
 

 

InBodyS10    
Všestranná aplikace s pokročilou technologií



 Inbody vyrobil přenosný analyzátor složení těla, který 
se specializuje na měření tělesného složení. 

 
 

Poskytuje informace o množství a stavu tělesné vody a stavu svalové hmoty, 
které jsou klíčovým faktorem úspěšné léčby dialyzovaných pacientů. Efektivní sledování po celou 

dobu měření umožnuje historie tělesného složení. 
 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Získejte přesný výsledek složení těla  

• Analyzuje intracelulární a extracelulární vodu v každé části těla, celkovou vodu a poměr  
ECW / TBW. 

• Snadno se podíváte na celkový výsledek pro intracelulární, extracelulární a celkovou vodu 
s funkcí historie. 

• Hodnoty složení těla nabízejí rovněž možnost ověření, zda změna tělesné vody je důsledkem 
jiných změn. 

• Vylepšená funkce historie tělesného složení. 
• Umožňuje uložit až 50 000 dat, které budete mít k dispozici kdykoliv. 
• Zjistěte, jak se mění složení těla pomocí historie, která je zaznamenávána v časovém grafu. 
 

Měření tělesného složení                                            Historie měření                                                                                                    
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❶ Informace o vás 
 

Můžete efektivně propagovat své centrum. 
Zde se zobrazují kontaktní informace, 
název nemocnice nebo kliniky, jméno 
lékaře případně adresa.  
 

❷ Analýza tělesného složení 
 
Vysvětlením výsledného listu si Vaši klienti 
uvědomí, z čeho se jejich tělo skládá a brzy 
se budou řídit Vašimi pokyny. Naměřené 
hodnoty se poté porovnávají se 
standardním doporučením.  
 

❸ Analýza sval – tuk 
 
Kosterní svaly a tuková hmota jsou 
hlavními ukazateli kontroly hmotnosti. Čím 
více kosterního svalstva máte, tím je vaše 
tělo silnější a rychleji spaluje. Horizontální 
sloupcový graf vám pomůže pochopit stav 
vašeho těla v porovnání se standardními 
hodnotami. Tělesný tuk je součet tuku 
podkožního a viscerálního. Dle 
naměřených hodnot dokáže InBody S10 
objevit i skrytou obezitu.  
 

❹ Segmentální analýza 
svaloviny 
 
Posuzuje, zda jsou svaly v těle dostatečně 
vyvinuté. Horní čára ukazuje srovnání 
svalové hmoty na ideální hmotnost, zatím 
co spodní řádek ukazuje aktuální stav (v kg 
a %) v jednotlivých segmentech. 

 
 
 
 

a) Tělesná voda I 
b) Tělesná voda II 
c) Výsledek z termální tiskárny 

 
 
 

❺ Segmentální analýza vody 
 
InBody S10 ukazuje skóre segmentového 
edemu i skóre edemu pro celé tělo 
 

❻ ECW/TBW 
 
Graf ukazuje poměr ECW k TBW a ECF k 
TBF. 
Hodnoty zdravého člověka jsou udržovány 
v normálním rozmezí. 
 

❼ Nutriční parametry 
 
Bazální metabolismus, buněčná hmota, 
kosterní minerály jsou nutriční parametry 
ke zhodnocení nutričního stavu těla.  
 

❽ Útrobní tuk 
 
Uvádí, kolik tělesného tuku je nahromaděno ve 
viscerálních oblastech. 
 

❾ Historie tělesné vody 
 
Výsledky vyšetření budou uloženy tak,  
aby bylo možné sledovat změny tělesného  
složení vyšetřované osoby.



 

 
 
 

Přednosti 
 
Inbody S10 vám umožní  
vyzkoušet a zažít jeho výjimečnost.  
 

 

 

 

Pohodlné využití s baterií,                                                                      

přenosnou taškou a tepelnou tiskárnou.                                  

 

                             

                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 

Podrobná specifikace 

 
Metoda měření 

Metoda přímé analýzy segmentové multi-frekvenční bioelektrické impedance, 
Metoda SMF-BIA 

Jednotlivé položky měření 

Impedance (Z) : 30 měření impedance za použití 6 různých frekvencí 
(1,5,50,250,500,1000 kHz) na každém z 5ti segmentů (pravá paže, levá paže, 
trup, pravá noha, levá noha) Reaktance (Xc) : 15 měření třemi různými 
frekvencemi (5,50,250 kHz) na každý z pěti segmentů 

Metoda umístění elektrod Čtyř polární, 8mi bodový dotykový systém elektrod. 

Metoda výpočtu složení těla Žádný empirický odhad 

Výstupy ze softwaru Looking Body Basic 
a Body Visionu 

Složení těla (celková voda, voda vnitrobuněčné, voda mimobuněčná, bílkoviny, 
minerální látky, hmotnost tuku, hmotnost) Analýza sval-tuk (hmotnost, hmotnost 
kosterních svalů, hmotnost tuku) Analýza obezity – BMI, procento tuku 
Segmentální analýza svaloviny (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá 
noha) Segmentální analýza tuku (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá 
noha) Analýza tělesné vody Segmentální analýza vody ECW analýza 
Segmentální ECW analýza Zhodnocení kondice Oblast vnitřního tuku Kontrola 
hmotnosti (doporučená hmotnost, kontrola tuků, kontrola svalů) Segmentální 
analýza vody (levá ruka, pravá ruka, trup, levá noha, pravá noha) Zkoumané 
parametry (bazální metabolismus, bazální metabolický věk, WHR index, 
viscerální tuk vcm2 (VFA), ABSI index Obvody těla Celková hmotnost buněčné 
hmoty Celková hmotnost kosterních minerálů Obvod levé paže bez tuku Ukázky 
stravy – ukázkový jídelníček Prediction index Impedance každého segmentu a 
frekvence zvlášť ((impedance, reaktance, fázový úhel) Historie měření, grafové 
vyhodnocení historie, porovnávání jednotlivých parametrů mezi sebou 

Tělesná voda I 

Nitrobuněčná voda v těle, mimobuněčná voda, celková tělesná voda, váha 
Analýza segmentové vody Poměr celkové a segmentové vody (ECW/TBW) Index 
tělesné hmotnosti (BMI), procento tělesného tuku, Základní metabolizmus (BMR), 
(BCM) buněčná hmota (BMC) obsah minerálů v kostech, hmota volného tuku, AC 
(obvod paže), AMC (obvod svalu paže) TBW/FFM Zpětné sledování tělesné vody 
(15 předchozích výsledků) Impedance každého segmentu a frekvence 
(impedance, reaktance, fázový úhel) 

Tělesná voda II 

Nitrobuněčná voda v těle, mimobuněčná voda, celková tělesná voda, váha 
Analýza segmentové vody, poměr celkové a segmentové vody (ECW/TBW), 
Váha, hmota kosterního svalstva, hmota tělesného tuku, BMI index tělesné 
hmotnosti, procento tělesného tuku, Segmentová analýza netukové tkáně, hmota 
netukové tkáně, hmota volného tuku, Bílkoviny, minerály, (BCM) buněčná hmota, 
(BMC) obsah minerálů v kostech, AC (obvod paže), AMC (obvod svalu paže), 
obvod pasu, oblast vnitřního tuku, základní metabolizmus TBW/FFM, Zpětné 
sledování tělesné vody (12 předchozích výsledků), Impedance každého 
segmentu a frekvence (impedance, reaktance, fázový úhel) 

Proud 100µA (1kHz),500µA (ostatní frekvence) 

Zdroj energie Vstup: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 1.2A Výstup: DC 12V, 3.4A 

Typ displeje 800×480 barevný TFT LCD 



 

Kompatibilní tiskárna Laserová/Inkoustová tiskárna (s PCL 3 a více, tiskárny podle doporučení InBody) 

Rozměry 202 šířka x 322 délka x 53 výška: mm 

Váha stroje 2kg 

Doba měření méně než 2 minuty 

Provozní prostředí 10 ~ 40 °C, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

Skladovací prostředí 0 ~ 40 °C, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa 

Rozsah váhy 10 - 250kg 

Rozsah věku 3 ~ 99 let 

Rozsah výšky 95 ~ 220cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


