
Διαχείριση βάρους        seca mBCA 

Απλουστευμένη εργασία, γρήγορη μέτρηση 
             και σημαντικά Ιατρικά αποτελέσματα 
      αυτός είναι ο seca mBCA 515 

seca mBCA 515 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
• 
• 
• 
• 

Ικανότητα: 300 kg 
Υποδιαιρέσεις: 50 g < 150 kg > 100 g 
Κατηγορία έγκρισης:  
Κατηγορία ιατρικού βοηθήματος: IIa 
Διαστάσεις (Π⨯Υ⨯Β): 
976 ⨯ 1,251 ⨯ 828 mm 
Τύπος οθόνης ενδείξεων: 8.4" οθόνη αφής, 
μπορεί να περιστρέφεται 360° 
Διασυνδέσεις: seca 360° ασύρματη, 
USB 2.0, Ethernet 
Μέθοδος μέτρησης: 8-σημείων 
Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Αντίστασης 
Ρεύμα μέτρησης: 100 μA 
Χρόνος μέτρησης, απλό πρόγραμμα: 
17 δευτερόλεπτα 
Συχνότητα: 19 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε σωστά, 
  αν δεν μπορείτε να το μετρήσετε; 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να 
αποκτήσετε τον Seca mBCA, μπορείτε να μας βρείτε 
στο 2106630520. Μπορείτε επίσης να 
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση mBCA.seca.com 
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Ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος  
         κλινικά αποδεδειγμένη & με μεγάλη επαναληψιμότητα. 

Μοναδικός σχεδιασμός για τον έλεγχο της 
παχυσαρκίας. 
• 

Ιατρική ανάλυση σώματος με τον seca mBCA. 
   Γρήγορος στη χρήση και με ασφαλή αποτελέσματα. 

Eξειδικευμένη κατασκευή για υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς. 
Μεγάλη ικανότητα  ζύγισης έως 300 kg. 

• 
• 

Το χαμηλό ύψος της  πλατφόρμας  εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση στους ασθενείς. 
Τα ηλεκτρόδια στη χειρολαβή εμποδίζουν τα σφάλματα μέτρησης και διασφαλίζουν μεγάλη 
επαναληψιμότητα αποτελεσμάτων 

•  Η  πλατφόρμα ζύγισης εξασφαλίζει τον απαιτούμενο χώρος  ακόμα και στους παθολογικά   
   παχύσαρκους ασθενείς 

Διαισθητική λειτουργία. 
Ο seca mBCA είναι εύκολος στη λειτουργία του μέσω 
της άνετης, 8.4", οθόνης αφής.  

Άμεσα αποτελέσματα. 
• 
• 
• 

Γρήγορη μέτρηση και εγγυημένη χρηστικότητα 
Ολοκλήρωση της μέτρησης σε μόλις 17 δευτερόλεπτα. 
Η όλη διαδικασία μέτρησης (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας του ασθενούς)  διαρκεί λιγότερο από 5 λεπτά. 
Ως εκ τούτου, ο seca mBCA θα ενσωματωθεί εύκολα στην καθημερινής σας πρακτική. Άμεσα Αποτελέσματα. 

17 δευτερόλεπτα, αυτός είναι όλος ο χρόνος 
που χρειάζεται ο seca mBCA  

Μείωση λίπους, διατήρηση των μυών. 
Δύο τιμές σε ένα εύκολο στην κατανόηση γράφημα της σύνθεσης του σώματος. 
•  Ένα παχύσαρκο άτομο με επαρκή δραστηριότητα έχει, εκτός από αυξημένη μάζα λίπους , αυξημένη  
    και την ποσότητα της μυϊκής μάζας. 
• 
• 

Τα προγράμματα μείωσης βάρους επικεντρώνονται στη μείωση του λίπους με παράλληλη διατήρηση της μυϊκής μάζας. 
Ο seca mBCA εμφανίζει τη λιπώδη μάζα  καθώς και την ελεύθερη λίπους μάζα λίπος σε ένα εύκολο στην κατανόηση 
γράφημα, αυτό της σύνθεσης του ανθώπινου σώματος. 

Εντυπωσιακή ακρίβεια. 
Ιατρικής ακρίβειας αποτελέσματα 
με πιστοποίηση των διαφορετικών  
εθνοτήτων, τα οποία αναθεωρούνται  
μέσω κλινικών μελετών*, οι οποίες  
χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες 
πιστοποιημένες μεθόδους και είναι 
εξοπλισμένες  με την ευφυή γερμανική 
τεχνολογία μέτρησης. Προσδιορισμός της κατακράτησης των υγρών. 

Μόνο μια σαφής εικόνα δίνει οριστική απάντηση. 
•  Τα μεταβολικώς μη υγιή άτομα με αντίσταση στην ινσουλίνη, συχνά με την έναρξη μείωσης του βάρους παρουσιάζουν 
μεγάλη απώλεια υγρών. 
•  Η απότομη απώλεια υγρών συχνά ακολουθείται από στασιμότητα μείωσης του βάρους. 
•  Ο Seca mBCA αξιολογεί με ακρίβεια την ποσότητα των υγρών στο σώμα με την πάροδο του χρόνου, για την ακριβή 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Αξιόπιστη μέτρηση. 

Οι χειρολαβές του Seca mBCA βοηθούν στην στήριξη & 
παρέχουν ένα ασφαλές κράτημα, ενώ τα ενσωματωμένα 
ηλεκτρόδια της λαβής ελέγχουν την αγωγιμότητα 
επαφής  για μια αξιόπιστη μέτρηση.  

Εξαιρετική αντοχή. 
Η πλατφόρμα ζύγισης του  Seca mBCA είναι κατασκευασμένη από γυαλί 
ασφαλείας. Μπορεί αξιόπιστα και με ακρίβεια να ζυγίζει ασθενείς έως 
300 kg  
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