w ag i

Fitness do u ytku domowego

analizatory masy cia a

Warunki przeprowadzania pomiaru, zasady warunkuj ce
wiarygodne, powtarzalne wyniki
INTERPRETACJA WYNIKÓW

OSTRZE

ENIE

Nie nale y wykonywa pomiaru u kobiet ci arnych
oraz osób ze stymulatorem serca i chorych na epilepsj

Zasady prawid owego pomiaru

›

Nie nale y wykonywa pomiaru bezpo rednio po intensywnym wysi ku fizycznym, nale y by wypocz tym, na czczo,
nie nale y pi przynajmniej 2 godziny przed pomiarem, wahania bilansu wody oddzia ywaj na procentow zawarto
uszczu i wody podczas pomiaru.

›

Nie nale y pi napojów alkoholowych i kawy na 24 h przed pomiarem.

›

Nie nale y wykonywa pomiaru po k pieli, p ywaniu, wizycie w saunie.

›

Kolejne pomiary powinny by wykonywane danego dnia zawsze o tej samej porze,
i w podobnych warunkach.

›

Nale y skorzysta z toalety przed pomiarem (zmienny bilans wody i temperatura cia a).

›

Je li jest to mo liwe, pomiary nale y wykonywa zawsze w tym samym ubraniu
(najlepiej w bieli nie lub bez).

›

Pomiar powinien by wykonany boso, mo na umie ci 0,5 ml wody
lub roztworu soli i wody na rodek ka dej z elektrod.

›

Podeszwy stóp nie powinny by zabrudzone, gdy utrudnia to przep yw pr du.

›

Podczas pomiaru nale y trzyma r ce wyprostowane i opuszczone w dó . R ce nie powinny si styka z cia em. Równie
uda nie powinny si styka ze sob . W przypadku trudno ci z uzyskaniem odpowiedniej pozycji (osoby z bardzo du
nadwag ) nale y odizolowa poszczególne cz ci cia a od siebie, suchym r cznikiem.

›

Elektrody powinny by utrzymane w czysto ci (wskazane jest czy ci je p ynem dezynfekuj cym).

›

Pomiar nale y wykonywa w pomieszczeniu w którym nie ma urz dze mog cych wp yn
wyników analizy cia a (np. telefony komórkowe).

na prawid owy odczyt
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