
A leggyorsabb, legújabb

megoldás egészsége figyelésére
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Mibôl áll az ember?
A test és az egészség progresszív változásához nem elég a testsúly ellenôrzése

A testsúly önmagában nem tükrözi pontosan a testmozgás és a speciális étrend hatásait. A fenti grafikon egy olyan férfi

állapotát mutatja, akinek a súlya egy hónapon át tartó testmozgás közben minimális mértékben változott, viszont az

izomtömege és zsírtömege drámai mértékben megnôtt, illetve lecsökkent.

Az izom- és zsírtömeg változásai kulcsfontosságúak a test valódi összetételének megértéséhez. Ennek érdekében az

InBody teszt szabadalmazott technológiát alkalmaz, mely szegmentáltan fedi fel a test zsír- és izomeloszlás arányát,

valamint vízháztartását.

Az InBody teszt a test valós kiértékelését adja.

InBody,
a testösszetétel-elemzô

Állítson össze egy hatásos edzéstervet és kövesse nyomon 
a test változásait az Inbody teszttel

· Egy gyors és egyszerû InBody teszt több mint 40 eredményt szolgáltat.

· Az InBody eredmények potenciális betegségeknek, vagy a legyengült 

egészségnek az elsô jelzôje lehet.

· A szegmentált izomelemzés fókuszált edzésterv készítését teszi lehetôvé.

· A vízháztartás elemzése képes a gyenge fizikai állapot jelzésére

Súly (kg)

Vázizom tömeg (kg)

Testzsír százalék (%)

ECW arány

Magasság: 174 cm, Kor: 27, Nem: férfi
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Az InBody pontosságát és megbízhatóságát a világ
vezetô folyóiratai és tudósai bizonyítják

Több mint 500 cikk került publikálásra neves folyóiratokban

A klinikai megbízhatóságot számos cikkben bizonyították orvosok szerte a világon.

Az InBody 98 százalékos korrelációt mutat az aranystandardnak számító DXA berendezéssel, az InBody tech-

nológiát a világ számos országában szabadalmaztatták.

Az InBody technológia

A karok, a törzs és a lábak külön-külön kerülnek vizsgálatra

Nagy pontosságot eredményez a magas és alacsony frekvenciák egyidejû használata

A csuklón és a bokán rögzített mérési pontoknak köszönhetôen az adatok könnyen reprodukálhatóak

Nincs szükség tapasztalati becslésekre

A kor és a nem nem befolyásolják az eredményeket

Az InBody testösszetétel adatai kutatási szintû eredményeket adnak, 

így tanulmányok ezreiben használják 

a testösszetétel változásának pontos nyomon követésére.

Hitelességet alátámasztó tanulmányok

Az okos egészségügyi partnere
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Az InBody570,
az Ön egyetlen okos egészségügyi megoldása

Csak álljon rá, a többit bízza az InBody570-re

Gyors és könnyû vizsgálat

A hangbemondással ellátott, felhasználóbarát felülettel könnyen

elvégezheti az InBody vizsgálatot és megkapja 

az eredményeket.

Két különbözô tesztmód:
Önálló mód és Professzionális mód

A két különbözô mód mind a felhasználó, mind a tanácsadó

igényeit kielégítik. A felhasználó könnyedén elvégezheti az

önálló módú tesztet, amihez csak a testmagasságát 

kell megadnia. Professzionális módban egy részletesebb 

tanácsadói információs képernyô jelenik meg.

InBody eredménylap több mint 
40 eredménnyel

Az egyoldalas InBody eredménylap sokféle testösszetétel adatot

tartalmaz. Személyre szabott tanácsadásban részesül az InBody

eredménylap adatainak testre szabásával és nyomon követheti 

a testösszetételt a testösszetétel történeti grafikonon. 

A személyre szabott InBody eredménylap motiválni fogja 

a testmozgásra!
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A Lookin'Body adatkezelô szoftver
a PC-rôl kezelés legegyszerûbb módja 

Az InBody570 és a PC közötti vezeték nélküli kapcsolat jobb adatkezelést tesz lehetôvé

Vezeték nélküli kapcsolat 
az InBody570-nel

Csatlakoztassa a PC-jét az InBody570-hez

Wi-Fi-n, vagy Bluetooth-on keresztül. A felhasználói

adatok listázásra kerülnek a PC-jén és azok hasz-

nálatával távolról vezérelheti az InBody570-et, el-

mentheti a felhasználói adatokat, és az email szolgál-

tatás segítségével módosíthatja az elôjegyzett idôpon-

tokat.

* A Lookin'Body optimális szoftver.

Stratégiai tanácsadás

Az egyes kategóriák testösszetétel történeti gra-

fikonjával egy pillanat alatt megállapíthatja a test-

összetétele változásait. Továbbá, az egyes tanács-

adásokhoz tartozó megjegyzés funkció személyre

szabottabb egészségügyi ellátást tesz lehetôvé.

Az okos egészségügyi partnere
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Azonosító                             Magasság          Kor        Nem      Vizsgálat dátuma/ideje

Teljes testfolyadék (L)

Protein

Ásványok

Testzsír tömeg

Súly

SMM
Vázizom tömeg

Testzsír tömeg

BMI
Testtömeg index

PBF
Testzsír százalék

Jobb kar

Bal kar

Tôrzs

Jobb láb

Bal láb

EWC arány

Súly

SMM
Vázizom tömeg

PBF
Testzsír százalék

EWC arány

Testösszetétel analízis

Testösszetétel analízis

Testösszetétel analízis

Testösszetétel analízis

Testösszetétel analízis

Testösszetétel analízis

Impedancia

Eredmények QR kód értelmezése

További adatok

Szegmentált zsír analízis

Test egyensúly kiértékelés

Elhízás kiértékelés

Súly kontroll

InBody pont

Összpontszám, a testösszetétel kiértékelését
tükrözi. Erôs izomzatú személy pontszáma
100 fölötti lehet.

Elérendô súly
Súly kontroll
Zsír kontroll
Izom kontroll

Felsô

Alsó

Felsô-alsó

Alacsony             Normál                      Enyhén magas
Magas

Normál                Magas                       Extrém magas

Egyensúlyban

Jobb kar
Bal kar
Tôrzs
Jobb láb
Bal láb

Intracelluláris víz
Extracelluláris víz

Alapanyagcsere ráta

Csípô-derék arány
Zsiger zsír szint
Elhízási fok
Csont ásvány tartalom
Testsejt tömeg
Kar kerület

Olvassa le a QE kódot az
eredmények részletes
értelmezéséhez

Érték                Zsír és ásv. nélk.   Zsírmentes testtömeg             Testsúly

Alacsony                 Normál                                               Magas

Alacsony                 Normál                                               Magas

Alacsony                 Normál                                               Magas

Alacsony                 Normál                                               Magas
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Testösszetétel analízis
A testtömeg a teljes víztömeg, protein, ásványi anyagok és

a testzsír tömeg összege. Az egészséghez kiegyensúlyozott

testösszetételt kell fenntartani.

Zsír-izom elemzés
Hasonlítsa össze a vázizom és a testzsír sávok hosszúságát.

Minél hosszabb a vázizom sáv a testzsíréhoz képest, annál

erôsebb a test.

Elhízás diagnózis
A testtömeg index a magasság és a súly alapján

meghatározza az elhízottság mértékét. A testzsír százalék a

testzsír százalékos értéke a testsúlyhoz képest.

Szegmentált lágytest elemzés
Azt értékeli ki, vajon a test izmai megfelelôen fejlôdtek-e.

A felsô sáv az izomtömeg, míg az alsó sáv a jelenlegi súly

és az ideális súly összehasonlítása.

Vízháztartás elemzés
Az ECW arány, az extracelluláris víz és a teljes vízház-

tartás aránya, amely fontos mutatója annak, hogy a vízház-

tartás kiegyensúlyozott-e.

Testösszetétel történet
Kövesse nyomon a testösszetétel változásait. Rendszeresen

végezze el az InBody tesztet és figyelje meg a folyamatot.

InBody pontszám
Ez a pontszám a testösszetétel kiértékelését mutatja, amely

magába foglalja a testben lévô izmot, zsírt és vizet.

Súlykontroll
A jó egyensúly érdekében vizsgálja meg, hogy a test

hogyan viszonyul az ajánlott testsúly, izomtömeg és

testzsír értékekhez. A '+' az jelenti, hogy növekedése, a '-'

pedig, hogy csökkenés szükséges.

Elhízás kiértékelés
A testtömeg index és a testzsír százaléka alapján kiértékeli

az elhízás mértékét.

Test egyensúly kiértékelés
A szegmentált lágytest elemzés alapján kiértékeli a test

egyensúlyát.

Szegmentált zsírelemzés
Kiértékeli, hogy a zsírmennyiség eloszlása megfelelô-e a

test összes részében. Mindegyik sáv a zsírtömeget mutatja

az ideálishoz képest.

Kiegészítô adatok
Többféle tápanyagértéket ad, mint például intracelluláris

víz, extracelluláris víz, tápanyagcsere mértéke, derék-csípô

arány, belsô zsírszint, elhízás mértéke, és így tovább.

Impedancia
Az impedancia az az ellenállás érték, amelyet a testen

keresztül vezetett elektromos áram alkalmazása közben

lehet mérni. A mért adatok alapján kulcsfontosságú, a test

összetételére vonatkozó adatok kiértékelése válik lehetôvé.

Az impedanciát számos kutatásban is felhasználják.
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Az okos egészségügyi partnere

Az InBody eredménylap egy gyermek esetében

Gyermekek számára egy speciális, növekedési gráffal ellátott eredmény adatlap 
áll rendelkezésre

Az InBody eredménylap 
Testösszetétel értékelés és táplálkozási információ egy pillantás alatt
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Bioelektronikai 15 impedancia mérés, 3 különbözô frekvencia használatával (5kHz, 50kHz, 500kHz),
Impedancia (Z) mind az 5 szegmensben (Jobb kar, bal kar, törzs, jobb láb, és bal láb)

Tetrapoláris 8 pontos tapintó elektródák

Közvetlen szegmentált mérés, bioelektronikai impedancia elemzési eljárás (DSM-BIA) tesztösszetétel
Nem tapasztalati becslés

· Eredmények és értelmezésük
Testösszetétel elemzés (teljes vízháztartás, protein, lágytest tömeg, ásványi anyagok, testzsír, súly), Izom-zsír elemzés (súly, vázizom tömeg, testzsír tömeg), 
Elhízás diagnózis (Testtömeg index, testzsír százalék), szegmentált lágytest elemzés (ideális súly alapján /jelenlegi súly alapján; Jobb kar, bal kar, törzs, jobb láb, és bal láb), 
vízháztartás (ECW arány), tesztösszetétel történet (súly, vázizom tömeg, testzsír százalék, ECW arány), InBody pontszám, test típus (testtömeg index alapján és testzsír százalék
alapján, atlétikus alkat, enyhény elhízott, elhízott, izmos alkat, átlagos, enyhén elhízott, vékony izmos, vékony sarcopeniás elhízás, vékony, enyhén vékony), súlykontroll (célsúly,
súlykontroll, zsírellenôrzés, izomellenôrzés), elhízás diagnózis (BMI, testzsír százalék), tápanyag kiértékelés (protein, ásványi anyagok, zsírtömeg), testegyensúly (felsô, alsó, 
felsô-alsó), Szegmentált zsír elemzés
(Jobb kar, bal kar, törzs, jobb láb, és bal láb), szegmegntált külsô ív (nyak, mellkas, has, jobb kar, bal kar, csípô, jobb comb, bal comb), 
Kiegészítô adatok (intracelluláris víz, extracelluláris víz, vázizom tömeg, tápanyagcsere mértéke, derék-csípô arány, derék kerület, belsô zsírszint, elhízás mértéke, 
csont ásványanyag tartalma, testsejt tömeg, kar kerület, karizom kerület), vérnyomás (szisztolés, diasztolés, pulzus, átlagos artéria nyomás, pulzus nyomás, 
szívverés és vérnyomás szorzata)

· Eredmény értelmezés QR kóddal
· Impedancia
· Eredmények és értelmezésük

Testösszetétel elemzés (teljes vízháztartás, protein, lágytest tömeg, ásványi anyagok, testzsír, súly), Izom-zsír elemzés (súly, vázizom tömeg, testzsír tömeg), Elhízás diagnózis (test-
tömeg index, testzsír százalék), növekedési gráf (magasság, súly), visszamenôleges testösszetétel (magasság, súly, vázizom tömeg, testzsír százalék), növekedési pontszám, elhízás
kiértékelés (BMI, testzsír százalék), tápanyag kiértékelés (protein, ásványi anyagok, zsírtömeg), testegyensúly (felsô, alsó, felsô-alsó), Szegmentált görbe elemzés (Jobb kar, bal kar,
törzs, jobb láb, és bal láb), kiegészítô adatok (intracelluláris víz, extracelluláris víz, tápanyagcsere mértéke, gyermek elhízás mértéke, csont ásványanyag tartalma, testsejt tömeg),
vérnyomás (szisztolés, diasztolés, pulzus, átlagos artéria nyomás, pulzus nyomás, szívverés és vérnyomás szorzata)

· Eredmény értelmezés QR kóddal
· Impedancia

Magasságmérô a BIOSPACE-tôl és vérnyomás ellenôrzôk a BIOSPACE-tôl
Név, cím, kapcsolat információ jeleníthetô meg az InBody eredménylapon
LCD kijelzô, Lookin'Body adatkezelô szoftver
InBody Teszt eredmény adatlap, InBody Teszt eredmény adatlap gyermekeknek
Hanggal jelzi, az éppen folyamatban lévô tesztet, a befejezett tesztet, és a sikeresen elmentett beállításokat
A teszteredményeket el lehet menteni, ha megad egy azonosítót az InBody-nak. 100 000 teszteredmény menthetô el.
Önálló mód, professzionális mód
Beállítások: Beállítások konfigurálása és adatok kezelése
Hibakeresés: További információ, mely segít az InBody570 használatában
Az InBody570 adatainak másolása, biztonsági mentés készítése, vagy visszaállítása (az adatok megtekinthetôek Excel-ben, vagy a Lookin'Body adatkezelô szoftverrel)

Az InBody-ban tárolt adatokról biztonsági másolat USB pendrive használatával; Eredmények visszaállítása az InBody-ba biztonsági mentés fájlból

400μA (± 40μA)
Gyártó BridgePower Corp.
Modell JMW140KA1240F02
Táp bemenet AC 100 ~ 240V, 50/60Hz, 1,2A
Táp kimenet DC 12V, 3,4A 
800–480 7inch színes TFT LCD  
Érintôképernyô, billentyûzet
RS-232C 4EA, USB HOST 2EA, USB SLAVE 1EA, LAN (10T) 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi 1EA

Lézer/Tintasugaras nyomtatók (BIOSPACE által ajánlott nyomtatók)
* Az InBody570-nel kompatibilis nyomtatók listája megtalálható a http://www.inbodyservice.com címen

522 (Sz)–893 (H)–1113 (M): mm
20.55 (Sz)–5.16 HL)–43.82 (M): hüvelyk

24kg (52.9lbs) Tesztelés idôtartama Kb. 50 másodperc
10 ~ 40°… (50 ~ 104¢μ), 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106kPa
-20 ~ 70°… (-4 ~ 158¢μ), 10 ~ 95% RH, 50 ~ 106kPa (nem kondenzálódó) 
10 ~ 250kg (22.0 ~ 551.1lbs)
3 ~ 99 év
95 ~ 220cm (3 láb 1.40 hüvelyk ~ 7 láb 2.61 hüvelyk.)

Bioelektronikai impedancia
elemzés (BIA)
Mérési tételek

Elektróda mód

Mérési mód
Számítási mód

Kimenet
(InBody eredmény adatlap)

Kiemenet
(InBody eredmény adatlap
gyermekek részére)

Opcionális felszerelés 
Egyedi logo
Digitális eredmények
Eredmény adatlap típusok
Hang segítség
Adatbázis 
Teszt módok
Adminisztrátor menü

USB pendrive

Adatok biztonsági

Használt áramerôsség
Adapter

Kijelzô típus 
Belsô interfész
Külsô interfész

Kompatibilis nyomtató

Méretek 

Berendezés súlya
Mûködési környezet
Tárolási környezet 
Tesztelési súlytartomány
Tesztelési kortartomány
Magasság tartomány

A BIOSPACE egy testösszetétel elemzô eszköz gyártó, amely több 
mint 80 szabadalomra tett szert világszerte.

* A specifikáció külön értesítés nélkül változhat.

Fôbb mûszaki adatok

Specifikáció

Funkció specifikáció

Egyéb specifikáció

Biospace Co., Ltd. [KÖZPONT]

TEL: +82-2-501-3939

FAX: +82-2-578-2716

Weblap: http://www.e-inbody.com

E-mail: info@inbody.com

Biospace, Inc. [USA]

TEL: +1-323-932-6503

FAX: +1-323-952-5009

Weblap: http://www.biospaceamerica.com

E-mail: USA@biospaceamerica.com

Biospace Japan Inc. [JAPAN]

TEL: +81-03-5298-7667

FAX: +81-03-5298-7668

Weblap: http://www.inbody.co.jp

E-mail: inbody@inbody.co.jp

Biospace China. [CHINA]

TEL: +86-21-64439738, 9739, 9705

FAX: +86-21-64439706

Weblap: http://www.biospacechina.com

E-mail: info@biospacechina.com
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