
seca 725
Balança pediátrica com  
pesos deslizantes

• Desenho clássico e mecanismo  

 de alta precisão.

• Comprovação exata do peso,  

 graças ao ajuste zero. 

• Bandeja de pesagem de curvas  

 suaves para máxima segurança.

• Fácil de utilizar e transportável.
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Desenho clássico e mecanismo 
de alta precisão.

A balança pediátrica seca 725 combina  
a clássica construção plana com uma 
mecânica de alta precisão. Com pesos que 
se deslizam suavemente, é fácil de usar e 
oferece resultados exatos. A bandeja de 
pesagem suavemente curvada oferece uma 
acomodação segura para o bebê, e a robusta 
construção e as barras em aço fundido 
garantem muitos anos de pesagem precisa. 
Com todas estas qualidades, esta balança 
pediátrica continua sendo uma das favoritas 
há muitas décadas.

Comprovação exata do peso
graças ao ajuste zero. 

O ajuste zero garante a comprovação  
confiável do peso líquido. Assim, a tara de 
uma colchonete pode eliminar-se facilmente, 
e o que fica é o peso real do bebê. A barra 
da balança oferece escalas muito pequenas 
de 5 g. A capacidade é de 16 kg. A precisão 
que oferecem estas graduações dificilmente 
se encontrarão em alguma outra balança 
pediátrica; e justamente por ser mecânica, 
esta balança oferece um máximo de confia-
bilidade.

seca 725:
Tão clássica como confiável. 

O  peso de um bebê aumenta com grande rapidez; aos seis meses, já tem  
dobrado. E enquanto o bebê começa a engatinhar e a correr, alguma grama 

ou outra de gordura desaparecerá rapidamente. Para controlar o desenvolvi- 
mento do bebê desde o inicio e com máxima segurança, os consultórios  
pediátricos precisam poder contar com instrumentos confiáveis e duráveis  
e com uma balança pediátrica que funcionará em qualquer ambiente. A balança 
mecânica seca 725 está oferecendo os seus serviços a mais de 50 anos, e os  
profissionais de saúde de todo o mundo seguem utilizando-a até o dia de hoje.

Fácil de utilizar e transportável. 

A bandeja de pesagem pode-se extrair 
facilmente da base para limpeza. Com 
um acabamento de alta resistência e 
resistente a riscos e uma superfície suave 
e sem costuras, a balança seca 725 é 
extremamente fácil de limpar. 

O ajuste zero garante a comprovação
confiável do peso líquido, já que permite
eliminar facilmente o peso adicional de uma
colchonete ou de uma fralda.A bandeja desmontável facilita a tarefa de limpeza.

seca 725 

Dados técnicos
• Capacidade: 16 kg
• Graduação: 5 g
• Dimensões (LxAxP):  
 550 x 180 x 290 mm
•  Peso: 6,4 kg
• Funções: ajuste de zero
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