
WAGI DLA SPECJALISTYCZNYCH
OŚRODKÓW MEDYCZNYCH

Usuwanie barier  
z wielofunkcyjnymi  
wagami seca.
Stwierdzenie, że ktoś jest przykuty do wózka inwa-
lidzkiego, jest całkowicie błędne. Wręcz przeciwnie, 
wózek inwalidzki daje użytkownikowi swobodę 
ruchu, której nie miałby bez niego. Jeśli pojawią 
się przeszkody dla wózka inwalidzkiego, należy je 
usunąć. seca udowadnia to za pomocą swoich wie-
lofunkcyjnych produktów i oferuje wagę o dużej 
powierzchni, która jest łatwo dostępna nie tylko dla 
użytkowników wózków inwalidzkich, ale również 
dla pacjentów, którzy są zdani na szpitalne łóżko.

urzadzenia-medyczne.com.pl

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/
https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

|  medyczna waga z legalizacjąseca 677
Elektroniczna waga do ważenia osób poruszających 
się na wózkach inwalidzkich z wygodnymi najazda-
mi oraz wygodną poręczą. Składana waga wyposa-
żona w kółka do łatwego przemieszczania.

 y Udźwig do 300 kg
 y Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
 y Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
automatyczne przełączanie  
zakresów ważenia

 y Wygodne najazdy  
dla wózków inwalidzkich

 y Bardzo stabilna poręcz, pomocna podczas 
ważenia pacjenta w pozycji stojącej

 y Waga składana i łatwa w transporcie  
dzięki systemowi kółek

Stabilna, funkcjonalna i mobilna: seca 677, dzięki obszernej 
platformie i stabilnej poręczy jest wagą uniwersalną. Pa-
cjentów można ważyć w pozycji siedzącej na krześle lub na 
wózku inwalidzkim. Poręcz stanowi cenne oparcie dla osób 
starszych lub z ograniczeniem ruchowym. Duża nośność seca 
677 sprawia, że wagę z powodzeniem można również wyko-
rzystać w ośrodkach leczenia otyłości , pacjentów z bardzo 
dużą nadwagą. Po zakończonym ważeniu wystarczy parę ru-
chów, aby złożyć wagę do oszczędzającej miejsce pozycji do 
przechowywania. Dzięki mocnej blokadzie między poręczą, a 
platformą pozycja ta zapewnia bezpieczne ustawienie. Złożo-
ną, wagę można wygodnie przemieszczać na kółkach trans-
portowych. Czytelny, intuicyjnie obsługiwany wyświetlacz 
znajdujący się na wysokości biodra ułatwia proces ważenia.

wygodna • praktyczna

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/
https://urzadzenia-medyczne.com.pl/medyczne-wagi-lekarskie/47-waga-do-wozkow-inwalidzkich-seca-677.html
https://urzadzenia-medyczne.com.pl/medyczne-wagi-lekarskie/47-waga-do-wozkow-inwalidzkich-seca-677.html


 y Funkcjonalna duża platforma wagowa

 y Wbudowane rolki oraz uchwyty  
pozwalają na łatwy transport wagi  
w potrzebne miejsce

 y Wygodne najazdy 

Pacjenci mogą być również ważeni siedząc na wózku inwa-
lidzkim lub krześle. Wyjątkową cechą seca 657 jest nowa 
funkcja pamięci. To praktyczne rozwiązanie jest znacznym 
ułatwieniem, w szczególności na oddziale ratunkowym: 
najpierw określana jest masa ciała pacjenta wraz z nosza-
mi lub wózkiem inwalidzkim. Następnie ważone są same 
nosze lub wózek inwalidzki, a masa netto pacjenta ukazuje 
się automatycznie na wyświetlaczu. Waga jest dostarcza-
na wraz z przewodowym wyświetlaczem LCD. Wyświetlacz 
obsługiwany jest intuicyjnie i wyposażony jest w wiele 
dodatkowych funkcji. Dzięki funkcji Pre-TARA dodatkowy 
ciężar noszy lub wózka inwalidzkiego odejmowany jest 
bezpośrednio od całkowitego wyniku w procesie ważenia. 
Funkcja BMI pozwala określić stan odżywienia pacjenta. 
Za pomocą praktycznych rolek i wbudowanych uchwytów 
można ją transportować i użytkować w różnych miejscach.

Bardzo praktyczne rozwiązanie zwłaszcza jeżeli zachodzi 
potrzeba ważenia osób starszych, schorowanych czy osób  
z ograniczeniami ruchowymi. Waga ta posiada składane pod-
łokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonomicz-
nie wyprofilowane siedzisko oraz płynnie poruszające się 
rolki, które wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem 
pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe przemieszczanie wagi. 

Waga krzesełkowa seca 956 jest zasilana 
bateryjnie, dzięki czemu można bez pro-
blemu poruszać się nią po oddziałach.

Składane podnóżki ułatwiają siadanie  
i wstawanie z wagi krzesełkowej.opcjonalny statyw do wyświetlacza

 y Udźwig do 300 kg
 y Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
 y Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
automatyczne przełączanie  
zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja

 y Udźwig do 200 kg
 y Podziałka: 100 g
 y Funkcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

|  medyczna waga z legalizacjąseca 657
Elektroniczna waga z bardzo dużą platformą ważą-
cą. Waga umożliwia wygodne ważenie pacjentów 
na wszystkich powszechnie stosowanych łóżkach, 
noszach czy leżankach.

|  medyczna waga z legalizacjąseca 956
Elektroniczna waga krzesełkowa do ważenia  
pacjentów w pozycji siedzącej.

Wszystkie produkty  
seca objete są 

gwarancją producenta

LATA
GWARANCJI2
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wielofunkcyjna waga
wyposażona w wyjątkowo nisko umieszczoną,  
łatwą do wejścia platformę i stabilną poręcz.

Wielofunkcyjna waga o dużej nośności zapewnia z jed-
nej strony bezpieczne ważenie, z drugiej wygodę w waże-
niu szczególnie otyłych osób. Wbudowana poręcz stanowi 
podporę dla pacjentów w czasie procesu ważenia. Na ob-
szernej platformie wagi można również postawić krzesło. 
Funkcja Pre-TARA automatycznie odejmuje jego zapisany 
ciężar w celu określenia masy netto pacjenta. W zależno-
ści od potrzeb może być ona podłączona przez zasilacz 
do gniazdka elektrycznego lub być zasilana bateryjnie.

|  medyczna waga z legalizacjąseca 645
Elektroniczna waga pomostowa z wygodną poręczą. 
Waga zaprojektowania specjalnie do wygodnego 
ważenia pacjentów starszych lub pacjentów z dużą 
nadwagą

 y Wygodna dla osób starszych, pacjentów z nadwagą

 y Na obszernej platformie może także wstawić krzesło, by zważyć pacjenta na siedząco

 y Łatwa w przenoszeniu dzięki wbudowanym kółkom

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

Wagę można doposażyć w teleskopowy wzro-
stomierz. Zakres pomiaru do 230 cm co 1 mm

Akcesoria dodatkowe:

 y Udźwig do 300 kg
 y Podziałka: 100 g < 200 kg > 200 g
 y Funkcje: TARA, Pre-TARA, HOLD,  
Auto-HOLD, BMI, Auto-CLEAR,  
automatyczne przełączanie  
zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja

https://urzadzenia-medyczne.com.pl/medyczne-wagi-lekarskie/51-waga-platformowa-z-porecza-seca-645.html
https://urzadzenia-medyczne.com.pl/


deklaracja zgodności 

Strona 1 / 2 
 

17
-1

0-
09

-2
90

d 

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

Kategoria Nieautomatyczne elektroniczne wagi wielofunkcyjne 

Produkty 635 645 657 665 667 675 677 685 
Numer certyfikatu badania 
typu UE D00-09-010 

Klasa dokładności  III 

Procedura oceny zgodności  
dla wag nieautomatycznych 

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 Klasa I z funkcją pomiarową 

Procedura oceny zgodności 
wyrobów medycznych 

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

Opcjonalnie z bezprzewodową 
transmisją danych x - x 

 
Dyrektywy: 

2014/31/UE Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących  
się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych 

93/42/EWG Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 
2011/65/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji 

w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 
W przypadku wyrobów z funkcją bezprzewodowej transmisji danych obowiązują dodatkowo następujące 
przepisy: 
Dyrektywa: 

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 

  
 Made in Germany 
 
Jednostki 
notyfikowane: 

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 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

Frederik Vogel  
CEO Development & Manufacturing  
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Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi 
postanowieniami poniższych dyrektyw. 
 

Kategoria Nieautomatyczne elektroniczne wagi krzesełkowe 

Produkty 956 
Numer certyfikatu badania typu 
UE D13-09-003 

Klasa dokładności  III / IIII 

Procedura oceny zgodności dla 
wag nieautomatycznych 

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 Klasa I z funkcją pomiarową 

Procedura oceny zgodności 
wyrobów medycznych 

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

 
Dyrektywy: 

2014/31/UE Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących  
się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych 

93/42/EWG  Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 
2011/65/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  

w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
 
Producent: seca gmbh & co. kg 

Hammer Steindamm 3-25 
22089 Hamburg, Niemcy 

  
 Made in China 

Designed in Germany 
 
Jednostki 
notyfikowane: 

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 

 
 
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 

 
 
 
 
 
 

Frederik Vogel  
CEO Development & Manufacturing  
 



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 drukowaną polską 
instrukcję obsługi.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt z nami:

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

urzadzenia-medyczne.com.pl

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.

mailto:biuro%40heritage-medical.pl?subject=
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