
 

 

WAGA 

Waga firmy AND Instruments, model UC-321PC, to nowoczesne 

urządzenie pozwalające na wykonanie pomiarów masy ciała pacjenta  

i przesłanie ich do aparatów typu EHO pracujących w systemie teleEKG. 

W zestawie z wagą znajduje się specjalistyczny kabel produkcji Pro-PLUS 

umożliwiający komunikację z urządzeniem i sterowanie procesem 

pomiaru masy ciała. 

 

1. Dla kogo jest przeznaczona 
Pacjenci indywidualni, ZOZ-y, NZOZ-y, szpitale, centra telemedyczne. 

 

2. Zastosowanie  

Urządzenie do pomiaru masy ciała, a także monitorowania jej ubytków i wzrostów, powodowanych m.in. 

zatrzymywaniem wody w organizmie. Stosowane w szczególności podczas telerehabilitacji 

kardiologicznej, dostosowywania farmakoterapii oraz przy stałym monitorowaniu kardiologicznym. 

Polecane także osobom dbającym o formę – uprawiających sport, będących na diecie – do monitorowania 

masy ciała. 

 

3. Zalety stosowania 
 Precyzyjny i bezinwazyjny pomiar. 

 Wysoka czułość urządzenia. 

 Bezpośrednia transmisja wyników do systemu teleEKG®. 

 Możliwość zapamiętania 31 pomiarów w pamięci urządzenia 

 Ultra cienka konstrukcja – tylko 35 mm wysokości. 

 Prosta obsługa jednym klawiszem. 

 Możliwość pomiaru BMI (Body Mass Index). 

 Czytelny wyświetlacz wykonany w technologii LCD o wyraźnych cyfrach (25 mm wysokości). 

 Znacznik stabilnego pomiaru. 

 Auto-kalibracja wykonywana przy każdym uruchomieniu urządzenia. 

 

4. Korzyści stosowania 
 Możliwość zdalnego pomiaru masy ciała. 

 Pomocne podczas telerehabilitacji kardiologicznej i dostosowywania farmakoterapii.  

 Możliwość kontroli masy ciała przy stałym monitorowaniu kardiologicznym. 

 Monitorowanie wzrostów/spadków masy ciała dla osób będących na diecie, uprawiających 

sport. 

 



 

 

5. Akcesoria dodatkowe 
    Kabel transmisyjny. 

 

 

6. Parametry techniczne: 
 

 maksymalne obciążenie wagi 150 kg (na zamówienie dostępna wersja 200 kg), 

 dokładność pomiaru – 50 g przy wykorzystaniu technologii „Smart Sensor”, 

 możliwość zapamiętania 31 pomiarów w pamięci urządzenia, 

 wbudowane gniazdo typu mini-jack 3,5 mm do komunikacji z komputerem PC lub (po 
zastosowaniu specjalnego kabla) do komunikacji z aparatem teleEKG typu EHO, 

 ultra cienka konstrukcja – tylko 35 mm wysokości, 

 prosta obsługa jednym klawiszem, 

 możliwość pomiaru BMI (Body Mass Index), 

 zasilanie z 4 baterii typu AA (R6P, 1,5V x4), 

 średni czas pracy na baterii – 2000 pomiarów, 

 czytelny wyświetlacz wykonany w technologii LCD o wyraźnych cyfrach (25 mm wysokości), 

 znacznik stabilnego pomiaru, 

 auto-kalibracja wykonywana przy każdym uruchomieniu urządzenia, 

 wyrób posiada znak CE. 
  

 

 


