
Nu ook een luierweegschaal
Baby- en peuterweegschalen

COMFORT IN WEIGHT CONTROL



De PF75 is een stevige urinebestendige babyweegschaal. Hij 
is eenvoudig in het gebruik en in het onderhoud. Desgewenst 
wordt hij geleverd met een mechanische of elektronische 
meetlat.

Eigenschappen

• Weegoppervlak: 54 x 25 cm.
• Totale afmetingen: 55 x 36 x 12 cm.
• Voorzien van elektronische display.
• Geschikt voor kinderen tot 15 kilo.
•  Nauwkeurigheid: tot 10 kilo op 5 gram en daarboven  

op 10 gram.
• Voeding: lithium batterij. 

Opties

•  Nauwkeurigheid op 5 gram. Of voor de eerste 6 kilo  
op 2 gram en daarboven op 5 gram.

•  Meetlat: mechanisch 35 tot 65 cm of 30 tot 60 cm  
en elektronisch 25 tot 55 cm.

• Kussen: keuze uit verschillende kleuren.

Functies

•  HOLD: weergave van het gestabiliseerde gewicht  
vasthouden.

• RESET/TARRA: automatisch verrekenen van tarragewicht.
•  REFRESH/REWEIGHT: opnieuw wegen zonder het kind van  

de weegschaal te halen.
• MEM: laatste weegresultaat in het geheugen bewaren.
• Stabilisatie van het gewicht bij beweeglijke kinderen.

Babyweegschaal PF75

Klasse III baby- en peuterweegschalen
Behalve een babyweegschaal en de peuterweegschaal heeft Medifix nu 
ook een  luierweegschaal die tot op de gram nauwkeurig weegt.  
Eveneens van het kwaliteitsmerk CAE. Bij deze producten staan  
professionaliteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid voorop.  
Ze zijn makkelijk te bedienen en geven in 3 seconden een betrouwbaar 
weegresultaat. Daarnaast onderscheiden ze zich door hun moderne  
design. 

Alle CAE weegschalen zijn
klasse III goedgekeurd!

Ook leverbaar met kussen en / of zonder meetlat



De compacte luierweegschaal PF10 is speciaal ontworpen voor 
de afdeling Neonatologie. Hij weegt de luierinhoud tot op de 
gram nauwkeurig.  

Eigenschappen

• Weegoppervlak: 14,5 x 17 cm.
• Totale afmetingen: 21,5 x 18 x 5,5 cm.
• Gewicht: 1,4 kilo.
• Voorzien van elektronische display.
•  Standaard heeft de luierweegschaal een bereik van 1 kilo. 

Dit is optioneel uit te breiden naar 3 kilo.
• Voeding: lithium batterij.

Nieuw: Luierweegschaal PF10

Gemaakt van Volkern: bestand tegen schoonmaak- en desinfecteermiddelen 



De PF77 is een grotere uitgave van de PF75. Hierop kunnen 
kinderen zowel zittend als liggend worden gewogen. Bij zittend 
wegen wordt de opstaande rand aan de voorzijde naar beneden 
geklapt. Het geïntegreerde handvat geeft het kind houvast.

Eigenschappen

• Weegoppervlak: 68,5 x 31 cm.
• Totale afmetingen: 70 x 45 x 17 cm.
• Geschikt voor zittend of liggend wegen.
• Voorzien van elektronische display.
• Geschikt voor kinderen tot 25 kilo.
•  Nauwkeurigheid: op 10 gram tot 15 kilo en daarboven  

op 20 gram.
• Voeding: lithium batterij.

Functies

De peuterweegschaal heeft dezelfde functies als  
de babyweegschaal PF75.

Opties

•  Weegbereik tot 30 kilo (eventueel met nauwkeurigheid  
op 5 gram tot 15 kilo en daarboven op 10 gram).

•  Meetlat: 45 tot 85 cm (mechanisch) of 55 tot 95 cm  
(mechanisch of elektronisch).

•  Kussen: keuze uit verschillende kleuren.

Voor oudere kinderen of volwassenen

Voor oudere kinderen en volwassenen heeft Medifix een  
assortiment weegstoelen en opstapweegschalen, al dan  
niet met telescopische meetlat.

Peuterweegschaal PF77
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Met mechanische of digitale meetlat

Opklapbare rand


