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Prémiové řešení pro Vaše zdraví.
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Podívejte se, z čeho jste

Odhalte efektivitu vaší konzultace pomocí diagnostiky na váze InBody.
Váha (kg)

Kosterní svaly (kg)

Procento tuku (%)

ECW poměr

* Výška: 175 cm, Věk: 51 let, Pohlaví: muž
InBody test zřetelně zobrazuje změny, které sev těle odehrávají, a
to v časové ose. Hmotnost sama o sobě přesně neodráží nutriční stav
jedince. Pravdielné měření na váze InBody dokáže přesně odhalit
změny, které se v těle odehrávají. Například zvýšení kosterní
svalové hmoty a snížení tělesného tuku naznačují pozitivní změnu
v těle. Také zjištění poměru extracelulární vody a udržování jí v
normálním rozmezí, je pro naše tělo velmi prospěšné.
Výše uvedený graf vám ukazuje výsledky muře (51 let, 175 cm),
který proděl před půl rokem operaci. Sami vidíte, jak správně byly
naordinovány doplňky stravy a tréninkový plán v období jeho
rekonvalescence. InBody test indikuje pozitivní změnu v jeho těle.
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Přesnost a spolehlivost InBody jsou prověřeny předními
světovými časopisy a odborníky
Více než 500 článků bylo publikováno renomovanými časopisy
Světoví lékaři prokázali klinickou spolehlivost InBody prostřednictvím
četných odborných článků. InBody má 98,4% korelaci s přístrojem
DEXA.
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Zachyťte okamžik vašeho těla pomocí SMF-BIA
technologie.
Další inovativní úspěch pro biotechnologii.

SMF-BIA (Patent registrační číslo: US 8271079);
Simultánní Multi-Frequency bioelektrická impedance

Změna tělesného složení a změny v distribuci vody v našem těle způsobuje nepřesnosti
měření. Tyto chyby nastavají použitím zastarelé technologie. Přístroje InBody s jejich
exkluzivní technologii překonává tata omezení pomocí multifrekvenční technologie.
Inovativní technologie zvané SMF-BIA, která garantuje vysokou přesnost měření je hrdě
představena na přístorji InBody770, též nazýván “ InBody přístroj nové generace“.

InBody FFM

InBody770 pro zajištění vysoké přesnosti.
*Muži: 343, ženy: 388, Celkem (N): 731
N
Minimum Maximum Průměr
Počet let
731
Výška (cm) 731
Váha (kg)
731

5.00
106.50
17.30

88.00
193.00
118.30

40.09
162.42
60.60

odchylka
17.54
10.43
13.59

Díky technologické vyspělosti se diagnostické přístroje InBody osvědčili jako nejpřesnější
bioimpedanční přístroje pro měření složení těla. Studie ukazují, že vysokou korelaci
s přístroji DEXA.
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InBody Technologie

Vyzkoušejte jedinečnou Inbody technologii.

Technické zhodnocení pro dosažení vysoké přesnosti a reprodukovatelnosti
D

Jednoválcový

pětiválcový model

Přímá segmentové impedance
DSM-BIA

Multifrekvenční technologie
SMF BIA

8 bodový dotykový
systém s palcovou lektrodou

žádný empirický odhad
Běžní bioipedanční přístroje využívají emepirický odhad, jako tělesný typ, věk, pohlaví do
svých výsledků. InBody používá pouze impedance přímo získané z měření každého člověka
k tomu, aby poskytovalo přesné výsledky.
Přímá segmentové impedance (DSM-BIA)
Běžné bioimpedanční přístroje měří tělo jako jeden válec. Přstroje InBody používájí metodu
příme segmentové bioelektrické impedance (DSM-BIA), patentovaná technologie přesně
změří tělo jako 5 samostatných válců, tzn. čtyři končetiny a trupu.
Multifrekvenční technologie.
InBody používají multi-frekvence, které proniknou buněčnou membránou a přesně analyzují
množství intracelulární a extracelulární vody. Pomocí jednoduchých frekvencí InBody
přesně změří celkové množství tělesné vody, a proto je hodný pro analýzu jedinců s
nevyváženým množstvím vody v organismu. Zvláště InBody770 využívá současného
zobrazení více frekvencí (5, 50, 250, 500 a 1000 kHz), čímž je zaručena nejvyšší přesnost
výsledků.
8 bodový dotykový systém s palcovou elektrodou
Zvýšená přesnost a reprodukovatelnost pomocí pevných měřících míst proudu a napětí.

InBody770 provedením pro odborníky
InBody 770 je vytvořen na základě zkušeností profesionálů

Customize InBody Results Sheet with your preferred parameters.
Monitor the progressive change of your body composition.

S Použitím přátelského
prostředí s hlasovým
naváděním umožňuje
komukoliv, aby InBody test
provedl s lehkostí.

Monitoring postupné změny
v tělesném složení.

Přizpůsobení výsledných listů
dle vybraných parametrů.

Lékařsky schválená analýza složení těla

InBody 770 je certifikováno řadou certifikací, jako NAWI a CE,
tyto certifikáty zaručují poskytuté výsledky na velmi vysoké
úrovni. Tyto certifikáty jsou schváleny po celém světě.

.

Analýza tělesné vody
Analýza extracelulární vody

Tuková hmota
Analýza extracelulární vody
Vicserální tuk
Analýza extracelulární vody
Buněčná hmota
Analýza tělesné vody
Analýza extracelulární vody
Buněčná hmota

Fázový úhel
Tuková hmota
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Rozšiřujeme rozsah aplikace InBody
Inteligentní aplikace InBody 770 s různými funkcemi

Propojením InBody770 přes Wi-Fi nebo Bluetooth, můžete ovládat svůje InBody na dálku.
Rozšířené funkce, jako je tlakoměr, výškoměr či scaner Vám pomohou aplikovat InBody
770 do nejrůznějších oborů.
Propojte Vaše InBody s tlakoměr a zíkejte ty nejpřesnější výsledky monitoringu krevního
tlaku.
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InBody770 pro děti
Speciální dětské výsledky s růsotvým grafem
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Specifikace InBody 770.
Metoda měření

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

Jednotlivé položky měření
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

Složení těla – voda, bílkoviny, minerální látky a tuková hmota. Voda
Intracelulární a extracelulární. Segmentální rozložení na končetinách i trupu
tukové hmoty, segmentální rozložení na končetinách i trupu bez tukové hmoty.
Určení tělesného typu při srovnání celkové hmotnosti s hmotností kosterního
svalstva a tukové hmoty. Obvody těla na vybraných místech (krk, hrudník, paže,
stehna, pas a boky). Index retence tělesné vody (ECW/TBW). Index retence
tělesné tekutiny (ECF/TBF). Body mass index (BMI), index tuku (PBF),
srovnání obvodu buků a pasů (WHR), Viscerální tuk v cm2 (VFA). Celková
hmotnost buněčné hmoty v těle (BCM), obvod levé paže bez tuku (AMC),
Bazální metabolický výdej (BMR), Metabolický věk (BMA), Index tvaru
těla/zdraví (ABSI – A BODY SHAPE INDEX). Extracelulární matrix (ECM),
Prediction Index včetně rozsahu hodnot. Impedance každého segmentu a
frekvence.

Proud

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

Zdroj energie

100–240 V,50/60 Hz

Typ displeje

640×480 barevný TFT LCD 1EA, USB Host 2EA, Ethernet(10T) 1EA

Kompatibilní tiskárna

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

Rozměry

520(šířka) 870(délka) 1200(výška) : mm

Váha stroje

45kg

Doba měření

méně než 2 minuty

Provozní prostředí

10 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa

Skladovací prostředí

0 ~ 40 oC, 30 ~ 80% RH, 500 ~ 1060hPa

Rozsah váhy

10 ~ 250kg

Rozsah věku

6 ~ 99 let

Rozsah výšky

110 ~ 220cm
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