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pediatryczne przyrządy pomiarowe
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 lekarzom 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.

PEDIATRYCZNE
PRZYRZĄDY POMIAROWE

Preferowane są urządzenia, które
przystosowują się do warunków pracy.

pomiar długości ciała

Preferowane są urządzenia, które przystosowują się do warunków pracy.

‣ Szpitale, przychodnie i gabinety lekarskie mają zróżnicowane warunki i wymogi. seca odpowiada na nie sze-

rokim spektrum produktów dla pediatrów: od wzrostomiarek niemowlęcych po maty pomiarowe, od klasycznych wzrostomierzy po miarki do pomiaru obwodu głowy. seca proponuje rozwiązania dla każdego zastoso-

wania: czy to do użytku stacjonarnego czy mobilnego, na dużej czy małej przestrzeni, do wykorzystania na co
dzień czy też sporadycznie. Wszystkie te produkty łączy znana jakość seca, która zawsze spełnia najbardziej
wygórowane wymagania medycyny.
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Wyjątkowa forma w

kształcie rynny automa-

tycznie układa niemowlę

we właściwym położeniu
do pomiaru.

seca 416

Infantometr do stacjonarnego pomiaru
długości niemowląt i małych dzieci
Stabilna konstrukcja i stabilność Infantometra seca 416

umożliwia nieskomplikowany i szybki pomiar długości nie-

mowląt i dzieci do drugiego roku życia. Jego powierzchnia jest

szeroka, a podniesione i łagodnie zaokrąglone boki z łatwością
pozycjonują niemowlę we właściwym położeniu. Ogranicznik

stóp, umieszczony w dwóch prowadnicach, płynnie przesuwa
się na rolkach po skali. Jego blokada pozwala na późniejsze

odczytanie wyniku pomiaru, gdy opieka nad dzieckiem stoi na
pierwszym planie. Wszystkie części urządzenia są niezwykle
trwałe i odporne.
•

Zakres pomiaru: 33 – 100 cm
Podziałka: 1 mm

Wartość dodana seca

•

Infantometr z dającym się zablokować
ogranicznikiem stóp? Jest coś takiego,

oczywiście marki seca: ogranicznik stóp Infan-

tometra seca 416 daje się łatwo przesuwać do

Wynik można odczytać później dzięki blokadzie przesuwalnego
ogranicznika stóp.

pomiaru ̶ bez potrzeby dociskania wierzgających
nóżek niemowląt. Zapewnia to szybki pomiar i
łatwe odczytywanie wyników, gdyż nie trzeba

Kontakt z nami:

ponownie ustawiać urządzenia, by zmierzyć
ruchliwe niemowlęta.

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
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PEDIATRYCZNE PRZYRZĄDY POMIAROWE

Wyjątkowa forma w kształcie rynny automatycznie
układa niemowlę we właściwym położeniu
do pomiaru.

Dzięki stabilnemu ogranicznikowi
głowy, ułożenie niemowlęcia jest
dziecinnie proste.

Dzięki stabilnemu ogranicznikowi
głowy, ułożenie niemowlęcia jest
dziecinnie proste.

Pozycjoner stóp przesuwa
się precyzyjnie po specjalnych prowadnicach.

Dzięki stabilnemu ogranicznikowi
głowy, ułożenie niemowlęcia jest
dziecinnie proste.

seca 417

Lekka, oszczędzająca miejsce i stabilna
podkładka pomiarowa, idealna także do
mobilnego użytku
Podkładka pomiarowa seca 417 jest mobilną alternatywą dla

Infantometra seca 416. Dzięki możliwości składania i niewielkiej

wadze własnej jest ona bardzo wygodna w transporcie. Ściągany
pozycjoner stóp pewnie przesuwa się po szynach. Podkładka
jest ponadto prosta w obsłudze i pokryta gładką, łatwą do

utrzymania w czystości powłoką. Wysokiej jakości materiały
czynią ją niezwykle trwałą i zdolną do służby przez lata.
•

Zakres pomiaru: 10 – 100 cm

•

Opcjonalnie: waga niemowlęca seca 834,

•

Podziałka: 1 mm

plecak seca 409, torba seca 412 i seca 414

Wysokiej jakości mechanizm składający gwarantuje trwałość.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
urzadzenia-medyczne.com.pl

Wynik pomiaru daje się szybko odczytać na dużej skali.
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Akcesoria

seca 412

Torba transportowa do
podkładki pomiarowej
seca 417
W tej praktycznej skrojonej na miarę

torbie można kompaktowo przechowywać złożoną podkładkę do trans-

portu. Mocne wykończenie oraz trwałe,

Możliwa kombinacja

seca 834, seca 417 i seca 414

Do mierzenia i ważenia niemowląt i małych dzieci
w pozycji leżącej, z podwójnym zastosowaniem
Łatwa w obsłudze, oszczędzająca miejsce, mobilna: nowa stacja pomiarowa marki seca

do ważenia i mierzenia niemowląt i małych dzieci w pozycji leżącej, z wagami o podwójnym
zastosowaniu seca 834 oraz podkładką pomiarową seca 417. Zestaw zapakowany jest w
torbę seca 414 do wygodnego transportowania.

wodoodporne, nylonowe pokrycie torby
zapewnia dodatkową ochronę i czyni ją
nieodzownym kompanem podróży dla
seca 417.

22 23

Powierzchnia jest łatwa do utrzymania
w czystości i może być czyszczona
Mimo że nierówna,
wszystkimipowierzchnia
dostępnymi na rynku
jestśrodkami
łatwa do do
utrzymania
w
dezynfekcji.

czystości i może być czyszczona
wszystkimi dostępnymi na rynku
środkami do dezynfekcji.

seca 210

Przenośna mata pomiarowa dla
niemowląt i małych dzieci
Przyjemna dla skóry, można ją myć, składać i zawieszać:
mata ta to lekkie, oszczędzające miejsce rozwiązanie do

łatwego, precyzyjnego pomiaru długości leżących niemowląt
lub małych dzieci. Zamocowany na stałe ogranicznik głowy

i przesuwny ogranicznik stóp dodatkowo ułatwiają obsługę.
•

Zakres pomiaru: 10 – 99 cm

•

Opcjonalnie: plecak seca 409 i seca 414

•

Podziałka: 5 mm

Aby zaoszczędzić miejsce, matę pomiarową
można zwinąć.

01
Skala po obu stronach

ścieranie. Wyniki pomiarów są

głowy i symetrii twarzy.

pozwala na pomiar obwodu

jest szczególnie odporny na

precyzyjne i łatwe do odczytu

nawet po latach użytkowania.

optymalizacja

seca 207

seca 212

Do precyzyjnego pomiaru leżącego niemowlęcia. Wzrostomierz

Ta miarka z materiału syntetycznego pozwala zarówno na

nie lub korzystać z niego w formie przenośnej. Duże ogranicz-

(strona tylna). Praktyczny podajnik zawierający 15 taśm za-

Wzrostomierz niemowlęcy z
poszerzoną suwmiarką

Miarka do pomiaru obwodu
głowy noworodków i niemowląt

można na stałe przykręcić do przewijaka, zamontować na ścianiki głowy i stóp umożliwiają łatwy pomiar długości. Składane

suwaki ułatwiają przechowywanie. Wyjątkowa trwałość dzięki
wykonaniu z aluminium.
•
•

pomiar obwodu głowy (przednia strona), jak i symetrii twarzy
pewnia ich praktyczne przechowywanie.
•
•

Zakres pomiaru: 0 – 99 cm

Podziałka: 1 mm

15 szt tasiemek w opakowaniu

Podziałka: 1 mm

Pomiar dzieci i ruchliwych niemowląt umożliwiają przesuwne ograniczniki
głowy i stóp.

Zakres pomiaru: 3 – 59 cm

Precyzyjne i łatwe do odczytu wyniki pomiarów dzięki wyraźnym czerwonym
oznaczeniom.

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

biuro@heritage-medical.pl
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Wysokiej jakości nadruk skali

seca 218

Miarka pomiarowa jednorazowego
użytku do pomiaru obwodów w
praktycznym ściennym dozowniku
Te przyjazne dla środowiska i wysokiej jakości jednorazowe
miarki są ułatwieniem dla lekarzy w ich codziennej pracy.

Higieniczność użycia miarki polega na indywidualnym zerwaniu

jej z praktycznego dozownika. Dozownik ścienny jest kompaktowy i łatwy w montażu oraz w napełnianiu.
•
•

Zakres pomiaru: 0 – 100 cm
Podziałka: 1 mm

500 /1.000 tasiemek w opakowaniu

Imię i nazwisko, wzrost, waga oraz
data mogą być zanotowane na
miarce.

Proste ponowne napełnianie do
100 miarek.
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seca 211

Miarka pomiarowa jednorazowego użytku
do pomiaru obwodu głowy niemowląt w
praktycznym ściennym dozowniku
Nasi eksperci stale dokładają starań, aby ułatwić Państwu pracę. Dlatego seca oferuje przyjazną dla środowiska, jednorazo-

wą miarkę wysokiej jakości seca 211, w praktycznym ściennym
dozowniku, aby polepszyć warunki higieniczne. Teraz miarka

jest pod ręką tam, gdzie się jej zawsze potrzebuje. A ścienny

dozownik ma nie tylko wygodny, mały rozmiar i oszczędza miejsce, ale też łatwo go przymocować i jeszcze łatwiej uzupełnić.
•
•

Zakres pomiaru: 12 – 59 cm
Podziałka: 1 mm

500 /1.000 tasiemek w opakowaniu

Kontakt z nami:

+48 12 263 73 27
+48 793 930 812

Miarki seca 211 i seca 218 są dostępne w opakowaniach zawierających
500 sztuk (z podajnikiem) lub 1000 sztuk (bez podajnika).

biuro@heritage-medical.pl
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deklaracja zgodności
Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw.
Pediatryczne przyrządy pomiarowe

Kategoria
Produkty

206

Klasyfikacja jako wyrób
medyczny

Procedura oceny zgodności wyrobów medycznych

416

417

Klasa I z funkcją pomiarową

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

Dyrektywa:
93/42/EWG

Dyrektywa dotyczącej wyrobów medycznych

Producent:

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg, Niemcy
Made in China
Designed in Germany

Jednostka
akredytowana

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

0123

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

Hamburg, 08 / 08 / 2016

17-10-09-330a

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing
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deklaracja zgodności
Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw.
Pediatryczne przyrządy pomiarowe

Kategoria
Produkty

207

210

Klasyfikacja jako wyrób
medyczny

Procedura oceny
zgodności wyrobów
medycznych

211

212

232

233

Klasa I z funkcją pomiarową

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

Dyrektywa:
93/42/EWG

Dyrektywa dotyczącej wyrobów medycznych

Producent:

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

Jednostka
akredytowana

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

0123

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

Hamburg, 08 / 08 / 2016

17-10-09-298c

Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing

Strona 1 / 1

Zapraszamy na naszą stronę urzadzienia-medyczne.com.pl, gdzie mogą Państwo wygodnie zamówić
wszystkie wzrostomierze 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 wzrostomierzy można sprawdzić zapisując wybrany
produkt do koszyka.
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.
Koszty dostawy: o ile są, można sprawdzić w koszyku zakupów. Przy zakupie powyżej 800 zł nasz
sklep oferuje darmową wysyłkę kurierem.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Kontakt z nami:

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

urzadzenia-medyczne.com.pl

