Erinomaisen laatunsa ja helppokäyttöisyytensä lisäksi, seca 336 i tekee vaikutuksen käyttäjiinsä punnitus- ja piituudenmittaus-tietojen

seca 336 i

Potilastietojärjestelmien kanssa yhteensopiva seca 336 i ja seca 336
on saatavissa pituusmitan kanssa (digitaalinen tai analoginen).

Enemmän aikaa hymylle

VAUVA VAAʼAT

seca 336 i
VAUVA VAAʼAT

Vaaka tarpeeseen kuin tarpeeseen.

langattomalla siirrolla potilastietojärjestelmään. Kun vaaka varustetaan digitaalisella pituusmitalla ja USB-liitännäisellä viivakoodilukijalla,
eliminoidaan tiedonsiirtovirheet ja taataan tehokas mittausprosessi. Vaihtoehtona on riisuttu malli seca 336 (ilman WiFi liitännäisyyttä ja

USB-porttia). Vaaka mahdollistaa saman mutkattoman työskentelyn, parhaimman tarkkuuden ja tarvittaessa pituusmitalla joka on lisävaruste.
Molemmat keveät mallit ovat varustettu kuljetuskahvalla kuljettamisen helpottamiseksi.

EMR

Integration

Ilman pituusmittaa.

Ilman pituusmittaa.

Varustettuna analogisella pituusmitalla seca 232 n.

* Viivakoodilukija ei kuulu toimitukseen.

Varustettuna digitaalisella pituusmitalla seca 234.

Potilastietojärjestelmään yhteensopiva
Wi-Fi vauvavaaka 
•

Punnituskyky: 20 kg

•

Toiminnot: TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD, automaat-
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Varaamme oikeuden muutoksiin.

•

•
•
•
•

Varustettuna digitaalisella pituusmitalla seca 234.

uusi

seca 336 i
•

Varustettuna analogisella pituusmitalla seca 232 n.

Asteikko: 5 g < 10 kg > 10 g

tinen punnitusalueen vaihto, vaimennus, automaattinen
sammutus, SEND/PRINT, vahvistus, Wi-Fi

Lisävarusteet: Vaunut seca 403 ja seca 402, digitaalinen

pituusmitta seca 234, analoginen pituusmitta seca 232 n,

optimoitu

seca 336

Elektroninen vauvavaaka 
•

Punnituskyky: 20 kg

•

Toiminnot: TARE, BMIF, HOLD, Auto-HOLD,

•

•

kantolaukku seca 428

•

Virtalähde: Paristot ja verkkovirtalaite

•

Portit: USB viivakoodilikija *

Mittausalue/Pituusmitta: 35 – 80 cm
Asteikko: 1 mm (seca 234),

•

Asteikko: 5 g < 10 kg > 10 g

automaattinen punnitusalueen vaihto, vaimennus,

vvw

automaattinen sammutus, vahvistus

Lisävarusteet: Vaunut seca 403 ja seca 402, digitaalinen

pituusmitta seca 234, analoginen pituusmitta seca 232 n,

verkkovirtalaite, kantolaukku seca 428

Virtalähde: Paristot, verkkovirtalaite lisävaruste
Mittausalue/Pituusmitta: 35 – 80 cm
Asteikko: 1 mm (seca 234),

1 mm / 5 mm / 10 mm (säädettävissä, seca 232 n)

1 mm / 5 mm / 10 mm (säädettävissä, seca 232 n)
Yhteensovitettavissa kaikkien potilastietojärjestelmien
sekä potilastietojärjestelmä-valmiitten seca tuotteiden
kanssa.

seca finland oy • Linnoitustie 4 B • 02600 Espoo • Suomi
Puhelin 09 87 80 00 00 • Faksi 09 87 80 00 10 • info.fi@seca.com • www.seca.com

Hinnat alkaen 660,00 €
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seca 336 i – Punnitsee, mittaa pituuden ja lähettää tiedot
eteenpäin. Uusi vauvavaaka secalta joka on liitettävissä
potilastietojärjestelmään.

Digitaalinen
pituusmitta

Mittaustulokset ovat
helposti luettavissa

‣ Tarkka seca 336 i vauvavaaka varustettuna digitaalisella pituusmitalla vastaa käyttäjien yhä vaativampiin

pituusmittaan inte-

Vauvan paino ja pituus ovat välittömästi käytettävissä potilastietojärejestelmässä.

groidusta valaistusta

vaatimuksiin. Vaaka lähettää vauvan painon ja pituuden suoraan langattomasti potilastietojärjestelmään ja näin

nestekidenäytöstä.

vältetään kirjaamisvirheet. Kun rutiinihoitotoimenpiteet yksinkertaistetaan sisäänrakennetulla Wi-Fi teknologialla
joka mahdollistaa niin potilaan kuin hoitavan henkilön tunnistuksen, hoitohenkilökunnalla on enemmän aikaa
pienille potilailleen. Kaksi mallia saatavissa: perusmalli (seca 336) ja potilastietojärjestelmä-yhteensopiva seca 336 i.
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Mitan nuppi

Integration

Ergonomisesti muotoiltu mitan nuppi

tekee mittauksista

tarkkoja ja helppoja.

Käyttäjän ja potilaan

Nestekidenäyttö

Viivakoodilukija voidaan

valaistu nestekide-

tunnistus

Helppolukuinen

näyttö. Yhdellä napin

liittää seca 336 i vaaʼan

painalluksella punni-

USB-porttiin mikä

tus-ja pituus-tiedot

mahdollistaa niin

siirtyvät potilastieto-

käyttäjän kuin potilaan

järjestelmään.

tunnistuksen.

Esimerkki työnkulusta
Soita ja kysy lisää! 09 87 80 00 00
Yhteensopivuus eri potilastietojärjestelmien

kanssa vaihtelee. Ota yhteyttä meihin kartoittaaksemme teidän potilastietojärjestelmänne
yhteensopivuutta.

1

Käyttäjän tunnistus

2

Potilaan tunnistus

3

Vauvan punnitus

4

Pituuden mittaus

5

Olemme tavoitettavissa maanantaista perjantaihin klo 8 – 16.

Vauvan paino ja pituus
ovat välittömästi käy-

tettävissä potilastietojärjestelmässä

smileback.seca.com

