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Hartelijk gefeliciteerd
Met de meetmat seca 210 heeft u een nauw-
keurige en tegelijkertijd robuuste lengtemeter 
voor zuigelingen verworven. De meetmat seca 
210 is geconcipieerd voor de toepassing in de 
praktijk van de kinderarts, kinderziekenhuis of 
voor visites van kraamverzorgsters en kinder-
artsen.
De meetmat is oprolbaar en heeft daarom 
slechts weinig plaats nodig. Bovendien bevin-
den zich bij de hoofdaanslag op de mat gaten 
waaraan de mat aan de muur kan worden 
opgehangen.

Veiligheid
Voor u de nieuwe meetmat gebruikt dient u zich 
de tijd te nemen om de veiligheidinstructies te 
lezen.
● Neem de instructies in de gebruiksaanwij-

zing in acht.
● Laat de zuigeling nooit zonder toezicht op 

de meetmat liggen.
● Voer de lengtemeting alleen uit op een 

onderlaag waarvan de zuigeling niet naar 
beneden kan vallen.

● Let erop dat de meetmat regelmatig gerei-
nigd en gedesinfecteerd wordt om infecties 
met besmettelijke ziektes te vermijden.

● Voor een exacte lengtemeting is in het ideale 
geval een tweede persoon nodig.

3. De benen strekken door met de linkerhand 
voorzichtig de knieÙn van de zuigeling op de 
mat te drukken.

4. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in 
een rechte hoek tegen de voetzolen van de 
zuigeling aanleggen.

5. De lichaamslengte kan aan de markering 
op de bodem van de meetmat (3) worden 
afgelezen.

Bij het aanhouden van de bovengenoemde 
stappen wordt een precisie van +/- 5 mm 
bereikt.

Bediening
Meetproces:
1. De zuigeling op de meetmat neerleggen. 

Het hoofd van de zuigeling moet tegen 
de hoofdaanslag (1) van de meetmat aan 
 liggen.

2. Met de rechterhand de voetaanslag (2) in 
de richting van de voeten van de zuigeling 
schuiven. De linkerhand fi xeert de 

 zuigeling.
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Afmetingen 
(B x H x D): 300 mm x 140 mm x
  1340 mm
Eigengewicht: ca. 500 g
Temperatuurbereik: +10° C tot +40° C
Medisch product 
overeenkomstig
Richtlijn 93/42/EEG: klasse I met meetfunctie

Verwijderen van afval
Wanneer de meetmat niet meer gebruikt kan 
worden, verstrekt het verantwoordelijke afval-
bedrijf inlichtingen over de noodzakelijke maat-
regelen voor de reglementaire verwijdering.

Garantie 
Voor gebreken, die voortvloeien uit materiaal-
of fabricagefouten, geldt een garantieperiode van 2 
jaar vanaf de levering. Alle beweeglijke delen zoals 
bijv. batterijen, kabels, voedingseenheden, accu’s 
enz. zijn hiervan uitgesloten. Gebreken die onder 
de garantie vallen, worden tegen overdracht van de 
koopkwitantie kosteloos voor de klant verholpen. 
Met verdere aanspraken kan geen rekening worden 
gehouden. Transportkosten voor het zenden en 
terugsturen gaan ten laste van de klant, wanneer het 
apparaat zich op een andere plaats bevindt, dan de 
woonplaats van de klant. Bij transportschade kunnen 
er alleen garantieaanspraken geldend gemaakt worden, 
wanneer voor de transporten de originele verpakking 
wordt gebruikt en wanneer het artikel hierin volgens de 
origineel verpakte toestand beveiligd en bevestigd werd. 
Bewaar daarom alle verpakkingsdelen.

Er bestaat geen aanspraak op garantie wanneer het 
apparaat door personen wordt geopend die hiervoor 
niet uitdrukkelijk door seca werden geautoriseerd.

Klanten in het buitenland adviseren wij zich in geval 
van garantieaanspraken direct tot de verkoper van het 
desbetreffende land te richten.

-Verklaring van 
overeenkomst

Mechanische lengtemeter

Model seca 210

batchnr: zie meetmat

De meetmat voldoet aan de geldende eisen 
van de richtlijn 93/42/EEG inzake medische 
hulpmiddelen. 

seca gmbh & co. kg.

 

Reiniging
Reinig de meetmat desgewenst met een 
huishoudreiniger of in de handel gebruikelijk 
desinfecteermiddel. Volg de aanwijzingen van 
de fabrikant op.   

Technische gegevens
Meetbereik: 100 - 990 mm/4 - 39 inch
Indeling: 5 mm / 1/4 inch
Precisie: beter dan +_ 5 mm

Sönke Vogel
– Geschäftsführer Finanzen & Technik –

Hamburg
      : www.seca.com
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seca deutschland

Medical Scales and Measuring Systems

seca gmbh & co. kg.

Hammer Steindamm 9-25

22089 Hamburg  Germany

Phone  +49 (0)40 20 00 00 0

Fax  +49 (0)40 20 00 00 50

E-mail  info@seca.com

All contact data under www.seca.com
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