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Hjärtliga gratulationer
Med mätmattan seca 210 har du fått en exakt 
och robust längdmätningsanordning för 
spädbarn. Mätmattan seca 210 är avsedd för 
användning hos barnläkare, på sjukhusets bar-
navdelning eller för husbesök. Mätmattan kan 
rullas ihop och behöver därför mycket liten 
plats. Dessutom kan mattan hängas upp t.ex. 
på en vägg i hålen på huvudsidan.

Säkerhet
Innan den nya mätmattan används skall man ta 
sig tid till att läsa igenom följande säkerhetsan-
visningar.

Beakta anvisningarna i bruksanvisningen.
● Låt aldrig ett spädbarn ligga utan tillsyn på 

mätmattan.
● Längdmätningen får endast utföras på 

underlag där spädbarnet inte kan falla ner.
● För att undvika onödig smittorisk skall man 

rengöra och desinfi cera mätmattan regel-
bundet.

● För en exakt längdmätning kan en medhjäl-
pare vara bra att ha till hands. 

Användning
Mätning: 
1. Lägg spädbarnet på mätmattan. Späd-

barnets huvud måste ligga på mätmattans 
huvudanslag (1). 

2. Skjut fotanslaget (2) mot barnets fötter med 
höger hand och håll fast barnet med vänster 
hand. 

3. Sträck på barnets ben genom att försiktigt 
trycka ner knäna mot mätmattan. 

4. Lägg an fotanslaget (2) rätvinkligt mot späd-
barnets fotsulor. 

5. Avläs kroppslängden på markeringarna på 
mätmattans (3) botten. 

Om man följer ovanstående steg uppnås en 
mätnoggrannhet på bättre än ± 5 mm.
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Mått (B x H x D): 300x140x1340 (mm)
Vikt: ca. 500 g
Temperaturområde: +10°C till +40°C
Medicinsk produkt
enligt direktiv 
93/42/EWG: Klass 1 med mätfunktion

Sophantering
När mätmattan inte länge kan användas skall 
den lämnas till föreskriven sophantering.

Garanti
För brister vilka kan hänföras till materialeller fabrika-
tionsfel lämnas en garantifrist på två år från leverans-
datum. Undantagna från detta är alla rörliga delar, 
som t.ex. batterier, kablar, nätaggregat, laddningsbara 
batterier osv.. Brister vilka faller under garantin åtgärdas 
utan kostnad för kunden mot förevisande av köpkvittot. 
Övriga anspråk kan inte lämnas. Kunden står för trans-
portkostnaderna när apparaten befi nner sig på annan 
ort än kundens huvudadress. Vid transportskador kan 
garantianspråk endast göras gällande när för transpor-
ten den kompletta originalförpackningen använts och 
varan säkrats och fi xerats i originalförpackat tillstånd. Ta 
därför vara på alla förpackningsdelar.

Garantin upphör att gälla när apparaten öppnats av 
person som inte uttryckligen auktoriserats av seca.

Kunder i utlandet ber vi att i garantifall ta kontakt med 
representanten i respektive land.

-Försäkran om överens-
stämmelse

Mekanisk längmätningsanordning

Modell seca 210

Partinr.: se mätmatta

Mätmattan uppfyller gällande krav enligt direktiv 
93/42/EWG över medicinska produkter.

seca gmbh & co. kg.

 

Rengöring
Mätmattan skall rengöras efter behov med ett 
vanligt hushållsrengöringsmedel eller desinfek-
tionsmedel. Beakta tillverkarens anvisningar.

Tekniska data
Mätområde: 100-990 mm / 4-39 inch
Indelning: 5 mm / 1/4 inch
Noggrannhet: bätre än +_ 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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