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Parabéns
Ao adquirir a esteira de medição seca 210  você 
passou a dispor de um aparelho de medição 
do comprimento de lactentes exacto e, ao 
mesmo tempo, robusto.
A esteira de medição seca 210 foi espe-
cialmente concebida para consultórios de 
pediatria, hospitais pediátricos ou para as 
visitas das parteiras ou dos médicos pediatras 
ao domicílio.
A esteira de medição pode-se enrolar, 
 ocupando, portanto, pouco espaço. Para além 
disso, o seu encosto para a cabeça dispõe 
de furos que permitem pendurar a esteira na 
parede.

Segurança
Antes de utilizar esta nova esteira de medição, 
dedique um pouco do seu tempo à leitura das 
seguintes indicações de segurança:

Respeite as indicações constantes das Instru-
ções de Uso.
● Nunca deixe o lactente sozinho na esteira, 

sem qualquer vigilância.
● Efectue a medição, apoiando o aparelho so-

bre uma base sufi cientemente estável para 
que não haja o perigo de o lactente cair.

● É fundamental que a esteira de medição 
seja limpa e desinfectada regularmente, a 
fi m de impedir a transmissão de doenças 
contagiosas.

● Para que a medição seja o mais exacta 
possível, o ideal é dispor da ajuda de uma 
outra pessoa.

Utilização
Operação de medição:
1. Coloque o lactente na esteira de medição, 

de maneira a que a sua cabeça toque no 
respectivo encosto (1).

2. Com a mão direita, faça deslizar o encosto 
dos pés (2) em direcção aos pés do lacten-
te, segurando-o com a outra mão.

3. Estique-lhe as pernas, pressionando ao 
de leve nos joelhos da criança, com a mão 
esquerda, em direcção à esteira.

4. Com a mão direita, apoie o encosto dos pés 
(2) perpendicularmente à sola dos pés da 
criança.

5. Leia o comprimento do corpo, olhando para 
a marca existente na parte inferior da esteira 
(3)

Se seguir escrupulosamente estes cinco pas-
sos, estará assegurada uma precisão superior 
em cerca de +/- 5 mm.
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Medidas 
(L x A x P) 300 mm x 140 mm x
  1340 mm
Peso próprio: aprox. 500 g
Gama de 
temperaturas: +10ºC a +40ºC
Artigo médico 
segundo a
Directiva 
93/42/CEE: classe I com função de
  medição

Eliminação
Quando a esteira de medição deixar de ser 
utilizada em defi nitivo, existe a hipótese de a re-
ciclar, em vez de a misturar com o lixo normal. 
Contacte, para o efeito, os serviços competen-
tes da sua câmara municipal.

Declaração  de 
Conformidade

Aparelho mecânico de medição do compri-
mento

Modelo seca 210

N.º de lote: vide esteira de medição

A esteira de medição cumpre os requisitos 
prescritos pela Directiva do Conselho 93/42/
CEE sobre artigos médicos.

Garantia
A garantia para falhas decorrentes de defeito do mate-
rial ou de fabrico é de dois anos, a partir da data do for-
necimento. Excluem-se todas as partes móveis, como 
sejam pilhas, cabos, alimentadores, acumuladores, 
etc.. As falhas abrangidas pela garantia serão corrigidas 
gratuitamente mediante a apresentação do talão de 
compra. Não serão tidas em conta outras reclamações. 
Os custos de transporte de e para as instalações do 
cliente, caso se aplique, fi cará a cargo do cliente. No 
caso de danos de transporte, a garantia só se aplica se 
tiver sido utilizada a embalagem original completa para 
acondicionar a mercadoria, de forma bem imobilizada 
e fi xa, tal como se encontrava originalmente. Por este 
motivo, guarde todos os componentes da embalagem.

A garantia cessa se o aparelho tiver sido aberto por 
pessoas não expressamente autorizadas, pela seca, 
para o efeito.

Solicitamos aos nossos clientes de fora da Alemanha 
que, caso tenham direito à garantia, se dirijam directa-
mente ao revendedor do país onde se encontram. seca gmbh & co. kg.

 

Limpeza
Limpe a esteira de medição sempre que 
for preciso, usando um produto de limpeza 
doméstico ou um qualquer desinfectante 
existente à venda. Observe as indicações dos 
fabricantes desses produtos.

Dados técnicos
Campo de 
medição: 100 - 990 mm / 4 - 39 ”
Divisão: 5 mm / 1/4 ”
Precisão: superior a +_ 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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