
• Operabilidade simples para  

 uso móvel rápido.

• É dobrável para economia de  

 espaço de armazenamento.

• Em materiais de alta  

 qualidade para uma vida  

 útil longa.

• Superfícies lisas para facilitar  

 a limpeza.

seca 417
Prancha de medição leve  
e estável para uso móvel
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Operação simples.

Uma dobradiça junta entre si às duas partes 
da prancha de medição seca 417. Ela 
tem uma peça de cabeça integrada e um 
posicionamento de pé separado, que desliza 
suavemente ao longo da ligeiramente elevada 
guia de trilho. Para uma medição precisa 
todo o que o usuário tem a fazer é colocar a 
cabeça da criança contra a peça de cabeça, 
esticar os pés e mover o posicionamento de 
pé até as plantas dos pés.

seca 417 

Dados técnicos
•	 Escala	de	medição:	10 – 100	cm	
• Graduação: 1 mm
• Dimensões, prancha de medição  
 (LxAxP): aprox. 1.120 x 120 x 310 mm
• Dimensões, dobrada para transporte  
 (LxAxP): aprox. 577 x 115 x 300 mm
• Peso do aparelho: aprox. 1,4 kg

seca 417:
Trabalho pesado, feito leve.

A prancha seca 417 é a alternativa móvel para o infantômetro seca 416. O seu 
mecanismo de dobra e o seu baixo peso fazem à seca 417 compacta e leve 

para ser transportado com facilidade. Ela é simples de ser usada e, graças a sua  
superfície lisa, fácil de ser limpa. A durabilidade e longa vida útil são garantidos 
pelos materiais de alta qualidade.

Limpeza rápida.

As superfícies lisas e arredondadas previnem 
os solavancos e choques durante a medição 
e facilitam a limpeza. O posicionamento do 
pé pode ser removido para a acessibilidade 
das guias de trilho para limpeza. O plástico 
ABS protege a pele e a escala impressa são 
impérvios a todos os produtos de limpeza e 
desinfetantes comercialmente disponíveis.

Resultados fáceis de ler.

O estadiômetro seca 417 é ideal para uso 
móvel. Durante exames marcados regular-
mente, o pessoal médico checa as condições 
nutricionais e o desenvolvimento de infantes 
e bebês. O processo devo ser rápido, por 
isso é importante poder ler os resultados 
facilmente. As marcações vermelhas e a 
impressão de alta qualidade da prancha não 
desvanecem, inclusive após o uso intensivo 
por muitos anos.

Longa vida de serviços.

A leveza da prancha de medição é igualada 
pela alta qualidade do mecanismo de dobra, 
peça de cabeça e o posicionamento do pé. 
Uma atenção especial é prestada à seleção 
dos materiais que podem resistir anos de 
uso intensivo sem perder a sua forma. Uma 
proteção adicional é fornecida pela sacola 
seca 412 de transporte, feita de nylon leve, 
repelente à água.

A peça de cabeça 
robusta ajuda a  
posicionar a criança.

O mecanismo de dobra de alta qualidade
 garante uma vida de serviço longa.

O posicionamento  
do pé desliza suave  
e preciso ao longo 
das guias de trilho 
especiais.

Os resultados de medição 
são facilmente lidas da 
escala ampla.
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