
 
 

seca 402   Art.nr: 7044
Vagn till seca 757, seca 376,  
seca 336 i och seca 336.
Pris 8.785:-
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seca 799
Art.nr: 7032
Elektronisk prisvärd och lätt 
pelarvåg med TARA, HOLD 
och BMI-funktion.
Kapacitet: 200 kg
Gradering: 100 g upp till 150 
kg.  200 g 150-200 kg

Ord.pris 11.775:-
Kampanjpris 10.595:-

Personvågar och längdmätare för barn och vuxna. Klass III för sjukvården

seca 376
Art.nr: 7021
Elektronisk barnvåg 
med extra stor vågskål 
med högre kanter för ökad säkerhet.
Kapacitet: 20 kg. Gradering: 5 g upp 
till 7,5 kg. 10 g 7,5-20 kg 

Ord.pris 12.255:-
Kampanjpris 10.995:-

seca 216
Art.nr: 2160
Längdmätare med löpande 
huvudstöd.
Mätområde: 0-230 cm
Gradering: 1 mm

Pris 1.679:-

seca 416
Art.nr: 7029
Mätbräda för spädbarn och små barn. 
Hygienisk, lätt och smidig. Den skålade 
formen gör att barnet ligger rakare och säkrare 
än i gamla trämodeller.  
Mätområde: 33–100 cm. Gradering: 1 mm

Ord.pris 4.975:-
Kampanjpris 4.475:-

seca 959
Art.nr: 7012
Modern och mobil  
elektronisk stolvåg. TARA,  
HOLD och BMI-funktion.
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 20 g upp till 50 kg. 
50 g 50-150 kg. 100 g 150-300 kg

Ord.pris 25.295:-
Kampanjpris 22.765:-

seca 878
Art.nr: 7038
Elektronisk golvvåg 
med dubbel display. 
HOLD och MOR/BARN-
funktion.
Kapacitet: 200 kg. Gradering: 100 g 
upp till 150 kg. 200 g 150-200 kg

Ord.pris 9.315:-
Kampanjpris 8.385:-

Nya seca 336 och 336i
Art.nr: 7007
Elektronisk barnvåg. Rekommenderas  
vid hembesök. Kapacitet: 20 kg
Gradering: 5 g upp till 10 kg. 10 g 10-20 kg
Ord.pris 10.415:- Kampanjpris 9.365:-

Extra robust!

OBS! Använd rabattkoden AJ22 och få 5% i extra rabatt vid order över 10.000:- + OMRON Flex Temp Smart utan extra kostnad + fraktfritt!

Läs m
er och se fler m

odeller av vågar och längdm
ätare på w

w
w.ajm

edical.se

seca 212   Art.nr: 2120 
Stadigt måttband för mätning av huvud-
omfång 15 st/fp. Mätområde: 5-59 cm. 
Gradering: 1 mm Pris 789:-

seca 201   Art.nr: 2101  
Måttband för midja, höft, arm  
eller ben 15-205 cm. Pris 115:-

seca 210   Art.nr: 2100  
Ihoprullbar mätmatta till småbarn. 
Mätområde: 10-99 cm.  
Gradering: 5 mm Pris 1.169:-

seca 206   Art.nr: 2061   
Automatisk väggsticka för väggmontage. 
Mätområde: 0-220 cm. Gradering: 1 mm 
Pris 379:-

seca 685
Art.nr: 7039
Elektronisk multifunktionsvåg.  
med ramp. Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.  
200 g 200-300 kg

Ord.pris 55.575:-
Kampanjpris 49.995:-

seca 677
Art.nr: 7026
Elektronisk specialvåg.  
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg. 
200 g 200-300 kg

Ord.pris 45.595:-
Kampanjpris 41.195:-

seca 657
Art.nr: 7040
Elektronisk bårvåg.  
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.  
200 g 200-300 kg

Ord.pris 47.495:-
Kampanjpris 42.745:-

seca 645
Art.nr: 7022
Elektronisk specialvåg.  
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.  
200 g 200-300 kg

Ord.pris 26.445:-
Kampanjpris 23.795:-

seca 635
Art.nr: 7015
Elektronisk specialvåg.  
Kapacitet: 300 kg
Gradering: 100 g upp till 200 kg.  
200 g 200-300 kg

Ord.pris 22.715:-
Kampanjpris 20.445:-

seca 757
Art.nr: 7005
Elektronisk barnvåg med självhäftande  
längdmåttband. Kapacitet: 15 kg
Gradering: 2 g upp till 5 kg. 5 g 5-15 kg
Mätskala: 0-50 cm
Gradering: 1 mm

Ord.pris 16.195:-
Kampanjpris 14.575:-

seca 285
Art.nr: 2850
Elektronisk mätstation som 
mäter och väger på samma gång. 
Kapacitet: 300 kg
Gradering vikt: 50 g upp till 150 
kg. 100 g 200-300 kg
Gradering längd: 1 mm

Ord.pris 23.255:-
Kampanjpris 20.925:-

seca integrationslösningar
Alla mätningar sparas i EMR*
I dagens utmanande värld av akutvård, är det nödvändigt, att du har exakta patientuppgifter när 
du än behöver dem. Tillhandahållandet av exakta data är avgörande för förbättrade kliniska beslut 
och optimering av arbetsflödet. Att ansluta dina seca-apparater till ett EMR-system hjälper att 
förebygga transkriptionsfel, samtidigt ger det mer tid till att tillbringa med dina patienter.

1. Identifikation
 Skanna koden på patienten 
 och användaren
2.  Mätning
 Mäter längd och vikt
3. Dataöverföring
 Skanna streckkoden / tryck 
 på en knapp och data  
 kommer att överföras
4. EMR
 Data är nu integrerad 
 i den digitala patientfilen

+ Central datalagring
 Lätt och snabb tillgång

+ Effektivare processer
 Snabb mätning och nätverks  
 överföring av data

+ Inga transkriptionsfel
 Direkt överföring av data  
 förbättrar patientsäkerheten

*Electronic Medical Record = Elektronisk Patientjournal

seca 403   Art.nr. 7045
Vagn med låda och hylla till 
seca 757, seca 376,  
seca 336 i och seca 336. 
Pris 12.295:-

Tillbehör och reservdelar:
Art.nr: 7016 Teleskopmätsticka seca 220 till seca 704 och 799. Pris 1.989:-
Art.nr: 2330-00 Längdmätare seca 233 till seca 376. 1 st huvudstöd ingår. Pris 1.989:-
Art.nr: 7027 Huvudstöd/fotstöd seca 418 till seca 376. Pris 539:-
Art.nr: 7043 Längdmätare seca 232N till seca 336 och 336 i. Pris 1.949:-
Art.nr: 7042 Digital längdmätare seca 234 till seca 336 och 336 i. Pris 4.975:-
Art.nr: 68-32-10-252 Adapter/laddare 12V. Pris 985:-
Art.nr: 68-32-10-266 Adapter/laddare 12V till seca 959. Pris 1.035:-
Art.nr: 68-22-12-721 Batteripack 6 x 1,2V. Pris 1.098:-
Art.nr: 7028 Transportväska med axelrem seca 421 till seca 878. Pris 1.489:-
Art.nr: 7011 Transportväska med axelrem seca 428 till seca 336. Pris 1.489:-
Art.nr: 7037 Transportväska med axelrem seca 414 till seca 376. Pris 1.569:-
Art.nr: 7009 Transportväska med hjul seca 425 till seca 757. Pris 2.939:-
Art.nr: 7409 Ryggsäck seca 409 med starka handtag, midjebälte och  

vadderade remmar till seca 336 och 878 m.fl. Pris 2.189:-
Art.nr: 7437 Adapter seca 437 för att koppla ihop seca 878 med seca 217. Pris 639:-
Art.nr: 7415 Analysprogram seca 115 med 3 licenser för PC. Pris 95:-
Art.nr: 7472 Displaypelare seca 472. För vågar med lös display. Pris 2.795:-
Art.nr: 7452 Interface modul för överföring av resultat till EMR (längdmätare). Pris 2.135:-
Art.nr: 7453 Interface modul för överföring av resultat till EMR (959). Pris 2.465:-
Art.nr: 7454 Interface modul för överföring av resultat till EMR (757). Pris 2.465:-
Art.nr: 7455 Interface modul för överföring av resultat till EMR (704). Pris 2.465:-
2 års garanti på alla vågar. 1 år på övrigt.

Våra medicinska personvågar och längdmätare kommer från seca gmbh. Högkvalitativa produkter med 
genomtänkt design, högt hygientänkande och smarta lösningar. Inte bara det... de är snygga också.  
AJ Medical är huvuddistributör av seca produkter i Sverige.

Kampanjkatalog | Okt–Jan 2022–2023
FRAKTFRITT vid order över 3.000:-

Vid order över 5.000:-  
medföljer OMRON Flex Temp 
Smart utan extra kostnad

Rekommenderas! 

Rekommenderas! 
Nu även för BVC!

Art.nr: 7041 (336 i) Kompatibel med alla 
EMR-system och EMR-förberedda produkter 
från seca.  
Ord.pris 14.435:- Kampanjpris 12.985:-

seca 264
Art.nr: 2640
Elektronisk längdmätare.  
Mätområde: 30-220 cm
Gradering: 1 mm

Ord.pris 11.825:-
Kampanjpris 10.635:-

seca 222
Art.nr: 2221
Teleskopmätsticka för 
väggmontage.  
Mätområde: 6-230 cm
Gradering: 1 mm

Pris 2.149:-

seca 217
Art.nr: 2170
Portabel längdmätare.  
Kan även användas med  
seca 878 golvvåg. 
Mätområde: 20-205 cm
Gradering: 1 mm
Pris 2.289:-

seca 213
Art.nr: 2130
Portabel längdmätare. Isär-
tagbar med stort huvudstöd 
lämplig för ambulerande 
verksamhet. Mätområde:  
20-205 cm. Gradering: 1 mm
Pris 1.879:-

seca 704
Art.nr: 7013
Elektronisk pelarvåg med TARA, 
HOLD och BMI-funktion mm. En 
extra mamma-barnfunktion där 
barnet vägs i mammans famn. 
Kapacitet: 300 kg. Gradering: 50 g 
upp till 150 kg. 100 g 150-300 kg 

Ord.pris 14.935:-
Kampanjpris 13.435:-
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En enkel och bra spirometer som pluggas in i uttaget för USB i 
datorn. Inga batterier eller andra kopplingar behövs. MiniSpir finns 
med både engångs- eller flergångsmunstycken. Vid användning av 
flergångsturbin rekommenderas bakteriefilter Piston att köpas till.

Programvaran Winspiro PRO är en PC-baserad mjukvara. Den är enkel 
att använda med ett ikonbaserat interface. Flöde/volym och volym/
tid visas i realtid på datorn. Flera animationer mm finns. Möjlighet att 
skriva ut eller mejla en komplett spirometrirapport. CE-märkt. FDA-
registrerad. ATS standard. ISO 9001-2000, ISO 13485.

PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm och 
inbyggd skrivare. Kan användas både som bärbar 
och stationär. Realtidstest också tillgängligt på PC 
via USB och Bluetooth. Perfekt för användning på 
sjukhus och astmamottagningar med sin snabba 
och tysta inbyggda termiska skrivare med anpass-
ningsbart utskriftsformat. Låg vikt för enkel rörlighet 
med bärväska och uppladdningsbart batteri med 
lång livslängd. MIR Spirolab® spirometer levereras 
med: Winspiro PRO mjukvara för PC med gratis 
uppdateringar, mjuk sensor för pulsoximetri för 
vuxen, USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 
näsklämma, 1 MIR flergångsturbin, bärväska och CD 
med användarmanual.

PC-baserad spirometer med 7-tums pekskärm 
och inbyggd skrivare. Kan användas både som 
bärbar och stationär. Realtidstest också tillgäng-
ligt på PC via USB och Bluetooth. Perfekt för 
användning på sjukhus och astmamottagningar 
med sin snabba och tysta inbyggda termiska 
skrivare med anpassningsbart utskriftsformat. 
Låg vikt för enkel rörlighet med bärväska och 
uppladdningsbart batteri med lång livslängd. MIR 
Spirolab® spirometer levereras med: Winspiro 
PRO mjukvara för PC med gratis uppdateringar, 
USB-kabel, Laddare, 1 rulle termopapper, 1 
näsklämma, 1 MIR flergångsturbin, bärväska och 
CD med användarmanual.

MIR Spirobank II® SMART är en komplett spirometer med pul-
soximeter som levereras med Winspiro PRO mjukvara på svenska. 
Bärbart minilab för lungläkare och andningsterapeuter. Realtidstes-
ter också tillgängliga på PC via USB och mätaren kan även kopplas 
till surfplatta (iPad eller android) via Bluetooth. En mycket innovativ 
virtuell assistent tillgänglig i mobilappen, som stöder användare före, 
under och efter spirometritestet. Incitament-animationer tillgäng-
liga på surfplattans skärm, som stöder patientens efterlevnad under 
ett spirometritest. Dela testresultat via appen, i PDF- eller HL7-stan-
darder till en fjärrserver. Uppladdningsbart litiumjombatteri batteri 
med lång livslängd. Detta är laddningsbart via USB. Trafikljus visas 
för omedelbar testtolkning. SpO2 och pulsfrekvens (valfritt) direkt 
på displayen (inklusive pletysmografisk kurva). Högupplöst bak-
grundsbelysning med realtidskurva och testresultat. Intern lagring 
av upp till 10.000 spirometritester eller 300 timmars oximetri.

Levereras med mjukvaran Winspiro PRO, pulsoximetri-sensor i 
storlek vuxen, och en återanvändningsbar turbin. 

Mått: 160x55x25 mm

MIR är ett globalt företag inom medicinsk utrustning och mjukvara som grundades 
1993 och som idag finns i mer än 100 länder världen över. Under mer än 25 år har de 
blivit internationellt erkända för sina många innovationer och framsteg inom tre olika 
marknadsområden: spirometri, oximetri och fjärrövervakning av patienter.

seca Scale-up Line seca 655 
med seca 455 och seca 257
Art.nr: 7051
EMR-validerad mätstation med ultraljudsteknik. Vågplatta med 
ID-Display™, stabil glasplattform, handräcke och längdmätare 
med ultraljudsteknik. ID-displayen kan direktanslutas till den 
elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter dig se 
vilken patient som lagrades in med skannern för att förhindra 
förvirring. Det betyder mer kontroll för dig vid överföring till 
den elektroniska medicinska journalen (EMR) och avsevärt 
förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen 
visar namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd 
dataöverföring. Röstsvar för patientvägledning 
hjälper personal. Snabb mätprocess tack vare den 
innovativa ultraljudsteknologin. Stor plattform 
tillverkad av seca Bearclaw Glass® praktiskt taget 
brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och 
hygien. Smidig transport med mycket robusta 
gummihjul. Fotavtryck i LED visar patienten den 
korrekta positionen för längdmätning.

EMR-validerad mätstation med 
ultraljudsteknik. Vågplatta 
med ID-Display™, stabil 
glasplattform och längdmätare 
med ultraljudsteknik. ID-
displayen kan direktanslutas till 
den elektroniska medicinska 
journalen. Röstsvar för 
patientvägledning hjälper 
personal. Snabb mätprocess 
tack vare den innovativa 
ultraljudsteknologin. Smidig 
transport med mycket robusta 
gummihjul. Plattformen är 
tillverkad av seca Bearclaw 
Glass®, praktiskt taget 
brytbeständigt glas för extrem 
hållbarhet och hygien.

EMR-validerad vågplatta med ID-Display™, stabil glasplattform och 
handräcke. ID-displayen kan direktanslutas till den elektroniska 
medicinska journalen. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvar för 
patientvägledning hjälper personal. Smidig transport med mycket 
robusta gummihjul. Plattformen är tillverkad av seca Bearclaw Glass®, 
praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.

seca Scale-up Line  
seca 655 med seca 257
Art.nr: 7050

seca Scale-up Line seca 654 med seca 455
Art.nr: 7049

Mätstation för längd och vikt med röstvägledning, klar 
för elektroniska patientjournaler. seca 287 har tre par 
ultraljudssensorer som registrerar patientens längd på 
några millisekunder. Den regelbundna autokalibreringen 
säkerställer exakta resultat. Allt beräknas med en särskilt 
framtagen algoritm för digital analys, som ger en ojämför-
ligt hög mätprecision. Röstvägledning kan aktiveras och 
är programmerad för oberoende mätning. Såväl enskilda 
mätningar som mätserier kan göras helt automatiskt på 

ett tillförlitligt och exakt sätt. Ultraljudssensorerna från 
seca ger säkra och exakta mätresultat även vid kontinu-
erlig användning, då hela mätningen kan göras med stor 
bekvämlighet, tack vare den tysta akustiken. Allt från röst-
vägledning och integrering med patientjournalsystem, till 
den praktiska utskriften av mätresultaten - har utformats 
för att ge maximal support vid automatisk mätning. Kom-
patibel med alla elektroniska patientjournaler och seca 
produkter som är klara för elektroniska patientjournaler.

seca 287 Mätstation
Art.nr: 7047

Nyhet!

MIR Kalibreringsspruta 3 Liter
Art.nr: 2513
Pris 5.495:-

Flergångsturbin
Art.nr: 2503
Pris 3.965:-

Engångsturbin FlowMIR
60 st/fp.
Art.nr: 2504
Pris 1.925:-

Nätverkslicens
Art.nr: 2501
Pris 4.895:-

Bakteriefilter Piston
50 st/fp.
Art.nr: 2505
Pris 1.650:-

Skrivarpapper 
Till MIR Spirolab Spirometer, 10 st/fp.
Art.nr: 2512
Pris 765:-

Näsklämma 
25 st/fp.
Art.nr: 2403
Pris 415:-

MIR tillbehör och reservdelar:

MIR Spirolab® Spirometer med oximetrifunktion MIR Spirolab® Spirometer 

MIR Spirobank II® SMART med SpO2-modul och mjukvara MIR MiniSpir paket

Levereras med mjukvaran Winspiro PRO, turbin, USB-kabel och väska.

Kampanjkatalog | Okt–Jan 2022–2023
FRAKTFRITT vid order över 3.000:-

Vid order över 5.000:-  
medföljer OMRON Flex Temp 
Smart utan extra kostnad

Ord.pris 26.795:-
Kampanjpris 23.995:-

Ord.pris 37.895:-
Kampanjpris 29.995:-

Ord.pris 29.995:-
Kampanjpris 26.995:-

Ord.pris 29.995:-
Kampanjpris 26.995:-

Ord.pris 21.195:-
Kampanjpris 18.995:-

Art.nr: 2511
Ord.pris 35.775:- 
Kampanjpris 32.175:-

Art.nr: 2510
Ord.pris 33.225:- 
Kampanjpris 29.895:-

Art.nr: 2514
Ord.pris 17.165:- 
Kampanjpris 15.445:-

Med engångsturbin
Art.nr: 2502
Ord.pris 12.935:- 
Kampanjpris 10.995:-

Med flergångsturbin
Art.nr: 2500 
Ord.pris 15.735:- 
Kampanjpris 14.165:-

                 

Engångsmunstycke 
100 st/fp. 
Art.nr: 2515 
Pris 250:-

seca 651
Art.nr: 7055 
EMR-validerad vågplatta med ID-Display™ och stabil glasplattform. ID-displayen 
kan direktanslutas till den elektroniska medicinska journalen. ID-Display™ låter 
dig se vilken patient som lagrades in med skannern för att förhindra förvirring. Det 
betyder mer kontroll för dig vid överföring till den elektroniska medicinska journalen 
(EMR) och avsevärt förbättrad säkerhet för användare och patienter. Displayen visar 
namn eller ID för användare och patienter. Displaystyrd dataöverföring. Röstsvar 
för patientvägledning hjälper personal. Stor plattform tillverkad av seca Bearclaw 
Glass® praktiskt taget brytbeständigt glas för extrem hållbarhet och hygien.
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Art.nr Produktbeskrivning: Kr/st Antal/st Totalt/kr

1000-2KS Service/kalibrering (3 år) 585:-

Summa:

Beställning & ser viceavtal  
för blodtr ycksmätare

Klipp loss sidan eller kopiera och skanna/faxa in din beställning.

Välj fraktsätt: Sjukvård och företag Privatperson
  DHL (körs ut till angiven adress dagtid mån.-fre.)  Postförskott (hämtas på utlämningsställe)
   Postpaket (hämtas på utlämningsställe)

Ange gärna kundnumret ......,......,......,......,...... (4 el. 5 siffror) om ni tidigare har handlat hos AJ Medical. Rabattkod ......,......,......,......

Leveransadress:                                                                                                           Fakturaadress: (om annan än leveransadressen)

Företag/Namn:  ........................................................................................................................................................................................................

Org.nr/Personnr: ......................................................................................................................................................................................................

Box:  ...........................................................................................................................................................................................................................

Gatuadress: ...............................................................................................................................................................................................................

Postnr. och ort:  ........................................................................................................................................................................................................

Telefon:  .............................................................................................  Fax: ...............................................................................................................

E-post:  ......................................................................................................................................................................................................................
 Kryssa för rutan om ni vill ha vårt nyhetsbrev via e-post.

Datum och namnteckning:  .....................................................................................................................................................................................

Namnförtydligande:  ................................................................................................................................................................................................

Produkterna skickas till AJ Medical, Vasavägen 78-80, 181 41 Lidingö
och återfås servade och klara inom 5 dagar! (vid stora antal kommer vi ut till er, resekostnad tillkommer)

Ni kan faxa in avtalet/beställningen på 08–767 29 82
E-post: info@ajmedical.se

Vi önskar göra följande beställning:
Kopiera gärna beställningssedeln så underlättar ni er nästa beställning!

Medicinteknisk utrustning behöver kontinuerligt underhåll och kalibreringskontroll, så att den information som ni 
ska bedöma och analysera är korrekt. Vi rekommenderar att ni skickar in er blodtrycksmätare en gång per år för 

kalibreringskontroll enligt SS-EN 1060-1,2,3 samt för underhållsservice.

Teckna serviceavtal med oss för endast 195:-/st per år, exklusive reservdelar och frakt. Ordinarie pris är 275:-/st.  
Avtalet gäller i 3 år från den dag ni undertecknar.

Kampanjkatalog | Okt–Jan 2022–2023
FRAKTFRITT vid order över 3.000:-

Vid order över 5.000:-  
medföljer OMRON Flex Temp 
Smart utan extra kostnad




