
Az OMRON BF 511 testösszetétel elemző monitor 
 

 

- A készülék bioelektromos ellenállás mérésén keresztül ad értéket az adott test 

zsírszázalékáról (50 kHz frekvenciájú és 500 µA-nél gyengébb elektromos áramot bocsát 

át a testen). 

 

- Mérési lépései:  

 

1. A személyes adatok (életkor, nem, testmagasság) betáplálása; 

 

2. A megmérni kívánt személy fedetlen lábbal (mezítláb), minden fém tárgytól 

mentes testtel rááll a készülék talpi szenzoraira, majd a gép mobil funkcionális 

egységét emelt helyzetben, mellső középtartásban tartja és addig vár, míg  

a mérési folyamatot a készülék be nem fejezi; 

 

3. A gép a következő adatokat mutatja a különböző funkció gombok használata 

segítségével:  

 

o testsúly; 

o BMI; 

o zsír (%); 

o izomarány (%); 

o a test nyugalmi kalóriaégetése;  

o viscerális zsír. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bioelektromos ellenállásmérésen alapuló testösszetétel becslés  

(BIA – bioelectronic impedance analysis) 

 

- Zsíros testtömeget, sovány testtömeget, össz. víztartalmat (ezen belül intra-  

és extracelluláris víztérfogatot) becslő módszer. 

- Nem invazív, a test régióinak összetétele is becsülhető vele (általában: törzs, felső és alsó 

végtagok régiói), hordozható berendezés. 

- A vizsgálat azon a fizikai összefüggésen alapul, hogy az emberi test ellenállása arányos 

relatív víztartalmával, hosszával és keresztmetszetével. 

- A kb. 10-20 % vizet tartalmazó zsíros frakció ellenállása lényegesen nagyobb, mint a kb. 

70-75 % vizet tartalmazó zsírmentes frakcióé. A test ellenállásának mérésével a 2 frakció 

aránya becsülhető.  

- A vizsgálat során a szervezet bioelektromos ellenállását mérik (800 /µA, 50 kHz, illetve 

multifrekvenciás mérés esetén 5, 50 és 100 kHz, mely frekvenciák egymás utáni 

használatával az extra- és intracelluláris víztér becsülhető), a végtagokra helyezett 

elektródok segítségével.  

- A testmagasság és a testtömeg ismeretében a nemre és korra megadott regressziós 

egyenletekkel történik a testösszetevők becslése. 

- A mérés előtt fém tárgyat, ékszert nem tarthat magánál, nem viselhet a vizsgált személy,  

a lábfejnek fedettlennek kell lennie. 

- A vizsgált személynek úgy kell fel vennie a fekvő helyzetét, hogy combjai ne érjenek 

egymáshoz, a karok pedig ne érjenek a testhez.  

- A vizsgált személynek a vizsgáló ágyon kb. 5-10 percig kell nyugalomban feküdnie, mint 

ahogy az az alábbi képen is látható. 

- Négy elektróda rögzítése történik ipszilaterálisan (a test egyen oldalán) a kéz- és lábfejen.  

 

 

A mért értékek azonnal láthatóak a kijelzőn és a Premium szoftver segítségével az alábbi 

értékekkel a megfelelő analízis is megjeleníthető: 

 

1. fázisszög (fokban); 

2. testsejt-tömeg (kg és %) (BCM) ; 

3. test összes vízmennyisége (liter és %) (TBW); 

4. extracelluláris víz (liter és %) (ECW); 

5. intracelluláris víz (liter és %) (ICW); 

6. zsírszövevény (kg és %) (FM); 

7. soványtömeg (kg és %) (FFM);  

8. arány intra-/extracelluláris tömeg (ICM/ECM);  

9. izomtömeg (kg és %) (MM);  

10. nátrium/kálium-csere (Nae/Ke); 

11. alapanyagcsere (kilokalória, kilo-joule) (BMR) és a vízháztartás értékeléséhez a  

Biavector® grafika és a táplálkozási állapot értékeléséhez a Biagram® grafikaalakulási 

grafikával.  

 



 

NutriComp DietCAD 2.1 
 

 

A NutriComp DietCAD 2.1 egy olyan szoftver, melynek segítségével egy személyre szabott 

étrend állítható össze annak érdekében, hogy az egyéni igényeket alapul véve egy 

meghatározott kalória érték és tápanyagarány által, biztosított legyen a mindennapi 

tevékenységhez szükséges optimális energia bevitel.  

 

Egészséges ételeket tartalmazó receptúrával rendelkezik, melyeken keresztül ötleteket nyújt, 

hogy étrendjére a változatosság legyen jellemző.  

 

A program képességei: 

o Széleskörű, korszerűsített élelmiszer-nyersanyag adatbázis, közel 1200 élelmiszer 

beltartalmi adataival (pl.: makro-tápanyagok, energia megoszlás, zsírsavak (n-6:n-3 

zsírsav arány), aminosavak (esszenciális is), ásványi anyagok, vitaminok); 

 

o Bővített és korszerűsített receptállomány (több mint 5300 recept), dietoterápiákban 

is használható speciális receptek, több korcsoport számára készített közétkeztetési 

mintareceptek gyűjteménye, nyersanyag kiszabattal; 

 

o Automatikus DietCAD étrendtervezési funkciók: 

 nem és korcsoport szükséglet szerinti tervezés – optimalizálással; 

 választható étrend típusok (egészségmegőrző, fogyókúrás, lakto-ovo vegán, 

diabetes); 

 kizárható élelmiszercsoportok, nyersanyagok (pl. táplálékallergia, -

intolerancia miatt). 

 

o Tápanyagok, szükséglet szerinti automatikus optimalizálása 

 

 

Bővebben: http://nutricomp.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



VICARDIO szív stressz vizsgálat 
 

 

Színes, háromdimenziós portré, mely gyorsan vizualizálja az orvos és a páciens számára  

a szívizom állapotát, az ingerületvezetéses folyamatát, valamint a vizsgált szív stressz-

terhelésének intenzitását. 

 

A „Közlekedési lámpa” elv alapján létrejövő színes ábra nem más, mint a szívizom 

vitalitásának vizuális megjelenítése, ami mivel képi információ, jobban memorizálható.  

 

A vicardio lehetővé teszi a szívfrekvencia-variabilitás mérését (HRV), mely a szív stressz 

terhelése alapján változik és segítségével az egyéni szív stressz faktor is detektálható.  

 

A szívütések időrendi és frekvencia-analizálásából a műszer, a szív pszichés és a fiziológia 

terhelésének mértékéről ad tájékoztatást. A vicardio, az EKG által mutatott adatokat ezzel a 

szív stressz-meghatározással egészíti ki.  

 

 
 

A vizsgálat célja: 

 

 Az aktuális stressz-terhelés mérése és kiértékelése 

 A különböző stresszorok, stresszes élethelyzetek szívműködésre gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

 Az egészséges személyek körében a lehetséges rizikófaktorok kiszűrése 

 A veszélyeztetett csoportba tartozók (pl.: a magas vérnyomással rendelkezők, a 

cukorbetegek, a dohányzók, a fokozott feszültséggel járó munkakörben dolgozók) 

szűrővizsgálata 

 A szív funkciójának kedvezőtlen változása esetén figyelmeztetés 

  

 

Az eredmények kiértékelése után lehetőséget biztosítunk az egyéni stressz kezelési 

konzultációra, vagy csoportos stressz kapacitást fejlesztő tréningeken való részvételre. 

 

 


