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seca 956
Waga krzesełkowa  
do ważenia w pozycji  
siedzącej 

seca 959  
Ta waga krzesełkowa wychodzi naprze-
ciw najwyższym wymaganiom medycyny:

• automatyczne obliczanie BMI
• podziałka 50-gramowa
• wsuwane pod siedzisko podpórki stóp
• zasilacz/baterie akumulatorki w 
 zawieszonym na wadze futerale

Alternatywa dla wymagających

• Proste rozwiązanie dla 
 osób niepełnosprawnych.

• Odchylane podłokietniki i 
 oparcia na stopy dla wygod- 
 nego zajmowania pozycji.

• Blokady kółek dla bezpiecz- 
 nego siadania i wstawania.

• Intuicyjny panel sterowania 
 dla łatwej obsługi wagi.

• Najważniejsze funkcje dla 
 maksymalnej korzyści.

 3.995 PLN netto



Wszystko co ważne.

Z nośnością do 200 kg oraz 100-gramową 
podziałką, seca 956 wypełnia wszystkie  
standardy medyczne. Waga ta posiada  
typowe wyposażenie seca: składane  
podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce 
kółek, ergonomicznie wyprofilowane siedzisko 
oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz 
z ergonomicznie uformowanym uchwytem 
pozwalają na łatwe i bezwysiłkowe  
przemieszczanie wagi.

Prosta obsługa.

Starsi i otyli pacjenci mogą wygodnie zająć 
miejsce na wadze dzięki składanym  
podłokietnikom i oparciom na stopy. Tak samo 
wygodnie ma personel, gdyż dzięki zasilaniu 
bateryjnemu seca 956 jest niezależna od 
dostępu do gniazdek elektrycznych, a jeden 
komplet baterii starcza na ok. 4000 ważeń. 
Trening z użytkowania wagi jest tutaj prawie 
zbędny, ponieważ nieskomplikowany panel 
sterowania obsługiwany jest intuicyjnie.

TARA i HOLD. 

seca 956 jest oczywiście wyposażona w 
ważną funkcję TARA, dzięki której ustalana 
może być waga każdego nowo dodanego 
przedmiotu. Funkcja HOLD służy do zamra-
żania wartości wyświetlacza, co pozwala w 
pierwszej kolejności zająć się pacjentem, a 
następnie odczytać wyniki. Wszystkie te atry-
buty, a także staranne wykonanie oraz gwa-
rancja wieloletniego użytkowania urządzenia, 
czynią nową wagę krzesełkową prawdziwym 
produktem marki seca, który spełnia wszyst-
kie wymagania, jakie stawia się światowemu 
liderowi w produkcji wag medycznych.

seca 956 

Dane techniczne
• Nośność: 200 kg
• Podziałka: 100 g
• Wymiary (szer. x wys. x gł.):
 563 x 906 x 946 mm
• Waga własna: 22,4 kg
• Zasilanie: bateryjne
• Funkcje: TARA, HOLD,
 automatyczne wyłączanie
• Klasa dokładnosci: 

Wyświetlacz jest praktycznie umiejscowiony i daje się 
łatwo obsługiwać.

seca 956:
Udogodnienie dla pacjentów i personelu.

Ważenie w pozycji stojącej to dla osób niepełnosprawnych lub starszych 
niezwykłe trudne zadanie. Wagi krzesełkowe są wielkim ułatwieniem  

dla pacjentów i personelu domów opieki nad starszymi, szpitali, oddziałów  
geriatrycznych lub ortopedii. Nowa seca 956 jest przyjaznym dla użytkowników 
rozwiązaniem i posiada funkcje, które powinna posiadać każda praktyczna  
waga krzesełkowa.
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Nowy ergonimiczny 
uchwyt ułatwia prowa-
dzenie wagi.

Podpórki na ramiona i stopy 
są składane, by ułatwić  
siadanie i wstawanie.
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