
seca 685
Balança multifuncional  
sem fios 

• Pesagem segura de  

 pacientes em pé, sentados,  

 ou em cadeiras de rodas.

• Plataforma grande,  

 de fácil acesso.

• Uma barreira para rodas  

 oferece mais segurança.

• Visor de fácil leitura.

• Funções de TARA,  

 ESTABILIZAÇÃO automática  

 e de amortecimento.

• Mobilidade graças a  

 rodízios de transporte.

• Ao apertar um botão, as  

 medições podem ser enviadas  

 para uma impressora sem fios  

 seca ou para um PC.
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Integração PEP



Pesagem segura de  
pacientes em pé, sentados,  
ou em cadeiras de rodas.

Neste balança os pacientes podem se le-
vantar com a ajuda de um corrimão estável, 
se sentar no assento dobrável integrado, ou 
permanecer numa cadeira de rodas na plata-
forma grande (800 x 840 mm). Quando em 
pé, um corrimão estável oferece segurança 
para pacientes mais instáveis. Para se senta-
rem, um assento confortável para pacientes 
com reduzida mobilidade pode ser elevado 
e abaixado com uma mão. Foi prestada 
atenção especial para tornar esta balança de 
fácil acesso, e uma barreira de parada para 
as rodas dianteiras de uma cadeira de rodas 
provê uma segurança adicional.

Funções de TARA,  
ESTABILIZAÇÃO automática  
e de amortecimento.

As funções de TARA e de pré-TARA per-
mitem uma determinação segura do peso 
líquido apesar do peso extra, deduzindo, 
por exemplo, o peso já conhecido de uma 
cadeira de rodas. A função prática de ESTA-
BILIZAÇÃO automática mostra o peso até 
mesmo depois de o paciente deixar a balan-
ça. O amortecimento compensa pequenos 
movimentos, fornecendo assim resultados 
precisos. O peso é sempre fácil para o 
paciente e para o profissional dos cuidados 
médicos lerem a partir do visor rotativo 
conveniente montado ao nível da cintura.

Detalhes úteis para uma  
manipulação perfeita.

A borracha anti-deslizante que cobre e cor-
rimão oferece segurança adicional, e rodízios 
de transporte integrados tornam a balança 
fácil de se mover.

seca 685:
Pesagem sem restrições.

A nova balança multi-funções seca 685 é a verdadeira balança universal da seca. 
Devido às suas múltiplas funções, esta balança é ideal para ser usada em hos-

pitais, medicina geral, nefrologia e medicina para jovens, assim como em casas de 
repouso. Nós endereçamos muitas das necessidades da vida médica cotidiana por 
meio de um design sofisticado e funcional. O resultado? Uma balança que diariamente 
torna o seu trabalho mais fácil.

seca 685 

Dados técnicos
• Capacidade: 300 kg
• Graduação: 100 g < 150 kg > 200 g
• Dimensões (LxAxP):  
 910 x 1.100 x 1.064 mm
• Dimensões/plataforma (LxAxP):  
 800 x 50 x 840 mm
• Peso: 59,5 kg
• Funções: TARA, pre-TARA, ESTAB,  
 auto-ESTAB, IMC, Limpar-auto, 
 interruptor para gama de pesagem automática,  
 amortecimento ajustável, ENVIAR/IMPRIMIR
• Alimentação: Adaptador de energia
• Transmissão de dados:  
 tecnologia seca 360º wireless 
• Inclui a rampa seca 470
• 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

Graças à rampa integrada, uma cadeira de 
rodas rola facilmente e confortavelmente sobre 
a plataforma.

O paciente pode estar de pé ou sentado durante 
a pesagem.

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

Com a tecnologia sem fios seca 360°, o seca 685 
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 
ELETRÔNICO (PEP). Assim, o seca 685 tem inte-
gração PEP e está pronto para controlar registros 
digitais de pacientes e todas as demandas futuras. 
Para mais informação sobre a integração PEP, 
visite: www.seca.com.

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 • fax +55-11-4702-9300 • info.br@seca.com • www.seca.com
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