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seca 834
Balança pediátrica digital 
com função ingestão de 
leite materno 

• Balança neonatal e pediátrica  

 numa só.

• Plataforma de pesagem  

 fácil de separar da base.

• Função ingestão de leite  

 materno.

• Leve, robusta e de fácil  

 transporte.



Segurança e proteção.

Os bebês podem ser pesados segura e con-
fortavelmente na plataforma de pesagem da 
seca 834. A forma arredondada da plataforma 
com os seus lados ligeiramente levantados 
faz com que o bebê se sinta seguro. Com a 
função ingestão de leite materno, cada um 
pode determinar quanto leite o bebê ingeriu 
durante a amamentação ao peito. Com o 
toque num botão, o peso do bebê determi-
-nado antes da alimentação é subtraído ao 
peso verificado após a alimentação.

Balança de bebê e balança de 
chão para criança numa só.

A balança pediátrica pode ser convertida 
numa balança de chão com uma capaci- 
dade de 20 kg rapidamente. A plataforma  
pode ser separada da base apertando um 
botão. Quando montada, a balança é fácil  
de transportar.

Fácil de utilizar devido suas 
funções intuitivas.

A seca 834 é de fácil utilização devido ao 
seu conceito operacional intuitivo. A função 
ESTAB significa que podemos tratar do bebê 
e ler o resultado depois. Com a função TARA, 
o peso de fraldas ou mantas suaves pode ser 
deduzido ao peso do bebê automaticamente.

seca 834 

Dados técnicos
• Capacidade: 20 kg
• Graduação: 10 g < 20 kg > 20 g
• Dimensões (LxAxP):  
 552 x 156 x 341 mm
• Dimensões/bandeja (LxAxP):  
 525 x 80 x 250 mm
• Dimensões/plataforma (LxAxP):  
 280 x 65 x 250 mm
• Peso: 2,5 kg
• Alimentação: Pilhas
• Funções: TARA, BMIF, ESTAB
• Opcional: Bolsa de transporte seca 414,  
 seca 413
• Classe de Aprovação: 

seca 834:
Proteção confiável para um crescimento saudável.

A alimentação desempenha um papel essencial para o desenvolvimento  
  saudável de uma criança recém-nascida. Com a nova balança pediátrica  

seca 834 agora pode, tocando apenas uma vez num botão, controlar diariamente  
quanto leite o seu pequeno paciente bebeu quando o amamentou ao peito. A seca  
apresenta assim, provavelmente o parceiro mais confiável quando se refere à monitori- 
zação da alimentação de bebês. A balança seca 834 é não só ideal para utilizar  
em serviços de pediatria, por pediatras ou enfermeiras, mas também pelos pais  
que desejam controlar em casa o peso do recém-nascido e quanto leite ele bebeu.

A plataforma de pesagem pode ser retirada rápida e 
facilmente tocando apenas uma vez num botão.
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Móvel e robusto para fácil 
transporte.

A sua construção compacta e robusta deter-
mina a seca 834 como a balança para todos 
aqueles que têm de ser móveis no interesse 
da saúde dos seus pacientes mais jovens. A 
economia de energia – até 20.000 pesagens 
com apenas um jogo de pilhas – faz com 
que a balança seja independente de energia 
elétrica. A prática bolsa saco de transporte -  
opcional – seca 414 é ideal para transporte  
e armazenamento seguro.


