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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Częśd 1. Półprofesjonalny przenośny analizator składu ciała – 1 szt. 

 
Przenośny analizator składu ciała zapewniający możliwośd otrzymania pomiaru dla tkanki tłuszczowej i masy 
mięśniowej dla każdego z segmentów ciała (prawa i lewa ręka, prawa i lewa noga, korpus) 
 
Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała: 

 Procent tkanki tłuszczowej w organizmie 

 Procent wody w organizmie 

 Masa mięśni w kg 

 Masa kości  

 Wiek metaboliczny organizmu 

 Basal Metabolic Rate - (Podstawowa przemiana materii)  - ilośd kalorii, jaką organizm spala w 
spoczynku w ciągu doby  

 Healthy Ranges - ocena zawartości tkanki tłuszczowej (niedobór, w normie, nadmiar) 

 Physique Rating - ocena organizmu na podstawie proporcji masy tkanki tłuszczowej i masy mięśni 
(niezależnie od masy całego ciała) 

 Wskaźnik Visceral Fat - wskaźnik określający zawartośd tłuszczu trzewnego 

 Funkcja „Gośd” - pomiar osoby nie będącej na stałe w pamięci 

 Funkcja „Athlete” - pomiar osoby czynnie uprawiającej sport 

 odczyt segmentowy (z podziałem na prawa i lewa noga, prawa i lewa ręka oraz korpus): 
 Masa tkanki tłuszczowej w % 
 Masa tkanki mięśniowej w kg 

 
Specyfikacja Techniczna: 

 Dokładnośd pomiaru tkanki tłuszczowej: 0,1% 

 Dokładnośd pomiaru masy ciała: 0,1 kg 

 Wyświetlacz (brak drukarki) 

 Maksymalne obciążenie: 150 - 200 kg 

 
Częśd 2. Fałdomierz – 1 szt. 
 
Fałdomierz elektroniczny (kaliper) 
 
Elektroniczny fałdomierz to aparat do pomiaru tkanki tłuszczowej w organizmie. Prosty i wygodny w obsłudze z 
dużym czytelnym ekranem. Przeznaczony głównie do pomiarów w części brzusznej ciała człowieka ale także 
umożliwia wykonanie pomiarów w każdej innej części ciała człowieka jak: uda, talia, bicepsy, klatka piersiowa 
itp.  
 
Do fałdomierza powinna byd dołączona tabela pozwalająca określid procentową zawartośd tkanki tłuszczowej w 
zależności od wyniku pomiaru i wieku badanego. 
 
Cyfrowy cyrkiel do mierzenia fałdu skóry firmy MSD służy do pomiaru tkanki tłuszczowej. Wynik badania jest 
widoczny na cyfrowym wyświetlaczu. Cyrkiel zachowuje 3 pomiary na podstawie, których wylicza zawartośd 
tkanki tłuszczowej w ciele. 
 

Częśd 3. Miarki do pomiaru obwodu ciała – 4 szt. 
 
Miarka do pomiaru obwodów ciała  

Miarka do śledzenia pomiarów ciała u osób dorosłych w celu obliczenia wskaźników: BMI i WHR. 

- Do pomiaru części ciała: klatki piersiowej, talii, bioder, ramion, ud, łydki 

- Działania w centymetrach 

- Całkowita długośd pomiaru: min. 150 cm, podziałka w mm (1mm) 

- Mocna taśma winylowa 

- Przycisk cofania i funkcja blokowania zapewniający łatwy pomiar i doskonałą dokładnośd. 


