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        De nieuwe standaard  
   in liggende BIA meting.

Brochure   seca mBCA 525
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Hoe makkelijk is BIA meting? 
Precieze resultaten worden snel en overzichtelijk weergegeven in een grafische presentatie.

Welke resultaten krijg ik en hoe kan ik deze evalueren? 
Het intuïtieve touchscreen display vereenvoudigd het meten en de evaluatie van de resultaten.

Hoe kan de seca mBCA 525 me helpen met de diagnose en de voortgang van de therapie? 
De begrijpelijke presentatie van de meetwaarden verbetert het overleg met de patiënt.

Zijn de meetwaarden nauwkeurig genoeg voor mijn werk als arts? 
Medische gevalideerde studies ondersteunen de precisie van de BIA meting.

Is het de moeite waard met betrekking tot de komende jaren? 
Innovatieve functionaliteit met de hoogste kwaliteit.

Zal de investering zich terugbetalen op de lange termijn? 
Door uw bereik en het aanbod van uw diensten te vergroten.

De nieuwe compacte klasse voor
     mobiele body composition analyse.Mobiele bio-impedantie analyse (BIA) op een vernieuwd en hoger niveau met de seca mBCA 525.  

Zijn buitengewone precisie ondersteunt uw diagnose en zorgt voor een lange-termijn therapeutische 
begeleiding. Het vereenvoudigt uw dagelijkse werk, omdat alle meetresultaten visueel worden gepresen-
teerd op een begrijpelijke manier. De resultaten kunnen rechtstreeks worden afgelezen op de monitor of 
op een print van 1-pagina. Ideaal voor een betere begeleiding en het voor de patiënt beter begrijpen van 
de gemeten resultaten.

De compacte seca mBCA 525 analyzer is exact doordacht op het gebied van van precisie, functionaliteit, 
kwaliteit en geeft een uitbreiding van uw diensten. Op de volgende pagina’s zullen wij u de antwoorden  
op deze vragen geven:

seca mBCA 525 ‒
             Het definiëren van een nieuwe standaard.
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De gehele ontwikkeling had maar één doel: Mobiele bio-impedantie meting zo licht en efficiënt mogelijk 
te maken. Gecombineerd met de meest nauwkeurige meettechniek en eenvoudige bediening maken 

de seca mBCA 525 uniek in zijn soort in functionaliteit en prestaties.

De unieke meetmat meet alle benodigde parameters, zoals vetmassa, spiermassa en het lichaam water, 
helemaal op zich zelf staand. De korte kabels vereenvoudigen het werk. De mat wordt via Wi-Fi draadloos 
gekoppeld aan de touchscreen monitor, die ook kan worden uitgeschakeld indien nodig. Het grote geheu-
gen van de monitor heeft voldoende capaciteit voor meer dan 100.000 metingen. Dit maakt het mogelijk 
een groot aantal patiënten op betrouwbare wijze in een jaar te volgen. Bovendien kunne de metingen op 
elke gewenste locatie worden uitgevoerd in ziekenhuizen of particuliere praktijken. Door zijn lichte gewicht, 
praktisch ontwerp en optioneel verrijdbaar onderstel met mand voor patiëntendossiers en accessoires 
worden maximale mobiliteit gegarandeerd.

Vakkundig ontwikkeld
         voor mobiel gebruik.

Perfect getoonde resultaten.

De overzichtelijke presentatie van alle 
metingen maakt de diagnose zeer 
eenvoudig en vereenvoudigt het patiënt 
overleg. Het touchscreen display kan 
zonder problemen worden bediend, 
zelfs bij het dragen van handschoenen 
of onder een beschermkap.

Lichtgewicht voor mobiel  
gebruik.

De mobiliteit wordt nog verder geopti-
maliseerd door de optionele verrijdba-
re standaard. Deze veilige standaard 
biedt ruimte voor het opbergen van 
accessoires in de handige mand.

Altijd klaar voor gebruik.

De meetmat wordt opgeladen door 
inductie, deze bevind zich in het prak-
tische transport compartiment. Als de 
Wi-Fi is ingeschakeld dan kunnen de 
verzamelde gegevens worden gesyn-
chroniseerd met de monitor. Plaats de 
meetmat in het compartiment en je 
bent klaar.

Betrouwbare meting.

De juiste plaatsing van de elektroden 
wordt weergegeven op de meetmat. 
Elke meting begint pas na een auto-
matische elektrode test om fouten te 
voorkomen en de reproduceerbaar-
heid van de data te garanderen.

Makkelijk en snel in gebruik.

De Easy Snap™-electrodes kunnen 
zeer snel worden toegepast. Door 
de vorm wordt de correcte plaatsing 
vereenvoudigd.
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* Studies:  
  Mattar JA. Application of total body bioimpedance to the critically ill patient. Brazilian Group for Bioimpedance Study. New Horiz 1996; 4: 493–503
  Zdolsek HJ, Lindahl OA, Sjoberg F. Non-invasive assessment of fluid volume status in the interstitium after haemodialysis. Physiol Meas 2000; 21: 211–220
  Dittmar M. Reliability and variability of bioimpedance measures in normal adults: effects of age, gender and body mass. Am J Phys Anthropol 2003; 122: 361–370

Voor diegenen die snelle mobiele metingen willen verrichten zijn betrouwbare gegevens essencieel. 
Met de seca mBCA 525 gaan we nog een stap verder en bieden een intuïtieve menu structuur op 

het touchscreen die de resultaten op een visueel overzichtelijke manier weergeven. Dit geeft u direct alle 
informatie en stelt u in staat om de gegevens te controleren en adequaat te reageren met uw diagnose, 
therapieën en behandelingen.

 
De seca mBCA 525 biedt u de volgende belangrijkste meetgegevens voor uw diagnose,  
therapie of behandeling

Een touchscreen display
      voor een volledig overzicht.

 Vetmassa / vetvrije massa / visceraal vet
De vetmassa en vetvrije massa kan snel, betrouwbaar en 
nauwkeurig worden bepaald enkel met een BIA-meting. 
Hiermee kan een juiste voedingsschema mee worden be-
paald en gemonitord. De hoeveelheid visceraal vet, wordt 
ook nauwkeurig bepaald. Normaal alleen mogelijk door 
tijdrovende analysen. Hiermee kan een inschatting worden 
gemaakt aan de lichamelijke risicoʼs en helpt bij het bepa-
len van een gericht behandelplan.

 Bioelectrical impedance vector analysis (BIVA) 
De BIVA vormt een belangrijk diagnostisch tool voor diëtetiek. Het schema geeft informatie over de toestand  
van de hydratatie van het lichaam en de cel massa, die een algemeen overzicht geeft van de gezondheid en 
voeding biedt. Dit maakt het mogelijk om ondervoeding te detecteren of een slechte hydratatie van het lichaam. 
Controle en het volgen van de verschillende metingen maken het behandelplan compleet.

 Spiermassa van het skelet
De waarden voor de romp en ledematen worden afzon-
derlijk weergegeven in een grafiek. Verhogen en hand- 
haven van spiermassa speelt een sleutelrol omdat vet  
en positieve invloed heeft op de energie in het lichaam.

FM

SMM

 Body Composition Chart (BCC)
Het lijkt eenvoudig om onderscheid te maken tussen ondervoede of obese personen. Echter kan een  
zeer dunne patiënt veel lichaamsvet hebben terwijl patiënt met obesitas een grote hoeveelheid spiermassa 
kan hebben. De overzichtelijke presentatie geeft direct informatie over de lichaamssamenstelling van uw 
patiënten zodat u direct een behandel plan kan maken. Met een overzicht van verschillende metingen in  
de tijd kan de therapie makkelijk en betrouwbaar gevolgd worden.

BCC

 Fasehoek
Studies * hebben aangetoond dat een hoge fase hoek een 
goede conditie van de cellen en hun functies weergeven. 
Daarentegen wordt een lage fasehoek gezien bij onder-
voeding en oncologische patiënten. Het is een zeer goede 
indicatie voor de algemene gezondheidstoestand van het 
lichaam. Bij de diagnose kan de ernst van verschillende 
ziekten alsmede de algemene toestand van het lichaam 
aantoonbaar beter worden bepaald.

 Lichaamsvocht
Het totale lichaamswater, intracellulaire water en extra- 
cellulair water worden apart gemeten. Dit ondersteunt  
de detectie van oedemen, het monitoren van gewichts- 
toename en afname detecteert uitdroging.

L

athletic

lean

obese

cachectic
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Meer dan alleen BMI
De Body Mass Index (BMI) alleen geeft te weinig informatie, deze 
geeft alleen een verhouding aan tussen lengte en gewicht. Door 
alleen de vetmassa te beoordelen, wordt het percentage hiervan 
nauwkeuriger weergegeven. In dit voorbeeld blijkt dat de gemeten 
percentage van de vetmassa binnen het normale bereik liggen, 
terwijl de BMI een verhoging weergeeft. Dit geeft aan dat een hoge 
spiermassa bijdraagt aan een verhoogt BMI, terwijl dit een positief 
resultaat is. Tijdens het afvallen krijg je bij een bio-impedantie  
meting inzicht of er spiermassa of vetmassa verloren gaat.

 
Body Composition Chart (BCC)
De richting van de gewichtsverandering kan worden duidelijk 
gemaakt door de BCC door de lichaamssamenstelling te meten. 
Deze gewichtsverandering kan alleen worden waargenomen door 
te kijken naar de vetmassa en vetvrijemassa. Hiermee wordt het 
inzichtelijk op de patiënt vetmassa verliest of spiermassa.

 
Energie
De bepaling van de rust stofwisseling of energie behoefte is de 
basis van een behandeling bij een diëtist. Een streefgewicht of een 
BMI binnen een bepaalde termijn bereiken kan makkelijker worden 
gevolgd met het behandelplan.

Gerichte spieropbouw 
Het inzicht in de spiermassa is vooral belangrijk voor bedlegerige 
en ondervoede patiënten. Regelmatige metingen dragen bij tot 
vermindering van de vetmassa en de opbouw van spiermassa.

Goede water verdeling (BIVA)
De waarde van de vetvrije massa kan nog beter worden geana- 
lyseerd in de BIVA. Hier is duidelijk het verschil te zien in spieren  
of vochtophoping (oedeem). Goed inzicht in vochtverdeling is  
onmisbaar voor een ongezonde toename van vochtophoping  
in het lichaam.

 
Fasehoek
Een hoge fasehoek toont een goede conditie van de cellen en hun 
functies en is daardoor een indicatie van een algemeen goede 
gezondheidstoestand. Als de fasehoek laag uitvalt is er vaak sprake 
van ondervoeding, degeneratieve ziekten zoals kanker of oedeem. 
Voor een snelle interpretatie van de fasehoek wordt deze weergege-
ven in een begrijpelijke grafiek en vergeleken met de normaalwaarde 
van een overeenkomstig persoon met dezelfde leeftijd en lengte.

 
Gevaarlijk vet
Een verhoging van het visceraal vet kunnen leiden tot hart- en 
vaatziekten, hoge bloeddruk en type 2 diabetes. Alleen het regel-
matige monitoren met nauwkeurige resultaten kan helpen om het 
behandelplan op te stellen.

De gevalideerde bio-impedantie meting bepaalt 
nauwkeurig het lichaamswater, de vetmassa en 

spiermassa. Alle gegevens worden afzonderlijk op een 
overzichtelijke 1-pagina print-out getoond en bieden 
daarmee de optimale basis voor begeleiding van uw 
patiënten.

Goede begrijpbare resultaten
        zijn de basis voor een goede begeleiding.



   1110   mBCA.seca.com

De resultaten van de seca mBCA zijn uitgebreid gevalideerd in klinische studies *. Hiervoor zijn de meest 
nauwkeurige meetmethoden gebruikt (genaamd de “gouden standaard”) De seca mBCA 525 toonde 

aan vergelijkbaar te zijn met deze meetmethoden en bewees dat de resultaten van deze bio-impedantie 
meting meer dan 95 % nauwkeurig waren in alle studies die gedaan zijn.

98 % voor vetvrije massa in vergelijking met het 4C model
De uitgebreide en tijdrovende 4 compartimenten model houdt rekening met de biologische variabiliteit  
van water en mineralen. Andere werkwijzen zoals DEXA (dual-energy X-ray absorptiometry) kan  
leiden tot onnauwkeurigheid, met name bij magere en atletische patiënten.  
seca mBCA: grote nauwkeurigheid en een korte meet-tijd.

98 % voor de totale water in vergelijking met de D2O dilution
Het lichaam water is gemarkeerd met het isotoop deuterium. Het lichaamsvocht wordt bepaald uit het 
verspreidingsgebied. De verrijking van bloed werd geanalyseerd met behulp van massaspectrometrie.
seca mBCA: medische nauwkeurigheis zonder ingewikkelde laboratorium testen.

95 % voor extracellulair water in vergelijking met de NaBr dilution
Verdunning methoden meten lichaam water en de distributie via de verdunning van een radioactieve  
tracer in het lichaam. Hiertoe wordt de stabiele isotoop NaBr oraal toegediend en enkele uren later een 
bloedmonster wordt geanalyseerd.
seca mBCA: directe resultaten zonder wachtperiode of bloed testen.

97 % voor spiermassa in vergelijking met de MRI scan
In een gedetailleerde analyse werden in totaal meer dan 250 full-body MRI geëvalueerd. De hoge 
resolutie van MRI maakt bijzonder hoog contrast en gedifferentieerde beelden, dit in tegenstelling  
tot de minder nauwkeurig DEXA methode.
seca mBCA: minder tijdrovende, kostbaar en comfortabeler voor de patiënt.

Precisie is klinisch
        gevalideerd bij seca.

Onze passie voor precisie overtreft de verwachtingen van onze klanten, we zijn trots op wat we heb-
ben bereikt als ontwikkelaar en fabrikant. De goede ervaringen en de positieve feedback bij de  

seca mBCA 515/514 versterken onze ontwikkeling van een mobiele maar even precieze oplossing. De 
meetprocedure en de software werden aangepast aan een mobiel apparaat en wij garanderen dezelfde 
hoge efficiëntie op het gebied van precisie, economisch gebruik en last but not least uw beschikbare tijd.

Tevredenheid is onze
     beste referentie.

Gedetaileerde informatie en studies kunnen worden gevonde op: www.seca.com/studies.  
Neem contact met ons op voor meer informatie over de medische validatie studies.

* Studies: Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique?  
  Validity of eight-electrode multifrequency BIA to estimate body composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160

Feit: De seca mBCA 525 bereikt een precisie die vergelijkbaar is met veel uitgebreidere, duurdere  
en tijdrovender wetenschappelijke meetmethoden.

98%

98%

95%

97%

Ongelofelijke reproduceerbaarheid met respectievelijk de “gouden standaard”:

“De seca mBCA kan vooral worden aanbevolen vanwege zijn precisie van de metingen 
voor gebruik in wetenschappelijke studies. Zo hebben we dit apparaat gebruikt voor het 
meten van de lichaamssamenstelling in de Duitse Nationale Cohort, een langlopend bevol-
kingsonderzoek met speciaal 200.000 geselecteerde deelnemers. De seca meetresultaten 
bieden lichaamssamenstelling (vetmassa en vetvrije massa) of de bepaling van het totale 
lichaam water in vergelijking met de gouden standaard op een zeer goede manier.”

Prof. Dr. Heiner Boeing, Head of the Institute for Epidemiology,  
German Institute of Human Nutrition, Potsdam, Germany

“Het stelt ons in staat om bij onze patiënten de werkelijke lichaamssamenstelling te me-
ten. Nuttig in: Bepalen vetfractie en haar relatie tot overgewicht en ziekten zoals diabetes 
en het metabool syndroom, beoordelen en controleren van gewichtsverlies bij patiënten 
die een conventionele of chirurgische behandelingen hebben ondergaan, het evalueren 
van intra- en extracellulair water (...), de evaluatie van de spiermassa (...). Al deze informa-
tie helpt ons om de verschillende therapeutische behandelingen te kiezen.”

Dr. Ana Carolina Baez Abbott, Responsible for Clinical Nutrition and Dietetics,  
Executive Health Plan, Dominican Republic

“Ik vertrouw op BIA meetapparatuur van seca voor het 
monitoren van de behandeling van obesitas, omdat ze 
snelle en betrouwbare gegevens bieden. De gevisuali-
seerde presentatie van de gemeten waarden is een goede 
motivatie voor de patiënten tijdens de behandeling.”

Dr. Matthias Riedl, MD, Diabetologist, Nutritional Physician,  
Medical Director for Internal Medicine and CEO of Medicum Hamburg,  
Hamburg, Germany

Prof. Dr. Manfred J. Müller Prof. Dr. Dympna Gallagher
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seca mBCA 525
Technische specificaties
• Gewicht: 3 kg 
• Medische productklasse: IIa
• Electrode type: zelfklevende electrodes (PVC-vrij)
• Afmetingen (BxHxD): 252 x 262 x 230 mm
• Interface: Wi-Fi, Ethernet, USB 2.0 en  
 seca 360° wireless technologie 
• Meetmethode: 8-punts bio-elektrische  
 impedantie analyse
• Voeding: adapter, oplaadbare batterij
• Type beeldscherm: 7" aanraakscherm
• Meetstroom: 100 μA
• Meetduur: 30 seconden
• Frequenties: 8
• Data opslag: tot 100.000 metingen
• Behuizing gemaakt van vlamvertragend kunststof
• Optioneel: Mobile standaard seca 475  
 en draagtas seca 432

Het volledig opnieuw uitvinden van de mobiele bio-impedantie meting was gewoon een logisch uitdag-
ing voor seca. De technologie ondersteunt perfect gebruiksgemak en alle onderdelen voldoen aan 

de hoogste hygiëne-eisen. De mat als centrale meeteenheid is een wereldprimeur. Het heeft een eigen 
oplaadbare batterij, door middel van inductie en Wi-Fi gegevensoverdracht naar de monitor. De over-
zichtelijke presentatie van alle metingen maakt de diagnose zeer eenvoudig en vereenvoudigt het patiënt 
overleg. Het touchscreen display kan zonder problemen worden bediend, zelfs bij het dragen van hand-
schoenen of onder een beschermkap. Met de seca mBCA 525, wordt seca een nieuwe standaard op het 
gebied van innovatie, precisie en kwaliteit.

Ethernet USB 2.0Wi-Fi

Een klasse apart in technologie en
 in mobiele meting.

seca analytics 115
Medische PC-software voor diagnostische ondersteuning

Monitor. 
De duidelijk, gestructureerde meetresultaten worden op en begrijpelijke manier weer-
gegeven via de krasbestendige touchscreen monitor. Het touchscreen display kan 
zonder problemen worden bediend, zelfs bij het dragen van handschoenen of onder 
een beschermkap.

Meet mat. 
De meetmat is een multifunctionele tool. Deze is voorzien van een eigen oplaadbare 
batterij die wordt opgeladen door middel van inductie en daarom volledig zelfvoorzie-
nend. De gemeten data wordt overgebracht naar de monitor via een Wi-Fi-signaal. 
De Wi-Fi-verbinding kan ook worden uitgeschakeld waarna de data-overdracht kan 
worden uitgevoerd door middel van een optische interface uitgevoerd. De hoogwaar-
dige bekabeling is gemakkelijk te ontsmetten, kunnen tegen een stootje en om te 
voorkomen dat de war raken is de lengte en design speciaal aangepast. De elektro-
den hebben een Easy Snap™ -mechanisme en kan snel worden verbonden met de 
klevende elektroden.

Diverse aansluit mogelijkheden. 
2 x USB 2.0 voor accessoires, 1 x Ethernet en 
een optionele aansluiting voor de data overdracht 
geven de gebruiker de optimale keuzevrijheid en 
de compatibiliteit van de gegevens.

Makkelijk gegevens overzetten naar uw PC of EPD via CSV-bestand als in GDT, HL7 of XML-formaat. Met extra software-
licenties kunt u de meetresultaten van een enkele seca mBCA delen op meerdere computers. 1 licentie wordt standaard 
geleverd bij elke seca mBCA 525. Systeemvereisten voor uw computer kunt u hier vinden: www.seca.com
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Laat uw seca vertegenwoordiger de seca mBCA persoonlijk demonstreren op uw locatie. Hiermee 
wordt u vertrouwd mogelijkheden en krijgt u antwoorden op uw vragen. Vul het onderstaande  

formulier in en E-mail of fax het naar uw seca vertegenwoordiger.

Product demonstratie of offerte. 
Maak vandaag een afspraak!

Met een volledige analyse van de lichaamssamenstelling, de seca mBCA 525 biedt u belangrijke hulp 
voor uw dagelijkse werk. Naast een eenvoudige diagnose, langere reeks metingen te volgen op 

datum zijn bijzonder interessant voor u. Elke investering in uw praktijk of ziekenhuis moet natuurlijk goed 
doordacht zijn in financiële haalbaarheid. Wij bieden u daarom een individueel advies dat is afgestemd 
op uw specifieke behoeften op een oplossingsgerichte manier. Praat met onze experts over individuele 
afschrijving of eenvoudige financieringsplannen.

Wij garanderen:

Onze diagnose:
    Een slimme investering in de toekomst.

Slimme investering 
Betaalbare BIA technologie in deze uitgebreide klasse.

Individueel advies  
Een verstandige en betaalbare investeringen voor een nog  
betere behandeling van uw patiënten.

Aangepaste afschrijving  
Uitebreide financieringsopties.

Bedrijfsnaam   Contactpersoon

Adres          Postcode, Plaats

E-mail   Telefoonnummer    

Neem contact op:    Per E-mail   Telefonisch 

E-mail info@seca.com   Fax +49 40 20 00 00 50 

 

Gratis product demonstratie

Vrijblijvende offerte

Klinische studies

Diversen

Gebruikers in de regio

Ja, ik wil graag een gratis demonstratie van de seca mBCA 525 op locatie met 
geen enkele verplichting tot aanschaf.

Ja, stuur mij een gratis en vrijblijvende offerte op maat voor _____ (aantal)  
seca mBCA 525 analyser (s).

Ja, stuur mij de mBCA klinische studies.

Ja, neem contact op met mij over: ____________________________________________________________  .

Ja, ik wil graag contact met een seca mBCA gebruiker in de buurt van mijn locatie.

Ja, ik wil graag met u op de volgende beurs / congres te spreken.  
Bel me over het plannen van een afspraak.
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seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3 ̶ 25
22089 Hamburg ٠ Duitsland

Telefoon +49 40 20 00 00 0
Fax +49 40 20 00 00 50

info@seca.com

seca opereert wereldwijd met een 
hoofdkantoor in Duitsland en kantoren in:

seca france

seca united kingdom

seca north america

seca schweiz

seca zhong guo

seca nihon

seca mexico

seca austria

seca polska 

seca middle east

seca brasil

seca suomi

seca américa latina

seca asia pacific

en met exclusieve partners in  
meer dan 110 landen.

Alle contactgegevens zijn te vinden  
onder www.seca.com

Medische meetsystemen  
en weegschalen 
sinds 1840

SchubackT
Nutrilink




