
seca 645
Balança com corrimão  
multifuncional sem fios 

• Gradeamento estável provê  

 apoio durante a pesagem. 

• Extremamente plano,  

 com plataforma grande.

• De alta capacidade.

• Funcionalidade IMC  

 (Índice de Massa Corporal).

Integração PEP
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Gradeamento estável apoia os 
pacientes durante a pesagem.

A seca 645 dá para seus usuários uma 
vantagem única: corrimão de instalação 
firme proporciona ao paciente um suporte 
seguro antes, durante e depois da pesagem. 
Isto significa, claramente, que a tensão no 
pessoal da enfermagem é consideravel-
mente aliviada, podendo assim prestar mais 
atenção aos seus pacientes.

seca 645:
Ótima estabilidade.

O    diagnóstico e a terapia de pacientes mais pesados ou com deficiência 
requerem produtos que satisfazem exigências específicas. A balança com 

corrimão seca 645 foi especialmente projetada para uso em hospitais, centros  
de reabilitação, casas de repouso e também em centros de diálise. A seca 645 
ajuda a tornar a sua vida médica cotidiana um pouco mais fácil.

Especialmente plano,  
com plataforma grande.

A plataforma de anti-deslizamento com uma 
altura de apenas 55 mm. dá à balança um 
fácil acesso – até mesmo para pacientes mais 
velhos e para pacientes de ortopedia. Uma 
vantagem adicional: uma cadeira pode ser 
colocada na plataforma de dimensões gene-
rosas para os pacientes poderem ser pesa-
dos enquanto sentando. Pode ser guardado 
primeiro o peso da cadeira com a função de 
pre-TARA e depois ser deduzido automatica-
mente do peso medido do paciente com  
a cadeira incluída.

Fácil de dobrar e transportar.

Com uma capacidade de 300 kg, a seca 645 
é ideal para a pesagem de pacientes mais 
pesados. Quando acoplado com a haste de 
medição opcional 223 da seca, também pode 
ser determinada a altura do paciente durante 
o processo de pesagem. Com a função IMC 
pode ser determinar a razão do peso para 
altura com o toque de um botão, fornecendo 
assim dados nutricionais objetivos.

Fácil de transportar e não  
dependente da rede elétrica.

Graças às suas rodas de borracha, a balança 
com corrimão seca 645 pode ser movida 
facilmente dentro das instalações até cada 
paciente. Esta mobilidade é também mel-
horada pelo fato de que a balança pode ser 
alimentada pela rede elétrica ou por baterias 
recarregáveis. 

Transmissão das medições sem 
erros, sem papéis e sem fios.

Com a tecnologia sem fios seca 360°, a seca 645 
pode enviar medições a uma impressora opcional 
seca 360°. Com as soluções de software de rede 
seca analytics 115 ou seca PEP flash 101, mais o 
adaptador sem fios USB seca 456, o seu PC pode 
receber e analisar medições, enviando-as depois a 
um sistema de PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔ-
NICO (PEP). A seca 645 tem integração PEP, 
pronto para controlar registros digitais de pacientes 
e todas as demandas futuras. Para mais informa-
ção sobre a integração PEP, visite: www.seca.com.

Sendo que o 
corrimão faz 
parte da área 
sensível ao peso, 
as medições 
são extrema-
mente precisas 
até mesmo se 
o paciente se  
apoia nele.

A vara de medição op-
cional permite medição 
e pesagem em um só 
passo.

O visor pode ser rodado 
em qualquer direção.
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seca 645 

Dados técnicos
• Capacidade: 300 kg 
• Graduação: 100 g < 200 kg > 200 g 
• Dimensões (LxAxP):  
 640 x 1.150 x 660 mm 
• Dimensões/plataforma (LxAxP):  
 600 x 55 x 600 mm 
• Peso: 25,4 kg 
• Alimentação: Adaptador de energia, 
 baterias recarregáveis 
• Funções: TARA, pre-TARA, ESTAB, auto-ESTAB,  
 IMC, Limpar-auto, interruptor para gama de  
 pesagem automática, amortecimento ajustável,  
 desligamento automático, ENVIAR/IMPRIMIR 
• Opcional: haste de medição seca 223
• Classe de Aprovação: 
• O sistema é compatível com: Impressora sem fios  
 360° avançada seca 466, impressora sem fios  
 360° seca 465, adaptador sem fios USB 360°  
 seca 456, software seca analytics 115 e seca PEP  
 flash 101, estadiômetro seca 274 ou seca 264


