NYA
seca wireless produkter

Under 2011 kommer flera nya
seca 360⁰ wireless produkter
att presenteras.
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NYA
Pelarvågen seca 704,
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 704 pelarvåg, 3600 wireless
Självklart utan någon som helst extra kostnad.
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NYA

seca 704, 3600 wireless
FÖRBEREDD FÖR FRAMTIDEN REDAN IDAG

Art. nr. 7013

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

Jo, pelarvågen seca 704 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.

Vilka grundfunktioner finns det?
•

•
•
•
•
•

Vågen har HOLD-funktion vilket betyder att du låser vikten och kan ta hand om
patienten först och läsa av vikten sedan.
En nyhet är att vågen numera också har Mor/Barn funktion, så du kan väga ett barn
i famnen på en vuxen.
Vågen har dämpning så att du får korrekt vikt även när patienten har svårt att
vara still. Praktiskt om barnet sprattlar.
BMI
Med Pre-TARA-funktionen fungerar så att du kan dra av en förinställd, redan lagrad
vikt från patientens vikt. T.ex. en ungefärlig klädvikt.
Vågen stänger automatiskt av sig vid batteridrift.
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NYA

seca 704, wireless
Vilka extra funktioner får jag?
•
•
•

•
•

•

Du kan aktivera en automatisk HOLD-funktion.
För att snabbt veta när auto-HOLD ställt in sig så kan du aktivera en signal.
Dämpningen kan ökas så att patienter som inte kan stå riktigt stilla fördröjer
viktvisningen.
Du kan aktivera automatisk radering av lagrade värden. Då är du t.ex. säker på
att BMI alltid beräknats på rätt längd.
Du kan aktivera en trådlös skrivarfunktion så att du kan trycka fram ett kvitto.
Då måste du ha en seca skrivare som kan ta emot den trådlösa signalen.
Eftersom överföringen av vikten till skrivaren är trådlös så kan du placera skrivaren
där du tycker att den står bäst.
Vågen kan också kopplas upp i ett nätverk, trådlöst förstås, och kopplas samman
med ett speciellt dataprogram som hjälper till med analys av vikten och
slutligen registrerar vikten i den elektroniskapatientjournalen.
FAKTA:
Kapacitet
Gradering
Mått (BxHxD)
Fotplattan (BxHxD)
Vikt

250kg
100g
36 x 93 x 52cm
33,5 x 8 x 34,5cm
14,9kg

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 220
längdmätare

seca 465/seca 466
skrivare för termopapper
eller termopapper/etikett

seca nätadapter

: seca 704 wireless uppfyller direktiven :
93/42/EEG, MDD och 90/384/EEG, Klass III
(Certifikat för varje enskild våg medföljer.)
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