NYA
seca wireless produkter

Under 2011 kommer flera nya
seca 360⁰ wireless produkter
att presenteras.
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NYA
Babyvågen seca 376,
3600 wireless.

Förberedd för framtiden - redan idag

Som en av de första i världen och
definitivt i Sverige får ni nu den nya
versionen av:
seca 376 babyvåg, 3600 wireless
Självklart utan någon som helst extra kostnad.
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NYA

seca 376, wireless

FÖRBEREDD FÖR FRAMTIDEN REDAN IDAG.

Art. nr. 7021

Vad menas med att vågen är förberedd för framtiden redan idag?

Jo den här babyvågen, seca 376 wireless, har flera inbyggda funktioner, t.ex. möjlighet till
utskrift av vikten. Det smarta är att du bara aktiverar de funktioner som du vill använda.
Vågen är förberedd för framtiden redan idag.
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•
•

•
•
•
•
•

Vilka grundfunktioner finns det?

Vågen har två vägområden med olika skalindelning. 5g till 7,5kg eller 10g till 20kg.
Nyhet - om babyn väger mer än 7,5 kg så ställer vågen automatiskt om sig till det högre
vägområdet. När du lyft bort babyn från vågen, och displayen visar ”noll”, så ställer vågen in
sig på det lägre viktområdet igen.
Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om barnet först
och läsa av vikten sedan.
Vågen har också dämpning vilket betyder att om babyn rör sig på vågen när du tryckt på
HOLD-knappen så kommer vågen att ta hänsyn till det och visa korrekt vikt.
TARA-funktionen fungerar så att du först kan lägga ett underlägg på vågen och sedan ta bort
underläggets vikt genom att trycka på TARA-knappen. Sedan väger du babyn som vanligt.
Automatisk avstängning vid batteridrift.

Vilka extra funktioner får jag?

För att snabbt få veta när HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
Dämpningen kan ökas så att livliga barn inte gör så att viktvisningen fördröjs.
Det finns också en BMIF-funktion (Bröst Mjölk Intag Funktion) där man väger babyn, lagrar
vikten, matar, lägger babyn på vågen igen och får skillnaden mellan de två vägningarna, d.v.s.
hur mycket babyn ätit.
Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto, men då måste
du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen. Eftersom överföringen av
vikten till skrivaren är trådlös så behöver den inte stå precis bredvid vågen.
Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman med ett
speciellt dataprogram som kan hjälper till med analys av vikten och slutligen registrera vikten
i den elektroniska patientjournalen.
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NYA

seca 376, wireless
FAKTA:
Kapacitet
20kg
Gradering 5g för 0 -7,5kg, 10g upp till 20kg
Vikt
3,5kg
Mått (BxHxD)
62 x 19 x 36 cm
Vågen drivs med vanliga AA batterier.
När den kopplats till en trådlös seca skrivare,
eller seca dataprogram, rekommenderas att
vågen drivs via en seca nätadapter.

TILLBEHÖR:

seca 418 huvud/f otstöd

seca 233 längdmätare

seca 414 transportväska

seca 465/seca 466
skrivare

seca nätadapter

: seca 376 wireless uppfyller direktiven:
93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)
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