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Fitness do u ytku domowego

analizatory masy cia a

Analizator sk adu cia a
NUMER PRODUKTU: TANITA BC-313

Opis produktu
Analizator masy cia a do domowego u ytku polecany jest
wszystkim osobom dbaj cym o utrzymanie swojego
organizmu w dobrej kondycji, chc cych pozna pe ny
obraz ich wewn trznego zdrowia.
Jednocze nie informujemy i
analizator nie jest
przeznaczony do diagnozowania lub leczenia chorób
i zaburze . Prosimy skonsultowa si z lekarzem w razie
wszystkich pyta lub w tpliwo ci dotycz cych Pa stwa
zdrowia.
Osobom odchudzaj cym si analizator pozwoli na bie
kontrol czy stosowana dieta jest odpowiednia i proces
odchudzania przebiega prawid owo, czy nie nast puje
niekorzystna zbyt gwa towna utrata tkanki mi niowej
czy te wody w organizmie.
Polecana równie dla osób aktywnych, chc cych
prowadzi zdrowy tryb ycia, dbaj cych o adn sylwetk
by na bie co mia y wp yw i wiadomo zdrowego
rozwoju swojego cia a.
Analizatory sk adu cia a daj Ci wgl d w kluczowe
wska niki zdrowotne, które pozwol Ci na monitorowanie
wp ywu zmian w stylu ycia:
› Mo esz kontrolowa wp yw diety na Twoje cia o,
aby upewni si czy dobra odpowiedni sposób
ywienia dostosowany dla Ciebie.
› Mo esz kontrolowa post py w przybieraniu
na masie mi niowej oraz sprawdza
swój wiek metaboliczny.
› Mo esz sprawdza ilo t uszczu trzewnego, który
jest g ównym wska nikiem ryzyka wyst pienia
cukrzycy typu 2 i chorób serca.
› Mo esz obra sobie cel dla Twojej sylwetki
i monitorowa post pów w tym kierunku.

Specyfikacja:
› Metoda pomiaru - BIA (bio-elektryczna analiza
impedancji) – pomiar przez stopy
› Maksymalna no no – 150 kg
› Dok adno wa enia – 50g
› Dok adno % - 0,1%
Analiza cia a:
› Masa cia a (kg)
› BMI
› Zawarto tkanki t uszczowej (%)
› Zawarto wisceralnej tkanki t uszczowej
› Masa tkanki mi niowej (kg)
› Physique rating (niezale nie od spadku masy cia a,
ró nice w proporcji zawarto ci tkanki t uszczowej
i mi niowej)
› Masa ko ci (kg)
› BMR - Podstawowa przemiana materii (kcal)
› Wiek metaboliczny
› Ca kowita zawarto wody w organizmie (%)
Funkcje wagi:
› Pami pomiarów dla 5 osób
› Funkcja tylko waga – bez wykonania analizy ca a
› Funkcja go – jednorazowe u ycie
› Funkcja atleta
› Funkcja auto-off – automatyczne wy czenie wagi
po ok. 20 sekundach
› Ustawianie jednostek: kg, lb
Dane techniczne:
› Zasilanie bateryjne - 4 baterie 1,5 V AAA
(baterie za czone w dostawie)
› Czytelny wy wietlacz – wysoko cyfr 28 mm
› Stabilna platforma wykonana wytrzyma ego
tworzywa ABS estetycznie wyko czona grubym
hartowanym szk em
› Dotykowy panel obs ugowy wagi
› Wymiary wagi: 32x22cm, wysoko : 28mm
› Ci ar w asny wagi: 1,5 kg
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Jak to dzia a
Jak to dzia a:
Metoda BIA (metoda Bioimpedancji elektrycznej) ocenia
tkank t uszczow w ciele za pomoc przepuszczania
przez cia o bardzo niewielkiej ilo ci pr du, przez znajduj ce
si na urz dzeniu elektrody, a nast pnie oszacowania
ró nic w impedancji wywo anych przez fakt, i tkanki
ot uszczone i bezt uszczowe maj ró ne w ciwo ci
elektryczne.
Analiza Impedancji Bioelektrycznej (BIA) mierzy impedancj
lub rezystancj w odniesieniu do przep ywu bezpiecznego
pr du elektrycznego o niskim napi ciu przez p yny
ustrojowe, obecne g ównie w tkance bezt uszczowej.
Warto impedancji jest niska w tkankach bezt uszczowych,
gdzie g ównie przechowywane s p yny
wewn trzkomórkowe i zewn trzkomórkowe oraz elektrolity,
za jej wysokie warto ci odnotowuje si w tkance
uszczowej. Impedancja jest tym samym proporcjonalna do
ca kowitej ilo ci wody w organizmie (TBW). Nast pnie, na
podstawie tych szacunków oblicza si bezt uszczow mas
cia a, wykorzystuj c do tego celu zak adane nawodnienie
tkanek bezt uszczowych na poziomie 73,2%; to samo
za enie przyj to w wielu innych metodach okre lania
sk adu cia a. Mas tkanki t uszczowej oblicza si jak ró nic
pomi dzy wag cia a, a bezt uszczow mas cia a.

Kiedy najlepiej u ywa analizatora:
Poziom wody w organizmie w sposób naturalny mo e
ulega wahaniom w ci gu dnia i nocy. Wszelkie istotne
zmiany w zawarto ci wody w ciele mog wp ywa na
organizm. Cia o ma tendencj do dehydratacji po d ugiej
nocy, wi c rano masa cia a b dzie ni sza, a procentowa
zawarto t uszczu wy sza. Jedzenie du ych posi ków,
picie alkoholu, menstruacja, choroba, k piel mo e równie
powodowa zmiany w poziomie nawodnienia. Aby uzyska
najbardziej wiarygodne odczyty zalecane jest
wykonywanie pomiaru przed kolacj .
Dla kogo przewidziany jest analizator tkanki
uszczowej:
Analizator przeznaczony jest dla osób w wielu od 18-99 lat.
Dzieci w wieku od 5-17 lat mog u ywa monitora sk adu
cia a do wa enia masy cia a i procentowej zawarto ci
tkanki t uszczowej, pozosta e funkcje analizatora nie s
dost pne dla dzieci.

W praktyce wygl da to tak – niewielka ilo pr du sta ego,
o sta ej cz stotliwo ci, zazwyczaj 50 kHz, jest przesy ana
pomi dzy elektrodami rozmieszczonymi na ciele, a spadek
napi cia pomi dzy elektrodami stanowi miar impedancji.
Równania predykcyjne, opracowywane uprzednio na
podstawie korelacji impedancji oraz ca kowitej ilo ci wody
w organizmie (TBW), mierzonej tak metod jak
rozcie czanie deuteru lub DXA, zosta y wbudowane
w oprogramowanie analizatorów BIA.
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Interpretacja wyników
Czym jest procentowa zawarto

t uszczu:

Procentowa zawarto tkanki t uszczowej
w organizmie ustalana jest w stosunku do masy cia a.
Ograniczenie poziomu t uszczu w organizmie
wykaza o, zmniejszenie ryzyka wyst pienia pewnych
schorze , takich jak wysokie ci nienie krwi, choroby
serca, cukrzycy i nowotwory. Poni szy wykres pokazuje
wahanie w tkance t uszczowej.
Analizator Sk adu Cia a automatycznie porównuje
zawarto t uszczu w organizmie do prawid owej
zawarto ci na wykresie. Gdy warto zostanie
obliczona, w dolnej cz ci ekranu zacznie miga
wska nik obrazuj cy w jakim przedziale mie ci si
wskazanie.
Wskazania dla u ytkowników w wieku 18 – 99 lat.

Zbyt ma y poziom t uszczu. Ryzyko
wyst pienia problemów zdrowotnych.

Odpowiedni poziom tkanki t uszczowej
w stosunku do wieku i p ci

Nadwaga: zwi kszona ilo tkanki
uszczowej. Ryzyko wyst pienia
problemów zdrowotnych.
Oty
: znacznie przekroczona ilo
tkanki t uszczowej. Wysokie ryzyko
wyst pienia problemów zdrowotnych.
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Czym jest procentowa zawarto

wody w ciele:

Woda odgrywa istotn rol w wielu procesach organizmu
i wyst puje w ka dej komórce, tkance i narz dzie.
Utrzymanie zdrowego poziomu wody zapewnia efektywne
funkcjonowanie organizmu i zmniejsza ryzyko wyst pienia
problemów zdrowotnych z tym zwi zanych.
Poziom wody w organizmie mo e naturalnie zmienia si
przez ca y dzie i ca noc. Cia o ma tendencj do
dehydratacji po d ugiej nocy st d ró nice w p ynie mi dzy
dniem i noc . Jedzenie du ych posi ków, picie alkoholu,
menstruacja, choroba, k piel mog tak e powodowa
ró nice w poziomie nawodnienia.
Wa ne jest, aby szuka d ugoterminowych zmian w
ca kowitej zawarto ci wody w organizmie i utrzymywa
spójny, zdrowy procent wody w organizmie.
Picie du ej ilo ci wody za jednym razem nie b dzie zmieni
poziomu wody. W rzeczywisto ci zwi kszy si udzia tkanki
uszczowej w odczycie ze wzgl du na dodatkowe
zwi kszenie masy cia a. Nale y monitorowa wszystkie
odczyty w czasie gdy nast pi wzgl dna zmiana.
Ka dy cz owiek zmienia si , czna zawarto wody waha si
w organizmie.
Czym jest zawarto

wisceralnej tkanki t uszczowej:

Ta funkcja pozwala na ocen trzewnej tkanki t uszczowej
w organizmie. Trzewna tkanka t uszczowa jest to t uszcz,
który jest zgromadzony wewn trz jamy brzusznej, wokó
najwa niejszych organów w jamie brzusznej.
Badania pokazuj , e nawet je li masa cia a i tkanka
uszczowa w organizmie pozostaje sta a, z wiekiem
nast puje przesuni cie tkanki t uszczowej w okolice brzucha.
Zdrowy poziom t uszczu trzewnego mo e zmniejszy ryzyko
wyst pienia pewnych chorób, takich jak choroby serca,
wysokie ci nienie krwi, wyst pienie cukrzycy typu 2.

rednia procentowa zawarto
doros ego wynosi:

wody dla zdrowego

Kobieta: 45 do 60%
czyzna: od 50 do 65%
ród o: Na podstawie bada wewn trznych Tanita
Uwaga: ca kowity procent wody w organizmie b dzie
mia tendencj do obni ania si z wiekiem, jednocze nie
procent tkanki t uszczowej w organizmie wzrasta.
Osoba z bardzo du zawarto ci procentow t uszczu
mo e mie ni sz , od redniego procentu wody w
organizmie. W przypadku stopniowego obni ania tkanki
uszczowej, ca kowity procent wody w organizmie
powinien stopniowo d
do typowego zakresu
podanego powy ej.

Analizator Sk adu Cia a okre la zawarto
uszczowej wisceralnej w skali 1- 59

tkanki

Poziom 1—12

Wskazuje zdrowy poziom tkanki t uszczowej.
Dalsze monitorowanie mo na prowadzi w celu
zapewnienia, e pozostanie na sta ym poziomie.

Poziom 13- 59

Wskazuje podwy szony poziom tkanki t uszczowej.
Nale y rozwa
wprowadzenie zmian w stylu ycia,
przez zmian diety oraz wykonywanie wicze .
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Podstawowa Przemiana Materii (PPM):

Jak obliczana jest Podstawowa Przemiana Materii?

PPM (BMR) jest to minimalny poziom energii jaki organizm
potrzebuje podczas odpoczynku, aby skutecznie
funkcjonowa . Aby prawid owo funkcjonowa narz d uk adu
oddechowego i uk adu kr enia, uk adu nerwowego,
troby, nerek i inne. Oko o 70% kalorii spo ywane na co
dzie s zu ywane dla podstawowej przemiany materii.
Ponadto wykorzystywana jest energia, podczas
wykonywania wszelkiego rodzaju aktywno ci.
Zu ycie ilo ci energii dostosowane jest do poziomu
aktywno ci. Mi nie szkieletowe zu ywaj du ilo energii
(stanowi oko o 40% masy cia a). Na podstawowe przemiany
metaboliczne znacznie wp ywa ilo mi ni, zwi kszenie ich
masy pomo e zwi kszy podstawow przemian materii.
Dzi ki badaniu osób zdrowych, naukowcy odkryli, e wiek
wp ywa na tempo metabolizmu. Przemiana materii wzrasta
do 16- 17 roku ycia, pó niej zaczyna stopniowo spada .
Wy szy poziom przemiany materii powoduje zwi kszenie
zapotrzebowania na kalorie, przyczynia si do zmniejszenia
ilo ci tkanki t uszczowej. Niskie podstawowe tempo
przemiany materii b dzie utrudnia a utrat tkanki
uszczowej i ca kowit mas .

Podstawowym sposobem obliczania PPM jest
standardowe równanie przy u yciu masy i wieku.
Tanita przeprowadzi a pog bione badanie nad
powi zaniami z PPM i budow cia a daj c bardziej
dok adne i indywidualne wyniki dla u ytkownika,
w oparciu o pomiar impedancji. Metoda ta zosta a
medycznie potwierdzone za pomoc po redniej
kalorymetrii (pomiar sk adu oddechu).
Czym jest wiek metaboliczny?
Funkcja ta s y do obliczania PPM i wskazuje redni
wiek zwi zany z typem przemiany materii. Je li wiek
metaboliczny jest wy szy ni rzeczywisty wiek, oznacza
to, e trzeba zwi kszy tempo przemiany materii
poprzez zwi kszenie aktywno ci fizycznej, budowania
zdrowej tkanki mi niowej, które przyczyni si do
poprawy przemiany materii.
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Czym jest zawarto

masy mi niowej:

Ta funkcja wskazuje na zawarto masy mi niowej
w organizmie. Masa mi niowa obejmuje mi nie
szkieletowe, mi nie g adkie (takie jak mi nie serca
i przewodu pokarmowego) i wody zawartej w tych
mi niach.
Wraz ze wzrostem masy mi niowej, wzrasta
zapotrzebowanie na energi , co pomaga w redukcji
tkanki t uszczowej i masy cia a w zdrowy sposób.

Wynik

Typ sylwetki

1

Ukryta oty

2

Oty

3

Solidna budowa

4

W trakcie
budowania masy

5

Norma

6

Standardowa
muskularno

7

Szczup

8

Szczup
i muskularno

9

Wysoka
muskularno

Czym jest poziom aktywno ci fizycznej?
Je li zwi kszy si aktywno fizyczn i zmniejszy si ilo
tkanki t uszczowej, poziom aktywno ci równie ulega
zmianie. Ka da osoba powinna stworzy w asny cel budowy
cia a jaki chcia aby osi gn , przestrzega diety oraz
wykonywa systematyczne wiczenia fizyczne.

Wyja nienie

Prawid owa waga
cia a, zbyt wysoka
procentowa
zawarto t uszczu
Wysoka zawarto
tkanki t uszczowej,
niska masa
mi niowa
Wysoka zawarto
tkanki t uszczowej
i tkanki mi niowej
Niska masa
mi niowa, rednia
zawarto tkanki
uszczowej
rednia zawarto
tkanki t uszczowej
i masy mi niowej
Wysoka zawarto
masy mi niowej,
rednia zawarto
tkanki t uszczowej
Niska zawarto
masy mi niowej
i tkanki t uszczowej
rednia masa
mi niowa, niska
zawarto tkanki
uszczowej
Wysoka masa
mi niowa, niska
zawarto tkanki
uszczowej
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