duas 
passadeiras. Assim que o tamanho do bebê 
tiver sido medido, o freio automático garante 
que o apoio é travado. Assim, mesmo se 
o bebê for inquieto, o apoio não pode ser 
deslocado e o resultado alterado. É possível 
retirar o bebê e anotar o resultado após a 
medição. Basta tocar em um botão para o 
freio ser liberado de forma rápida e fácil.

Indicador de fácil leitura.

A escala de medição do infantômetro seca 416 
está localizado na extremidade superior e é de 
fácil leitura. O resultado pode ser lido rapidamen-
te em um indicador com moldura vermelha onde 
uma seta clara marca o resultado exato. A escala 
apresenta medições em centímetros e polegadas 
e ainda é fácil de ler após o uso frequente. A 
superfície do infantômetro é resistente à abrasão 
e insensível a desinfetantes.
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O posicionador de pés trava na posição certa  
para capturar os resultados.

O formato em V único automatica-
mente coloca o bebê na posição de 
medição correta.
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seca Precisão para Saúde Importação e Exportação Ltda. • Rua Matrix, 200 – Centro Empresarial Capuava 
06714-360 Cotia, São Paulo • Brasil • telefone +55-11-4702-9300 • www.seca.com


