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APARATURA I SPRZĘT MEDYCZNY

możliwości diagnostyczne, ponieważ 
otrzymuje zestawienie analizy BIA 
wraz z parametrami życiowymi.

Jak działa analizator składu ciała?
Wybierając analizator składu ciała, 

należy zwrócić uwagę na jego budo-
wę oraz dostępne funkcje. Specjaliści 
pracujący od lat na tego typu sprzę-
tach rekomendują przede wszystkim 
urządzenia, które mierzą całe ciało 
ośmioma lub więcej elektrodami, czyli 

po dwie na każdą rękę i nogę.
Współczesne, medyczne analizatory składu ciała posiada-

ją kilka elektrod, które w kontakcie z pacjentem przesyłają prąd  
o niskim natężeniu. Sygnał elektryczny przechodzi przez wodę  
w tkance mięśniowej, która jest jej znakomitym przewodnikiem. 
W momencie, gdy styka się z tkanką tłuszczową napotyka opór, 
czyli impedancję, dzięki której rozpoczyna się analiza składu ciała.

Dane i wartości pomiaru są wysyłane do oprogramowania 
komputerowego zintegrowanego z analizatorem, wydrukowane 
i przekazane pacjentowi. Warto więc przed zakupem sprawdzić, 
czy analizator posiada oprogramowanie do monitorowania po-
stępów w leczeniu i może być podłączony do drukarki. Istotne jest 
również, czy do systemu można wprowadzić dane pacjenta, któ-
re zostaną zapamiętane, by móc analizować wyniki pomiarów na 
przestrzeni czasu – wiek, płeć, rasę, okresową aktywność fizyczną.

Czego dowiemy się dzięki analizatorowi?
Jeśli mamy do czynienia z pacjentem, który cierpi na otyłość  

i w krótkim czasie zaczął tracić wagę, możemy za pomocą anali-
zatora sprawdzić, czy jego sposób odchudzania przebiega prawi-
dłowo. Najlepsze analizatory wskażą, ile tkanki tłuszczowej spadło 
w tym okresie oraz ile i czy w ogóle wzrosła masa mięśni. Wyniki 
określą, gdzie pacjent popełnia błędy i jak temu zaradzić.

Analizatory pomagają także w przypadkach chorób nerek. Gdy 
pacjent cierpi na przewlekłą niewydolność tego organu, w jego 
ciele dochodzi do zatrzymania wody. Analizator zmierzy tzw. 
masę suchą oraz stan hydratacji organizmu przed i po dializie.

Warto też zwrócić uwagę, czy analizator składu ciała obliczy tzw. 
kąt fazowy. Opcja ta jest pomocna w trakcie oceny stanu pacjenta 
po operacji, kontuzji czy przebytych chorobach, które mogły wynisz-
czyć organizm, takich jak kacheksja czy sarkopenia. Niepokojąco ni-
skie wartości kąta fazowego mogą informować, iż pacjent odżywia 
się nieprawidłowo lub jego organizm się nie regeneruje.

Szerokie spektrum możliwości medycznych analizatorów skła-
du ciała sprawia, że jest to sprzęt niezbędny, nie tylko w pracy die-
tetyka, ale również innych specjalistów, którzy, na co dzień powin-
ni badać budowę ciała pacjentów.

KREDOS

Jak wybrać dobry 
analizator składu ciała?

Analizator składu 
ciała staje się sprzę-
tem obligatoryjnym 
w codziennej pracy 
dietetyka, lekarza 
i fizjoterapeuty. 

Dlaczego więc warto 
posiadać ten sprzęt 
w swoim gabinecie?

Wielu dietetyków, wyposażających swoje 
pierwsze gabinety, bądź tych, którzy chcą 
je unowocześnić, staje przed decyzją zaku-

pu analizatora składu ciała. Gabinet dietetyczny nie 
może się obejść bez tego urządzenia, jeśli nie chce 
zostać w tyle za postępem nauki, a także konkurencją.

Profesjonalne, medyczne analizatory składu cia-
ła to inwestycja, która wymiernie wpłynie na jakość 
usług dietetyka, fizjoterapeuty, lekarza specjalisty, 
a także na wizerunek gabinetu. Aby więc dobrze 
ulokować pieniądze, warto wiedzieć, na co zwrócić 
uwagę, kupując analizator składu masy ciała.

Najnowocześniejsze analizatory zawierają sze-
reg funkcji, o których jeszcze kilka lat temu nawet 
nie marzyliśmy. Te zaawansowane urządzenia po-
zwalają „rozłożyć organizm na czynniki pierwsze”. 
Dzięki analizatorowi pacjent dowie się, jaki procent 
jego ciała stanowi woda, masa mięśniowa, tkanka 
tłuszczowa, a także jaki jest wynik kąta fazowego.   
A to jedynie początek listy. Podanie wagi czy wskaź-
nika BMI przy wyżej wymienionych możliwościach, 
wydaje się być tylko dodatkową funkcją.

Co więcej, masa ciała oraz BMI nie wystarczą, 
by ocenić stan organizmu i podjąć stosowne kroki  
w leczeniu. Ważne są także inne wskaźniki, któ-
re pomogą dobrać odpowiednią dietę i zaradzić 
problemom zgłaszanym przez pacjentów. Wynik 
pokazany przez analizator, połączony z wywiadem  
i badaniem krwi, da bardziej precyzyjny obraz sta-
nu zdrowia pacjenta. Dzięki temu ustalimy odpo-
wiedni plan żywieniowy i ćwiczenia, skorygujemy 
wcześniejszą dietę, a leczenie okaże się bardziej 
efektywne, krótsze i poprawiające komfort życia.

Możliwości analizatora składu ciała
Wysokiej klasy, certyfikowany analizator wypo-

sażony jest w oprogramowanie, które szacuje ry-
zyko występowania zespołu metabolicznego. Obli-
cza także prawdopodobieństwo zapadnięcia na tę 
dolegliwość na przestrzeni następnych dziesięciu 
lat. Prawidłowość wyników i ich powtarzalność jest 
najważniejszym miernikiem jakości diagnostyki 
bioimpedencyjnej. Najlepsze analizatory dokonują 
pomiaru w ciągu około 20 sekund. Współdziałają  
z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną, przeka-
zując dane pomiarowe za pomocą USB, kabla bądź 
bezprzewodowo.

Na rynku znajdziemy również modele, które 
mierzą ciśnienie tętnicze, tętno, kontrolują poziom 
saturacji krwi i temperaturę. Wszystko w trakcie jed-
nego pomiaru. Specjalista dzięki temu ma lepsze 


