
METRO MISURA NEONATI
BABY HEIGHT MEASURE 
TOISE POUR NOURRISSONS 
MEDIDOR DE ESTATURA PARA BEBÉS 
MEDIÇÃO DA ALTURA DO BEBÊ 
GRÖSSENMESSER FÜR BABYS 
POMIAR WZROSTU DZIECKA 
CSECSEMŐ HOSSZMÉRŐ 
ΑΝΑΣΤΗΜΌΜΕΤΡΌ ΒΡΕΦΏΝ
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Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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14POLSKI

Wzrostomierz dla niemowląt i noworodków firmy GIMA to urządzenie precyzyjne do pomiaru wzrostu niemow-
ląt i noworodków w cm i oceny krzywej wzrostu. Wzrostomierz dla niemowląt i noworodków przeznaczony 
jest do stosowania w poradniach pediatrycznych, szpitalach dziecięcych lub podczas wizyt domowych lekarzy 
pediatrów. Na górnym wsporniku mocującym znajdują się otwory do zawieszenia maty na ścianie, gdy nie jest 
używana. Mata może mierzyć 10-99cm z przybliżeniem +/-5 mm.

UŻYTKOWANIE
Jak wykonać pomiar
1. Niemowlę połóż na macie z podziałką po prawidłowym ustawieniu plastikowych ograniczników w pionie 

pod kątem 90° w stosunku do skali z podziałką. Główkę niemowlęcia oprzyj o plastikowy ogranicznik, trzy-
mając dobrze niemowlę lewą ręką.

2. Prawą ręką przybliż ogranicznik na końcu podziałki do stóp niemowlęcia.
3. Uważaj, aby nóżki niemowlęcia były proste. Zaleca się delikatne dociśnięcie lewą ręką kolan niemowlęcia 

do powierzchni maty.
4. Gdy końcowy ogranicznik znajduje się na spodzie stóp dziecka ustawionych pod kątem prostym, odczytaj 

wzrost wskazany na spodzie maty z podziałką.
 Postępując zgodnie z powyższymi wskazówkami, można osiągnąć znaczny poziom dokładności.

INTERPRETACJA
Pomiar wzrostu noworodka jest przydatny do określenia prawidłowej krzywej wzrostu poprzez obliczenie per-
centyli, powiązując wzrost z wagą. „Wagę i wzrost” niemowląt można porównać za pomocą krzywych odnie-
sienia zwanych Tanner-Whitehouse. Te krzywe identyfikują linie (percentyle), które definiują zakres uważany 
za normalny i akceptowalny w zależności od wieku.

Waga: chłopcy od 0 do 3 lat

Waga: dziewczynki od 0 do 3 lat

Kg.

Kg.

wiek (miesiące)

wiek (miesiące)
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Wskazane jest, aby krzywa wzrostu nie znajdowała się zbytnio powyżej ani poniżej średniej (percentyl 50). 
Percentyl 50 (linia środkowa) wzrostu oznacza, że 50% dzieci w ich wieku jest wyższych, a pozostałe 50% 
niższych. Użyteczność tych krzywych polega na uwidocznieniu ewentualnych różnic, które mogą prowadzić 
do wysuwanie przypuszczeń (a tym samym do zalecenia wizyty u lekarza prowadzącego) otyłości, braku 
wzrostu kości lub niskiego wzrostu.

CZYSZCZENIE
Czyść matę łagodnym środkiem myjącym i miękką szmatką.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- Nigdy nie zostawiaj niemowlęcia leżącego na macie bez nadzoru osoby dorosłej.
- Wykonuj pomiar wyłącznie na bezpiecznych powierzchniach podparcia (z których niemowlę nie 

może spaść).
- Regularnie czyść i dezynfekuj matę z podziałką.

Temperatura otoczenia podczas pracy: od 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) 
Temperatura otoczenia podczas przechowywania i transportu: -20°C~50°C (-4°F~122°F) 
Wilgotność otoczenia podczas pracy: 15~90%
Wilgotność otoczenia podczas przechowywania i transportu: 15~95%

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

POLSKI

Producent  Kod partii

Numer katalogowy Granica temperatury

Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 
93/42 / CEE

% Granica wilgotnosci

Przeczytaj instrukcje użytkowania Przechowywać w suchym miejscu

Ostrzeżenie ─ Zobacz instrukcję obsługi Przechowywać z dala od światła 
słonecznego




