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Gratulerer!
Med målematten seca 210 har De kjøpt et 
presist og samtidig robust lengdemåleapparat 
for spedbarn.
Målematten seca 210 er produsert for bruk 
hos leger, på sykehus og ved hjemmbesøk av 
jordmødre og leger.
Målematten kan rulles sammen og krever der-
med kun lite plass. Dessuten befi nner det seg 
hull i mattens hodeanslag, slik at matten kan 
henges opp på en vegg.

Sikkerhet
Før den nye målematten tas i bruk skal sikker-
hetsinformasjonene nedenfor leses nøye.

Følg informasjonene i bruksanvisningen.
● La aldri spedbarnet ligge på målematten 

uten tilsyn.
● Utfør lengdemålingen kun på et underlag 

som spedbarnet ikke kan falle ned fra.
● Påse at målematten rengjøres og desinfi -

seres regelmessig, slik at en overføring av 
smittsomme sykdommer unngås.

● For å utføre en nøyaktig lengdemåling er det 
ideelt sett nødvendig med to personer.

3. Benene strekkes ut ved å trykke spedbar-
nets knær forsiktig ned mot mattens bunn 
med venstre hånd.

4. Med høyre hånd legges fotanslaget (2) 
rettvinklet mot spedbarnets fotsåler.

5. Kroppslengden avleses på markeringen på 
målemattens bunn (3).

Ved å overholde skrittene ovenfor oppnås en 
nøyaktighet på minst +/- 5 mm.

Betjening
Måling:
1. Spedbarnet legges på målematten. Sped-

barnets hode må ligge inntil målemattens 
hodeanslag (1).

2. Med høyre hånd skyves fotanslaget (2) i 
retning av spedbarnets føtter. Med venstre 
hånd holdes spedbarnet i ro.
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Dimensjoner 
(b x h x d):  300 mm x 140 mm x 
 1340 mm
Egenvekt:  Ca. 500 g
Temperatur-
område:  +10°C til +40°C
Medisinsk 
produkt jf. direktivet 
93/42/EEC:  Klasse I med målefunksjon

Avfallsbehandling
Hvis målematten ikke lenger kan brukes, infor-
merer kommunen gjerne om nødvendige tiltak 
for riktig avfallsbehandling.

-konformitetserklæring

Mekanisk lengdemåleapparat

Modell seca 210

Charge-nr.: Se målematte

Målematten oppfyller de gjeldende kravene i 
direktivet 93/42/EEC om medisinske produkter.

Garanti 
For mangler som er å tilbakeføre til material-
eller produksjonsfeil gjelder en garantifrist på to år 
fra levering. Alle bevegelige deler, som f.eks. bat-
terier, kabler, nettapparater, oppladbare batterier etc. 
er unntatt fra garantien. Mangler som faller inn under 
garantien, utbedres gratis for kunden mot fremleggelse 
av kjøpskvitteringen. Andre krav kan ikke imøtekommes. 
Utgifter til transport frem og tilbake belastes kunden hvis 
apparatet befi nner seg på et annet sted enn kundens 
adresse. Ved transportskader kan garantikrav kun gjøres 
gjeldende hvis hele originalemballasjen brukes under 
transporten og varen sikres og festes i emballasjen på 
samme måte som i originalpakket tilstand. Ta derfor vare 
på alle emballasjedeler.

Garantien ugyldiggjøres hvis apparatet åpnes av perso-
ner som ikke er uttrykkelig autorisert av seca.

Kunder i utlandet bes i garantitilfeller ta direkte kontakt 
med forhandleren i vedkommende land.

       

seca gmbh & co. kg.

 

Rengjøring
Målematten skal rengjøres etter behov med et 
husholdnings-rengjøringsmiddel eller et vanlig 
desinfeksjonsmiddel. Følg instruksene fra 
produsenten.

Tekniske data
Måleområde: 100-990 mm / 4-39 tommer
Deling:  5 mm / 1/4 tomme
Nøyaktighed: bedre enn +_ 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

group
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