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MEDYCZNE WAGI KOLUMNOWE
Dokładne pomiary • Solidne i trwałe wykonanie

Wagi kolumnowe seca wyróżniają się nie tylko najwyższą precyzją, ale także swoimi właściwościami, które upraszczają codzienną pracę służby zdrowia: rutynowe czynności zostają skrócone,
proces mierzenia i ważenia przyspieszony, natomiast wyniki pomiarów wybranych produktów
bezprzewodowo przesłane bezpośrednio na PC lub drukarkę. W ten sposób seca działa na korzyść lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu. Do tego dochodzą na pierwszy rzut oka drugoplanowe szczegóły, jakimi są intuicyjna obsługa i łatwe do utrzymania w czystości platformy.
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WAGI KOLUMNOWE
Pomagają, gdzie
tylko mogą.

wagi lekarskie
bezpieczne, solidnie wykonane idealnie sprwdzą się w gabinecie lekarskim

seca 704

EMR

Integration

| medyczna waga z legalizacją

Waga kolumnowa do 300 kg z funkcją
przesyłanie wyników do EDM 
Od małych dzieci do pacjentów z otyłością – seca 704 jest
prawdziwą wagą wszechmogącą, zwłaszcza gdy chodzi

o takie wartości jak masa ciała, BMI i wzrost. Tutaj mamy

dwie możliwości: montaż mechanicznego wzrostomierza na

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
urzadzenia-medyczne.com.pl
Dla seca 704:
•

Usługa montażu na miejscu

•

Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

•

wadze lub bezprzewodowy odbiór wzrostu z opcjonalnego
stadiometra seca 274 lub seca 264. Dalszymi zaletami są

wyjątkowo duża nośność do aż 300 kg, która pozwala na

ważenie bardzo otyłych pacjentów, obszerna i jednocześnie

płaska platforma oraz oszczędzające czas funkcje Pre-TARA,
HOLD, Auto-HOLD i matka/dziecko. Wszystko to gotowe na
przyszłą integracje z EDM.
•

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, funkcja matka/dziecko,

•

ustawiana amortyzacja, automatyczne wyłączanie,

Wartość dodana seca

•

pomiarów wzrostu i jednocześnie oblicza

wskaźnik BMI? Jest coś takiego, oczywiście
marki seca: seca 704, za pomocą najnowszej

HOLD, Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,

automatyczna zmiana zakresów ważenia,

Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu

Waga kolumnowa, która odbiera wyniki

Podziałka: 50 g < 150 kg > 100 g

Podstawa wykonana

SEND/PRINT

z ciężkiego żeliwa

zniesie nawet intensy-

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,

wne obciążenie.

wzrostomierz seca 220 lub seca 224, zasilacz seca 447
Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

bezprzewodowej technologii odbiera dane z

bezprzewodowych wzrostomierzy (seca 274 i

seca 264) i automatycznie oblicza BMI za pomocą
danych wzrostu i masy ciała. Wynik ma być

bezprzewodowo zapisany na PC lub przesłany na
drukarkę? Wystarczy nacisnąć przycisk funkcyjny
– gotowe.

‣ Od ponad 176 lat świata medycyny nie można wyobrazić sobie bez wag seca. Dzięki wysokiej precyzji,

solidnej mechanice, trwałej elektronice i wielu przemyślanych detalach waga seca jest wagą seca. Nie wspominając o bezkonkurencyjnie niewielkiemu zużyciu energii lub rolkom, które ułatwiają transport z pomieszczenia
do pomieszczenia.

Opcjonalny wzrostomierz umożliwia
jednoczesny pomiar wagi i wzrostu.

Praktyczne kółka umożliwiają

Dzięki modułowi interfejsu seca 452, seca 704 może przesyłać każdy

schowany w kolumnie wagi aby nie

systemu EDM.

transport wagi. Kabel elektryczny
uszkodzić przewodu.

pomiar do opcjonalnej drukarki bezprzewodowej seca lub bezpośrednio do
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Mierzenie i ważenie w jednym

kroku – dzięki wintegrowanym
wyrostomierzu.

optymalizacja

seca 704 s

| medyczna waga z legalizacją

Waga kolumnowa z funkcją
przesyłanie wyników do EDM i
wzrostomierzem 6 – 230 cm 
Mierzenie i ważenie w jednym kroku – do tego opracowaliśmy wage kolumnową seca

EMR

Integration

704 s z bezprzewodową transmisją danych. Dokładne mierzenie pacjenta umożliwia

seca 799 | medyczna waga z legalizacją

i wzrostu, seca 704 s automatycznie oblicza również BMI. Wyniki można przesyłać

Elektroniczna waga kolumnowa ze
wzrostomierzem i funkcją BMI 

zania ułatwiają działanie: wyświetlacz można obsługiwać, gdy pacjent jest nadal stoi

Uniwersalna, niewymagająca częstej konserwacji i

oszczędność czasu w pediatrii, znana również jako funkcja matka / dzieck. Dziecko

nym zasilaniem bateryjnym – seca 799 jest idealna

zintegrowany wzrostomierz z zakresem podziału do 230 cm. Od obu wartości – wagi
bezprzewodowo bez opóźnienia do drukarki lub systemu EDM. Inteligentne rozwią-

na wadze a odczyt ze wzrostomierza ułatwia dwustronny wydruk. Funkcja TARA to
może być ważona bez zakłóceń na ramieniu matki. Wcześniej zapisana masa ciała

matki jest tarowana, więc uzyskujemy tylko ciężar dziecka. Dzięki ogranicznikowi pięt
możliwe są pomiary za pomocą systemu 3-punktowego.
Waga:

Nośność: 300 kg

•

Funkcje: TARA, Pre-TARA, funkcja matka/dziecko, HOLD,

•

•

lekarskich. Dzięki rolkom transportowym waga ta
jest mobilna. seca 799 wyposażona jest w kilka
funkcji inteligentnych. Na przykład, funkcja BMI
pacjenta. Waga wyposażona we wzrostomierz

Podziałka: 50 g < 150 kg > 100 g

Auto-HOLD, BMI, zakres funkcji Auto-CLEAR,

umożliwia jednoczesny pomiar wzrostu i wagi,

Nośność: 200 kg

Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,

•

Funkcje: TARA, HOLD, BMI, automatyczne

pozycjoner głowy seca 430, zasilacz seca 447

•

•

Zakres pomiaru: 6 – 230 cm
Podziałka: 1 mm

Podziałka: 100 g < 150 kg > 200 g

wyłączanie, wzrostomierz o zakresie pomiaru
75 – 200 cm i podziałce 1 mm

Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220 lub
seca 224, zasilacz seca 447

Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i
produktami seca gotowymi do pracy z EDM.

Dla seca 704 s:
•
•
•
Oznakowanie boczne wzrostomie-

Praktyczne kółka umożliwiają

wzrostu.

schowany w kolumnie wagi aby nie

rza umożliwia optymalny odczyt

Kontakt z nami:

Usługa montażu na miejscu

+48 12 263 73 27
Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu
+48 793 930 812
Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu

biuro@heritage-medical.pl

transport wagi. Kabel elektryczny
uszkodzić przewodu.

Aby obliczyć BMI, wystarczy
nacisnąć przycisk.

Antypoślizgowa powierzchnia platformy
gwarantuje bezpieczeństwo. Kółka
transportowe do łatwego przem-

ieszczania wagi, Kabel elektryczny

urzadzenia-medyczne.com.pl

sprawdza się świetnie
w szkolnych gabinetach
pielęgniarskich
czy oddziałach szpitalnych
niezależnie od ilości
wykonywanych dziennie
ważeń

idealny stosunek jakości do ceny

•

automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT

Waga ciesząca się największą
popularnością!

oszczędzając tym samym czas.

automatyczne ważenie, regulowane tłumienie,

Wzrostomierz:
•

do codziennego użytku w szpitalach i gabinetach

pozwala na wiarygodną ocenę stanu odżywienia

•
•

niezależna od miejsca użytkowania, z ekonomicz-

DO
WYBBRY
ÓR

schowany w kolumnie wagi aby nie
uszkodzić przewodu.
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Mechaniczna waga kolumnowa
z przesuwnymi odważnikami na
wysokości wzroku 

Akcesoria

seca 220

dopracowane w każdym szczególe

2

bardzo solidna, żeliwna platforma, która wytrzyma
intensywną pracę przez długie lata

3
seca 756
wygodne rolki, dzięki którym z łatwością można
optymalizacja

WAGI KOLUMNOWE
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seca 711

optymalizacja

3 istotne zalety wag seca

medyczna waga z legalizacją

1

Akcesoria

seca 220
przemieścić wagę w potrzebne miejsce

Wzrostomierz teleskopowy
do wag kolumnowych seca

Mechaniczna waga kolumnowa
z opcją wyświetlania wskaźnika
BMI 

Precyzyjna, solidna i wygodna: seca 711 z

Ten wysuwany wzrostomierz można

seca 756 to jedna z pierwszych mechanicznych

Teleskopowy wzrostomierz
do montażu bocznego
na wagach kolumnowych
seca

się do ważenia nawet mocno otyłych osób.

wych seca.

masie i stanie odżywienia pacjenta w połączeniu z

Ten mechaniczny wzrostomierz telesko-

ważącą, na dużej, czytelnej podziałce umożliwia-

wany na wielu wagach kolumnowych

obciążeniem maksymalnym do 220 kg nadaje
Dodatkowy komfort użytkowania zapewniają

zamontować do wielu wag kolumno-

płaska, duża i niewysoko osadzona platforma

•

Zakres pomiaru: 60 – 200 cm

wzroku. Dwustronna skala daje się odczytać

•

Optional: pozycjoner głowy

oraz wskaźnik umieszczony na wysokości

zarówno przez personel medyczny, jak i pa-

cjenta. Budowa z wysokiej jakości materiałów

•

Podziałka: 1 mm
seca 430

(żeliwna podstawa, stalowa kolumna) gwaranniu oraz długowieczność. Waga może zostać

powy może być opcjonalnie zamonto-

jącej precyzyjny odczyt pomiaru masy ciała auto-

seca. Boczne umieszczenie suwaka po-

matycznie uruchamia się tarcza wskaźnika BMI w

miarowego zapewnia więcej miejsca na

kontrastowych kolorach. Wynik widoczny jest w

platformie wagi, co umożliwia wygodne

niewielkim oknie, obok którego nadrukowana jest

ważenie i mierzenie otyłych pacjentów.

łatwo odczytać zakres BMI, który wyświetlany

•

Zakres pomiaru: 60 – 200 cm

niedowagę, wagę prawidłową, nadwagę i otyłość

•

Optional: pozycjoner głowy

jest w kontrastujących kolorach z podziałem na

wyposażona w opcjonalny wzrostomierz seca
220 do jednoczesnego dokonywania pomiaru

•

(skrajna nadwaga). Kolejną zaletą wagi seca 756

wagi i wzrostu.

są praktyczne rolki transportowe i płaska platfor-

Podziałka: 1 mm
seca 430

ma. Waga dostępna jest również w wersji
ze wzrostomierzem.

•

Nośność: 220 kg

•

Funkcje: ustawienie punktu zerowego

•

wartością BMI. Gdy pacjent wchodzi na platformę

skala wzrostu. Po określeniu masy ciała można

tują wytrzymałość przy intensywnym użytkowa-

•

wag kolumnowych, które wyświetlają informacje o

Podziałka: 100 g

Opcjonalnie: wzrostomierz seca 220

•

Nośność: 160 kg

•

Funkcje: BMI, ustawienie punktu zerowego

•
•
•

Podziałka: 500 g

Wbudowane kółka transportowe

Opcjonalnie: wzrostomierz seca 224

Z wyraźnie widocznym, czerwonym
oknem odczytu łatwo sprawdzić
wzrost.

Z wyraźnie widocznym, czerwonym
oknem odczytu łatwo sprawdzić
wzrost.

Kontakt z nami:
Wartości znajdują się po obu

Szeroka i płaska budowa platformy

na wysokości oczu skali.

pozycję w czasie ważenia.

stronach wygodnie umieszczonej

ułatwia wejście na wagę i stabilną

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

Dzięki
kolorowej skali
łatwo
określić są 24 miesięczną gwarancją producenta
wszystkie
produkty
seca
objęte

Dostępny oddzielnie wzrostomierz

umożliwia równoczesne dokonywanie
pomiarów wzrostu i masy ciała.

wartość BMI.

urzadzenia-medyczne.com.pl
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deklaracja zgodności

deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi
postanowieniami poniższych dyrektyw.

Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi
postanowieniami poniższych dyrektyw.

Kategoria

Nieautomatyczne elektroniczne wagi kolumnowe

Kategoria

704

Produkty

Produkt
Numer certyfikatu badania
typu UE
Klasa dokładności

III
Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102),
dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE
i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123

Klasyfikacja jako
wyrób medyczny
Procedura oceny zgodności
wyrobów medycznych
Opcjonalnie z bezprzewodową
transmisją danych

Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej
wyrobów medycznych
x

93/42/EWG
2011/65/UE

2014/31/UE
93/42/EWG
2011/65/UE

Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Producent:

899

Klasa I z funkcją pomiarową
Godnie z załącznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG
dotyczącej wyrobów medycznych

1999/5/WE

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodności

Producent:

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy

Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących
się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych
Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych
Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy
Made in China
Designed in Germany

Dyrektywa:
Jednostki
notyfikowane:

Made in China
Designed in Germany
2014/31/UE:
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Niemcy
Identyfikator: 0102

878

Dyrektywy:

W przypadku wyrobów z funkcją bezprzewodowej transmisji danych obowiązują dodatkowo następujące
przepisy:

Jednostki
notyfikowane:

877

III / IIII
III
III / IIII
Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102),
dokonała oceny zgodności zgodnie z modułem D dyrektywy 2014/31/UE
i wydała następujący certyfikat: DE-M-AQ-PTB123

Klasyfikacja jako
wyrób medyczny
Procedura oceny zgodności
wyrobów medycznych

Klasa I z funkcją pomiarową

875

D07-09-032

Procedura oceny zgodności
dla wag nieautomatycznych

Dyrektywy:
2014/31/UE

799

Numer certyfikatu badania
typu UE
Klasa dokładności

D05-09-016

Procedura oceny zgodności dla
wag nieautomatycznych

Nieautomatyczne elektoniczne wagi osobowe

2014/31/UE:
Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB)
Bundesallee 100
38116 Braunschweig, Niemcy
Identyfikator: 0102

93/42/EWG:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy
Identyfikator: 0123

0102
0123

93/42/EWG:
TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy
Identyfikator: 0123

Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze
zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.
Hamburg, 20.04.2016

0102
0123

Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w związku ze
zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów.

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing

17-10-09-294b

17-10-09-327a

Hamburg, 20.04.2016

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing
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Zapraszamy na naszą stronę urzadzienia-medyczne.com.pl, gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić
wszystkie wagi oraz dokonać bezpiecznej płatności on-line. W przypadku placówek medycznych
istniej możliwość uzgodnienia odroczonego terminu płatności - w takim przypadku prosimy o kontakt
mailowy lub telefoniczny przed zakupem.
Terminy dostaw: wszystkie terminy dostawy wag i urządzeń można sprawdzić zapisując wybrany
produkt do koszyka. W przypadku wag z legalizacją, termin dostawy kształtuje się od 7 dni roboczych
od ok. 3 tygodni w zależności od rodzaju urządzenia.
Na wszystkie urządzenia seca obowiązuje 24 miesięczna producenta. Wszystkie urządzenia marki
seca posiadają deklarację zgodności CE. Wszystkie produkty marki seca posiadają drukowana polską
instrukcje obsługi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Ważna informacja dotycząca wag z legalizacją
W przypadku zakupu legalizowanej wagi seca należy pamiętać o:
1. zabezpieczeniu deklaracji zgodności zawartej w instrukcji urządzenia, gdyż wraz
z naklejkami znajdującymi się na wadze (CE , znak M, tabliczka znamionowa oraz cechy
zabezpieczające) są dowodem że waga pomyślnie przeszła proces oceny zgodności
i może zostać użyta do celów medycznych,
2. dbaniu o cechy zabezpieczające by nie uległy zniszczeniu lub zatarciu.
Uszkodzenie cechy/tabliczki wiąże się automatycznie z utratą legalizacji,
3. legalizowaną wagę medyczna należy poddać kolejnej legalizacji ponownej :
• po raz pierwszy: po 3 latach, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku
w którym została zakupiona
• po raz kolejny: co 25 miesięcy
4. Legalizacji ponownej wagi można dokonać w własnym zakresie w Obwodowym
Urzędzie Miar na danym terenie lub przez naszą firmę.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27, +48 793 930 812
biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

