
WAGI DLA PEDIATRII
Dokładne pomiary: tak ważne jak powietrze do życia.

Dokładny pomiar wzrostu i masy ciała jest jednym z najważniejszych wymagań dla zdrowego 
startu w życie. Dlatego też seca oferuje wszystko, co ułatwia położnym, pielęgniarkom i leka-
rzom proces mierzenia i ważenia niemowląt od maty pomiarowej do mobilnego użytku, poprzez 
miarki do pomiaru obwodu głowy, do wagi niemowlęcej z funkcją amortyzacji, która zapewnia 
precyzyjne wyniki pomiarów nawet przy ważeniu bardzo ruchliwych niemowląt.

urzadzenia-medyczne.com.pl
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Zasilanie akumulatorem lub  
adapterem sieciowym.

Dzięki nowemu podświetleniu  
tła nawet w przyciemnionych
pomieszczeniach możliwy jest 
odczyt pomiaru ważenia.

WAGI NIEMOWLĘCE
Niemowlęta, które czują się bezpiecznie,

chętniej poddają się ważeniu.

‣ Wagi niemowlęce seca sprawiają, że ważenie jest szybkie i wygodne, dzięki przyjaznym dla skóry mate-

riałom, które natychmiast przejmują i rozprowadzają ciepło ciała. Dzięki budowie, która sprawiają, że dziecko 

czuje się bezpiecznie oraz zaawansowanym funkcjom, które skracają proces ważenia. Rozwiązania integra-

cyjne seca pozwalają na szybkie i bezpieczne przesyłanie pomiarów bez konieczności podłączania kabli do 

dowolnego urządzenia EDM* lub drukarki.

EMR 
Integration

seca 757
Waga niemowlęca z funkcją przesyłania 
wyników do EDM ze zoptymalizowanym 
systemem amortyzacji 

Specjalnie zintegrowany system amortyzacji, razem z funkcją 
HOLD zapewnia precyzyjne ważenie, nawet jeżeli dziecko jest 
niespokojne. Ergonomiczny kształt szalki pomiarowej z wysoki-
mi bokami ułatwia ważenie dużych niemowląt. Nowy podświe-
tlany wyświetlacz LCD zapewnia wygodny odczyt cyfr, nawet 
w przyciemnianych pomieszczeniach. Zasilanie wagi możliwe 
jest za pomocą zasilacza lub baterii akumlatorków. seca 757 
może przesyłać pomiary bezprzewodowo do systemu EDM i 
odbierać dane pacjenta.

• Nośność: 15 kg
• Podziałka: 2 g < 5 kg > 5 g
• Funkcje: TARA, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja, 
automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT

• Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,  
 stoliki seca 403 i seca 402

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

System amortyzacji 
zapewnia szybki i precy-
zyjny pomiar.

seca 403 seca 402
Stoliki mobilne jako idealne uzupełnienie  
do wag niemowlęcych seca

Stoliki seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag 
niemowlęcych seca 757, seca 376, seca 336 i seca 336 i seca 
384. Zostały one specjalnie stworzone do bezpiecznej i higienicznej 
pracy w szpitalu i gabinecie lekarskim. Dopasowane wgłębienia 
w powierzchni blatu, które odpowiadają pozycji podnóżek wagi, 
stale zabezpieczają wagę przed zsunięciem. Dodatkowo, dzięki 
dwóm praktycznym ustawianym hamulcom, możliwe jest bezpiec-
zne ważenie. A za pomocą uchwytu z boku stolika, można szybko 
przetransportować wagę tam, gdzie jest ona potrzebna. Dostępny 
opcjonalnie praktyczny uchwyt na rolkę papieru seca 408 sprawia, 
że ważenie jest jeszcze bardziej higieniczne.

Akcesoria

seca 402

seca 403

Dla seca 757:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

* EDM = EMR Electronic Medical Record

wagi niemowlęce
niemowlęta, które czują się bezpiecznie, chetniej poddają się ważeniu.
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Zasilanie akumulatorem lub  
adapterem sieciowym.

Dzięki nowemu podświetleniu  
tła nawet w przyciemnionych
pomieszczeniach możliwy jest 
odczyt pomiaru ważenia.

WAGI NIEMOWLĘCE
Niemowlęta, które czują się bezpiecznie,

chętniej poddają się ważeniu.

‣ Wagi niemowlęce seca sprawiają, że ważenie jest szybkie i wygodne, dzięki przyjaznym dla skóry mate-

riałom, które natychmiast przejmują i rozprowadzają ciepło ciała. Dzięki budowie, która sprawiają, że dziecko 

czuje się bezpiecznie oraz zaawansowanym funkcjom, które skracają proces ważenia. Rozwiązania integra-

cyjne seca pozwalają na szybkie i bezpieczne przesyłanie pomiarów bez konieczności podłączania kabli do 

dowolnego urządzenia EDM* lub drukarki.

EMR 
Integration

seca 757
Waga niemowlęca z funkcją przesyłania 
wyników do EDM ze zoptymalizowanym 
systemem amortyzacji 

Specjalnie zintegrowany system amortyzacji, razem z funkcją 
HOLD zapewnia precyzyjne ważenie, nawet jeżeli dziecko jest 
niespokojne. Ergonomiczny kształt szalki pomiarowej z wysoki-
mi bokami ułatwia ważenie dużych niemowląt. Nowy podświe-
tlany wyświetlacz LCD zapewnia wygodny odczyt cyfr, nawet 
w przyciemnianych pomieszczeniach. Zasilanie wagi możliwe 
jest za pomocą zasilacza lub baterii akumlatorków. seca 757 
może przesyłać pomiary bezprzewodowo do systemu EDM i 
odbierać dane pacjenta.

• Nośność: 15 kg
• Podziałka: 2 g < 5 kg > 5 g
• Funkcje: TARA, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja, 
automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT

• Opcjonalnie: moduł interfejsu seca 452 i seca 456,  
 stoliki seca 403 i seca 402

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

System amortyzacji 
zapewnia szybki i precy-
zyjny pomiar.

seca 403 seca 402
Stoliki mobilne jako idealne uzupełnienie  
do wag niemowlęcych seca

Stoliki seca 403 i seca 402 są idealnym uzupełnieniem do wag 
niemowlęcych seca 757, seca 376, seca 336 i seca 336 i seca 
384. Zostały one specjalnie stworzone do bezpiecznej i higienicznej 
pracy w szpitalu i gabinecie lekarskim. Dopasowane wgłębienia 
w powierzchni blatu, które odpowiadają pozycji podnóżek wagi, 
stale zabezpieczają wagę przed zsunięciem. Dodatkowo, dzięki 
dwóm praktycznym ustawianym hamulcom, możliwe jest bezpiec-
zne ważenie. A za pomocą uchwytu z boku stolika, można szybko 
przetransportować wagę tam, gdzie jest ona potrzebna. Dostępny 
opcjonalnie praktyczny uchwyt na rolkę papieru seca 408 sprawia, 
że ważenie jest jeszcze bardziej higieniczne.

Akcesoria

seca 402

seca 403

Dla seca 757:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

* EDM = EMR Electronic Medical Record

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

|  medyczna waga z legalizacją
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seca 418
Ogranicznik głowy i stóp do  
wagi niemowlęcej seca 376

Prosty w montażu i wygodny: ogranicznik głowy i stóp 
seca 418 można z łatwością zamocować do wagi niemow-
lęcej seca 376. Przyrząd ten zwiększa bezpieczeństwo, 
osłaniając głowę i stopy niemowlęcia. Zintegrowane uchwyty 
dodatkowo ułatwiają transport wagi seca 376.

seca 233
Wzrostomiarka do wagi  
niemowlęcej seca 376

Prosta w montażu wzrostomiarka seca 233 z zintegrowanymi
ogranicznikami głowy i stóp zmienia wagę seca 376 w kom-
pletną pediatryczną stację pomiarową. Mierzenie i ważenie 
niemowląt staje się łatwą i przyjemną czynnością wykonywaną 
w jednym kroku roboczym.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka: 1 mm

Akcesoria Akcesoria

Zasilanie bateryjne do mobilnego
użytku.

Dzięki rozwiązaniom integracyjnym 
seca i za naciśnięciem klawisza, 
seca 376 może przesłać każdy po-
miar do drukarki bezprzewodowej 
seca lub systemu EDM.  

Wysokie boki szalki pomiarowej zapewniają szczególną ochronę przed
wypadnięciem.

Opcjonalna wzrostomiarka umożliwia jednoczesny pomiar długości i masy 
ciała.

Ogranicznik głowy i stóp może być dodatkowo zamontowany dla 
całkowitego bezpieczeństwa w czasie ważenia.

Dla seca 376:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Z opcjonalną wzrostomiarką 
seca 233 waga seca 376 
zamienia się w kompletną 
stację pomiarową.

EMR 
Integration

seca 376
Waga niemowlęca z funkcją bezprzewodo-
wego przesyłania wyników do EDM z  
bardzo dużą powierzchnią ważącą 

Ergonomiczna, wygodna i oszczędzająca czas. To główne 
zalety seca 376. Duża szalka umożliwia ważenie małych dzieci 
do 20 kg na siedząco. Regulowana funkcja amortyzacji wraz z 
przyciskiem HOLD zapewnia precyzję pracy nawet wtedy, gdy 
dzieci są niespokojne. Masa ciała netto mimo pieluszki?
Wystarczy użyć funkcji TARA. Ilość wypitego mleka podczas 
karmienia piersią? Do tego służy funkcja BMIF (Breast-Milk-In-
take-Function). Mierzenie i ważenie w jednym kroku roboczym? 
Nie ma sprawy, dzięki opcjonalnej wzrostomiarce seca 233. 
Bezprzewodowe wysyłanie wyniku ważenia do sieci ? Proszę 
wcisnąć przycisk SEND! Ustawiona w dowolnym miejscu 
seca 376, będzie długo pracować na zasilaniu bateryjnym bez 
potrzeby podłączania do prądu.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 7,5 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne  
 przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja,  
 automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT
• Opcjonalnie:moduł interfejsu seca 456, stoliki seca 403 i  
 seca 402, wzrostomiarka seca 233, ogranicznik głowy i  
 stóp seca 418, zasilacz seca 447

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

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

|  medyczna waga z legalizacją
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seca 418
Ogranicznik głowy i stóp do  
wagi niemowlęcej seca 376

Prosty w montażu i wygodny: ogranicznik głowy i stóp 
seca 418 można z łatwością zamocować do wagi niemow-
lęcej seca 376. Przyrząd ten zwiększa bezpieczeństwo, 
osłaniając głowę i stopy niemowlęcia. Zintegrowane uchwyty 
dodatkowo ułatwiają transport wagi seca 376.

seca 233
Wzrostomiarka do wagi  
niemowlęcej seca 376

Prosta w montażu wzrostomiarka seca 233 z zintegrowanymi
ogranicznikami głowy i stóp zmienia wagę seca 376 w kom-
pletną pediatryczną stację pomiarową. Mierzenie i ważenie 
niemowląt staje się łatwą i przyjemną czynnością wykonywaną 
w jednym kroku roboczym.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka: 1 mm

Akcesoria Akcesoria

Zasilanie bateryjne do mobilnego
użytku.

Dzięki rozwiązaniom integracyjnym 
seca i za naciśnięciem klawisza, 
seca 376 może przesłać każdy po-
miar do drukarki bezprzewodowej 
seca lub systemu EDM.  

Wysokie boki szalki pomiarowej zapewniają szczególną ochronę przed
wypadnięciem.

Opcjonalna wzrostomiarka umożliwia jednoczesny pomiar długości i masy 
ciała.

Ogranicznik głowy i stóp może być dodatkowo zamontowany dla 
całkowitego bezpieczeństwa w czasie ważenia.

Dla seca 376:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Z opcjonalną wzrostomiarką 
seca 233 waga seca 376 
zamienia się w kompletną 
stację pomiarową.

EMR 
Integration

seca 376
Waga niemowlęca z funkcją bezprzewodo-
wego przesyłania wyników do EDM z  
bardzo dużą powierzchnią ważącą 

Ergonomiczna, wygodna i oszczędzająca czas. To główne 
zalety seca 376. Duża szalka umożliwia ważenie małych dzieci 
do 20 kg na siedząco. Regulowana funkcja amortyzacji wraz z 
przyciskiem HOLD zapewnia precyzję pracy nawet wtedy, gdy 
dzieci są niespokojne. Masa ciała netto mimo pieluszki?
Wystarczy użyć funkcji TARA. Ilość wypitego mleka podczas 
karmienia piersią? Do tego służy funkcja BMIF (Breast-Milk-In-
take-Function). Mierzenie i ważenie w jednym kroku roboczym? 
Nie ma sprawy, dzięki opcjonalnej wzrostomiarce seca 233. 
Bezprzewodowe wysyłanie wyniku ważenia do sieci ? Proszę 
wcisnąć przycisk SEND! Ustawiona w dowolnym miejscu 
seca 376, będzie długo pracować na zasilaniu bateryjnym bez 
potrzeby podłączania do prądu.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 7,5 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne  
 przełączanie zakresów ważenia, ustawiana amortyzacja,  
 automatyczne wyłączanie, SEND/PRINT
• Opcjonalnie:moduł interfejsu seca 456, stoliki seca 403 i  
 seca 402, wzrostomiarka seca 233, ogranicznik głowy i  
 stóp seca 418, zasilacz seca 447

 Kompatybilna ze szystkimi systemami EDM i  
 produktami seca gotowymi do pracy z EDM.
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Dla seca 336 i:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Akcesorianowość Akcesorianowość

seca 336 i
Waga niemowlęca z funkcją  
bezprzewodowego przesyłania wyników  
do EDM z funkcją Wi-Fi * 

seca 336 i to niezawodna waga niemowlęca o sprawdzonej 
wysokiej jakości. Ultranowoczesne wyposażenie z Wi-Fi, 
opcjonalnym cyfrowym wzrostomierzem pomiarowym oraz 
możliwością identyfikacji użytkownika i pacjenta sprawiają, że 
waga jest gotowa do natychmiastowej integracji. Wzrost i waga 
są przesyłane do systemu EDM, co usprawnia pracę. Atutem 
wagi jest jego lekkość i wbudowany uchwyt. 

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automa-
tyczne wyłączanie, SEND/PRINT, Potwierdzanie, Wi-Fi

• Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy  
wzrostomierz seca 234, analogowy wzrostomierz  
seca 232 n, futerał seca 428

• Porty: skaner kodów kreskowych USB  

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

seca 232 n
Analogowy wzrostomierz do wag  
niemowlęcych seca 336 i oraz seca 336

Łatwy montaż i czytelny wyświetlacz: Analogowy wzrostomierz z 
wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp sprawia, że seca 336i 
oraz seca 336 są jeszcze wygodniejsze. Pomiar i ważenie wykony-
wane są teraz w jednym momencie.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka: 1 mm

seca 234
Cyfrowy wzrostomierz do wag niemowlęcych 
seca 336 i oraz seca 336

Cyfrowy wzrostomierz ułatwia pomiar długości dziecka dzięki pod-
świetlanemu wyświetlaczowi LCD i praktycznemu pokrętłu. Jego 
obsługa jest prosta, a wyniki łatwe do odczytania.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka /Nadrukowana na wzrostomiarce: 1 mm 
• Podziałka/ Wyświetlacz cyfrowy: 
 1 mm / 5 mm / 10 mm (możliwa do konfigurowania)

nowość

Pomiar jest łatwiejszy dzięki cyfrowemu wzrostomierzowi z dużym 
wyświetlaczem.

EMR 
Integration

Opcjonalny wzrostomierz ele-
ktroniczny seca 234 pomaga 
zważyć i zmierzyć w tym 
samym momencie.

seca 336
Elektroniczna waga niemowlęca 

Waga zasilana bateriami z dużym, czytelnym wyświetlaczem 
LCD łączy w sobie innowacyjną technologię i oszczędność miej-
sca. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i wbudowanemu uchwytowi 
(może być również stosowany do wieszania wagi) jest łatwa do 
przenoszenia i szybko gotowa do użycia w dowolnym miejscu. 
Opcjonalny pręt pomiarowy seca 232 n umożliwia jednoczesny 
pomiar i ważenie.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automa-
tyczne wyłączanie, potwierdzanie  

• Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy wzro-
stomierz seca 234, analogowy wzrostomierz seca 232 n, 
zasilacz, futerał seca 428

optymalizacja

Niewielki ciężar i prak-
tyczny uchwyt ułatwiają 

przenoszenie.

seca 428
Torba do transportu wag 
niemowlęcych seca 

W tej praktycznej skrojonej na miarę torbie z wodoodpornego
materiału można bezpiecznie i kompaktowo transportować
wagę niemowlęcą seca 336 i oraz seca 336 bez wzrostomierza.

Akcesoria

* Możliwość Integracji wagi z systemem EDM wymaga indywidualnych ustaleń z seca. 

  Prosimy o kontakt w celu przygotowania planowanej integracji.

Wzrostomiarka pozwala na jednoczesny pomiar masy i długości ciała.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

NOWOŚĆ !

|  medyczna waga z legalizacją
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Dla seca 336 i:
• Usługa montażu na miejscu
• Usługa integracji EDM zdalnie lub na miejscu
• Pomoc z oprogramowaniem zdalnie lub na miejscu

Akcesorianowość Akcesorianowość

seca 336 i
Waga niemowlęca z funkcją  
bezprzewodowego przesyłania wyników  
do EDM z funkcją Wi-Fi * 

seca 336 i to niezawodna waga niemowlęca o sprawdzonej 
wysokiej jakości. Ultranowoczesne wyposażenie z Wi-Fi, 
opcjonalnym cyfrowym wzrostomierzem pomiarowym oraz 
możliwością identyfikacji użytkownika i pacjenta sprawiają, że 
waga jest gotowa do natychmiastowej integracji. Wzrost i waga 
są przesyłane do systemu EDM, co usprawnia pracę. Atutem 
wagi jest jego lekkość i wbudowany uchwyt. 

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automa-
tyczne wyłączanie, SEND/PRINT, Potwierdzanie, Wi-Fi

• Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy  
wzrostomierz seca 234, analogowy wzrostomierz  
seca 232 n, futerał seca 428

• Porty: skaner kodów kreskowych USB  

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

seca 232 n
Analogowy wzrostomierz do wag  
niemowlęcych seca 336 i oraz seca 336

Łatwy montaż i czytelny wyświetlacz: Analogowy wzrostomierz z 
wbudowanymi pozycjonerami głowy i stóp sprawia, że seca 336i 
oraz seca 336 są jeszcze wygodniejsze. Pomiar i ważenie wykony-
wane są teraz w jednym momencie.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka: 1 mm

seca 234
Cyfrowy wzrostomierz do wag niemowlęcych 
seca 336 i oraz seca 336

Cyfrowy wzrostomierz ułatwia pomiar długości dziecka dzięki pod-
świetlanemu wyświetlaczowi LCD i praktycznemu pokrętłu. Jego 
obsługa jest prosta, a wyniki łatwe do odczytania.

• Zakres pomiaru: 35 – 80 cm
• Podziałka /Nadrukowana na wzrostomiarce: 1 mm 
• Podziałka/ Wyświetlacz cyfrowy: 
 1 mm / 5 mm / 10 mm (możliwa do konfigurowania)

nowość

Pomiar jest łatwiejszy dzięki cyfrowemu wzrostomierzowi z dużym 
wyświetlaczem.

EMR 
Integration

Opcjonalny wzrostomierz ele-
ktroniczny seca 234 pomaga 
zważyć i zmierzyć w tym 
samym momencie.

seca 336
Elektroniczna waga niemowlęca 

Waga zasilana bateriami z dużym, czytelnym wyświetlaczem 
LCD łączy w sobie innowacyjną technologię i oszczędność miej-
sca. Dzięki niewielkiemu ciężarowi i wbudowanemu uchwytowi 
(może być również stosowany do wieszania wagi) jest łatwa do 
przenoszenia i szybko gotowa do użycia w dowolnym miejscu. 
Opcjonalny pręt pomiarowy seca 232 n umożliwia jednoczesny 
pomiar i ważenie.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 5 g < 10 kg > 10 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne 

przełączanie zakresów ważenia, amortyzacja, automa-
tyczne wyłączanie, potwierdzanie  

• Opcjonalnie: stoliki seca 403 i seca 402, cyfrowy wzro-
stomierz seca 234, analogowy wzrostomierz seca 232 n, 
zasilacz, futerał seca 428

optymalizacja

Niewielki ciężar i prak-
tyczny uchwyt ułatwiają 

przenoszenie.

seca 428
Torba do transportu wag 
niemowlęcych seca 

W tej praktycznej skrojonej na miarę torbie z wodoodpornego
materiału można bezpiecznie i kompaktowo transportować
wagę niemowlęcą seca 336 i oraz seca 336 bez wzrostomierza.

Akcesoria

* Możliwość Integracji wagi z systemem EDM wymaga indywidualnych ustaleń z seca. 

  Prosimy o kontakt w celu przygotowania planowanej integracji.

Wzrostomiarka pozwala na jednoczesny pomiar masy i długości ciała.

NOWOŚĆ !

|  medyczna waga z legalizacją
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seca 834
Elektroniczna waga niemowlęca  
ze zdejmowaną szalką 

Dwie wagi w jednej: seca 834 to wagi niemowlęce z wygodną 
szalką pomiarową. W mgnieniu oka można ją jednak prze-
kształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. 
Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa 
są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne wa-
żenie niemowląt. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, 
a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą wagi jest 
funkcja BMIF (Breast Milk Intake Function), która umożliwia 
określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas 
karmienia piersią. Waga ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa 
do transportu. Przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w 
obsłudze.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie 
 zakresów ważenia, automatyczne wyłączanie
• Opcjonalnie: Podkładka pomiarowa seca 417, plecak  
 seca 409 (W przypadku kombinacji z podkładką pomiaro 
 wą lub matą pomiarową) torba seca 414 (do połączenia z  
 podkładką pomiarową), seca 431 i seca 413

Szalka odłącza się od podstawy za jednym naciśnięciem przycisku.

seca 745
Mechaniczna waga niemowlęca z
przesuwnymi odważnikami 

Model ten to połączenie klasycznego wzornictwa z mechani-
ką najwyższej jakości. Określenie dokładnej wagi to dziecinna 
igraszka, dzięki płynnym ruchom precyzyjnych odważników.  
Łagodnie zaokrąglona szalka pomiarowa gwarantuje bezpie-
czeństwo niemowlęcia w każdym kroku procesu ważenia. Funk-
cja RESET zeruje wagę i pozwala na dokonanie niezawodnego 
pomiaru. Przed zważeniem niemowlęcia, można za pomocą tej 
funkcji wytarować urządzenie i tym samym odjąć wagę wyściół-
ki lub pieluszki niemowlęcia od wagi całkowitej. Wykończenie 
seca 745 jest niezwykle odporne na uderzenia i zadrapania i tym 
samym ułatwia utrzymanie urządzenia w należytym stanie przez 
długie lata.

• Nośność: 16 kg
• Podziałka: 10 g
• Funkcje: ustawienie punktu zerowego

seca 431
Plecak do wygodnego transportu  
wagi niemowlęcej seca 834

seca 431 została opracowana do wygodnego i bezpiecz-
nego transportu. Szelki i uchwyty mocujące sprawiają, że 
seca 431 ma wszechstronne zastosowanie jako plecak i 
torba. Wodoodporny materiał chroni wagę przed uszko-
dzeniami i wilgocią.  

Dodatkowa waga wyściółki lub pieluszki może być wytarowana do  
określenia wagi netto niemowlęcia.

Akcesoria

seca 413
Torba transportowa do seca 834 

Torba ta to wygodny i bezpieczny transport wagi niemowlęcej 
seca 834. Doskonałe dopasowanie do wagi gwarantuje jej 
optymalną ochronę. Możliwość szerokiego otwarcia upraszcza 
pakowanie i rozpakowywanie wagi. Regulowany pasek na ra-
mię zapewnia komfortowy transport. Wodoodporne, nylonowe 
pokrycie torby zapewnia dodatkową ochronę.

Akcesoria

Szalkę pomiarową
można zdjąć do
czyszczenia.

Waga niemowlęca, na której można ważyć 
także dzieci? Jest coś takiego, oczywiście  
marki seca: duże obciążenie maksymalne 
wagi seca 834 pozwala na ważenie dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wystarczy zdjąć szalkę 
do ważenia niemowląt i waga jest gotowa do 
ważenia dzieci o wadze do 20 kg.
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Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl

urzadzenia-medyczne.com.pl

|  medyczna waga z legalizacją
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seca 834
Elektroniczna waga niemowlęca  
ze zdejmowaną szalką 

Dwie wagi w jednej: seca 834 to wagi niemowlęce z wygodną 
szalką pomiarową. W mgnieniu oka można ją jednak prze-
kształcić w wagę podłogową dla dzieci o wadze do 20 kg. 
Szalka pomiarowa i podstawa służąca jako waga podłogowa 
są ze sobą stabilnie połączone, zapewniając bezpieczne wa-
żenie niemowląt. Wystarczy jednak tylko naciśnięcie przycisku, 
a szalka odłącza się od podstawy. Kolejną zaletą wagi jest 
funkcja BMIF (Breast Milk Intake Function), która umożliwia 
określenie ilości mleka spożytego przez niemowlę podczas 
karmienia piersią. Waga ta jest solidna, ale lekka, czyli łatwa 
do transportu. Przyciski i funkcje wagi są niezwykle proste w 
obsłudze.

• Nośność: 20 kg
• Podziałka: 10 g < 10 kg > 20 g
• Funkcje: TARA, BMIF, HOLD, przełączanie 
 zakresów ważenia, automatyczne wyłączanie
• Opcjonalnie: Podkładka pomiarowa seca 417, plecak  
 seca 409 (W przypadku kombinacji z podkładką pomiaro 
 wą lub matą pomiarową) torba seca 414 (do połączenia z  
 podkładką pomiarową), seca 431 i seca 413

Szalka odłącza się od podstawy za jednym naciśnięciem przycisku.

seca 745
Mechaniczna waga niemowlęca z
przesuwnymi odważnikami 

Model ten to połączenie klasycznego wzornictwa z mechani-
ką najwyższej jakości. Określenie dokładnej wagi to dziecinna 
igraszka, dzięki płynnym ruchom precyzyjnych odważników.  
Łagodnie zaokrąglona szalka pomiarowa gwarantuje bezpie-
czeństwo niemowlęcia w każdym kroku procesu ważenia. Funk-
cja RESET zeruje wagę i pozwala na dokonanie niezawodnego 
pomiaru. Przed zważeniem niemowlęcia, można za pomocą tej 
funkcji wytarować urządzenie i tym samym odjąć wagę wyściół-
ki lub pieluszki niemowlęcia od wagi całkowitej. Wykończenie 
seca 745 jest niezwykle odporne na uderzenia i zadrapania i tym 
samym ułatwia utrzymanie urządzenia w należytym stanie przez 
długie lata.

• Nośność: 16 kg
• Podziałka: 10 g
• Funkcje: ustawienie punktu zerowego

seca 431
Plecak do wygodnego transportu  
wagi niemowlęcej seca 834

seca 431 została opracowana do wygodnego i bezpiecz-
nego transportu. Szelki i uchwyty mocujące sprawiają, że 
seca 431 ma wszechstronne zastosowanie jako plecak i 
torba. Wodoodporny materiał chroni wagę przed uszko-
dzeniami i wilgocią.  

Dodatkowa waga wyściółki lub pieluszki może być wytarowana do  
określenia wagi netto niemowlęcia.

Akcesoria

seca 413
Torba transportowa do seca 834 

Torba ta to wygodny i bezpieczny transport wagi niemowlęcej 
seca 834. Doskonałe dopasowanie do wagi gwarantuje jej 
optymalną ochronę. Możliwość szerokiego otwarcia upraszcza 
pakowanie i rozpakowywanie wagi. Regulowany pasek na ra-
mię zapewnia komfortowy transport. Wodoodporne, nylonowe 
pokrycie torby zapewnia dodatkową ochronę.

Akcesoria

Szalkę pomiarową
można zdjąć do
czyszczenia.

Waga niemowlęca, na której można ważyć 
także dzieci? Jest coś takiego, oczywiście  
marki seca: duże obciążenie maksymalne 
wagi seca 834 pozwala na ważenie dzieci w 
wieku przedszkolnym. Wystarczy zdjąć szalkę 
do ważenia niemowląt i waga jest gotowa do 
ważenia dzieci o wadze do 20 kg.
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wszystkie produkty seca objęte są 24 miesięczną gwarancją producenta

|  medyczna waga z legalizacją
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Jako producent o wiadczamy na w asn  odpowiedzialno , e poni sze produkty s  zgodne z odpowiednimi 
postanowieniami poni szych dyrektyw. 
 

Kategoria Nieautomatyczne elektroniczne wagi niemowl ce 

Produkty 336 757 
Numer certyfikatu badania 
typu UE D13-09-001 CH-W1-13014-00 

Klasa dok adno ci  III 

Procedura oceny zgodno ci dla 
wag nieautomatycznych 

Jednostka notyfikowana, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (0102), 
dokona a oceny zgodno ci zgodnie z modu em D dyrektywy 2014/31/UE  

i wyda a nast puj cy certyfikat: DE-M-AQ-PTB123 
Klasyfikacja jako  
wyrób medyczny Klasa I z funkcj  pomiarow  

Procedura oceny zgodno ci 
wyrobów medycznych 

Godnie z za cznikiem VI do dyrektywy 93/42/EWG dotycz cej  
wyrobów medycznych 

Opcjonalnie z bezprzewodow  
transmisj  danych - x 

 
Dyrektywy: 

2014/31/UE Dyrektywa w sprawie harmonizacji ustawodawstw pa stw cz onkowskich odnosz cych  
si  do udost pniania na rynku wag nieautomatycznych 

93/42/EWG Dyrektywa dotycz ca wyrobów medycznych 

2011/65/UE Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji  
w sprz cie elektrycznym i elektronicznym 

 
W przypadku wyrobów z funkcj  bezprzewodowej transmisji danych obowi zuj  dodatkowo nast puj ce 
przepisy: 
Dyrektywa: 

1999/5/WE Dyrektywa w sprawie urz dze  radiowych i ko cowych urz dze  telekomunikacyjnych oraz 
wzajemnego uznawania ich zgodno ci 

 
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 zgodno ci jest wa na od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji w zwi zku ze 
zmian  dotycz c  wy ej 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 następujących dyrektyw. 
 

 
Kategoria Nieautomatyczne elektroniczne wagi niemowlęce 

Produkty 384 385 834 835 

Zatwierdzenia typu WE D06-09-024 

Klasa dokładności III IIII 

Klasyfikacja jako wyrób 
medyczny 

Klasa I z funkcją pomiarową 

Procedura oceny 
zgodności wyrobów 
medycznych 

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

 
 
Dyrektyw: 
 
2009/23/WE Dyrektywa w sprawie wag nieautomatycznych 
  93/42/EWG  Dyrektywa dotyczącej 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 9-25 
22089 Hamburg, Niemcy 

  
 Made in China 

Designed in Germany 
 
Jednostki  
akredytowane: 

2009/23/WE: 
Hessische Eichdirektion 
Holzhofallee 3 
64283 Darmstadt, Niemcy 

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

 
 

0109 
0123 

 
 
Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna od daty podpisania do momentu wystawienia jej nowej wersji 
w związku ze zmianą dotyczącą wyżej wymienionych wyrobów. 
 
 
 
Hamburg, 14 / 07 / 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 drukowana polską 
instrukcje 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.


