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Opis przedmiotu zamówienia 

Część V – Analizator składu ciała 
 

Sprzęt nowy, nieużywany. Wykonawca zapewni dostarczenie, wniesienie do wskazanej 
lokalizacji, zamontowanie oraz przeszkolenie w języku polskim (czas szkolenia: min. 2h). Wraz z 
dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże dokumentację techniczno-ruchową sprzętu, 
instrukcje obsługi, karty gwarancyjne oraz wszelkie atesty, aprobaty, dokumenty dopuszczające 
do użytku sprzętu. 
 
CPV:  39162110-9 Sprzęt dydaktyczny 

38434500-1 Analizatory biochemiczne 
38900000-4 Różne przyrządy do badań i testowania 
33100000-1 Urządzenia medyczne 

 
ANALIZATOR SKŁADU CIAŁA   - 1 SZT. 
Skład zestawu:  

 analizator składu ciała 
 kolumna (stojak) 
 wbudowana drukarka termiczna 
 oprogramowanie służące do analizy otrzymanych wyników oraz magazynowania danych 
 kabel zasilający 
 kabel łączący podstawę z wyświetlaczem 
 kabel USB do połączenia urządzenia z komputerem 
 zestaw 5 rolek papieru termicznego w komplecie 
 kompatybilny ciśnieniomierz oscylometryczny 

  
Cechy charakterystyczne: 

 wbudowana waga 
 wieloczęstotliwościowy pomiar składu ciała w pozycji stojącej 
 segmentowa analiza składu ciała 
 wydruk w języku polskim 
 stacjonarny, z kolumną 
 częstotliwość pomiaru: 5, 50, 250kHz 
 metoda pomiaru:  bioipmedancja elektryczna, 8 elektrod 

 
Analiza składu całego ciała: 

 masa ciała rzeczywista [kg] 
 masa ciała standardowa [kg] 
 masa ciała wzorcowa [kg] (pojawia się po wyborze celu dla PBF)  
 BMI (Body Mass Index) - wskaźnik masy ciała [kg/m2] 
 PBF (Percent of Body Fat) - procent tkanki tłuszczowej [%] 



 
 

 

 MBF (Mass of Body Fat) - masa tkanki tłuszczowej [kg] 
 FFM (Fat Free Mass) - beztłuszczowa masa ciała [kg] 
 SLM (Sofl Lean Mass) - masa tk. miękkiej beztłuszczowej [kg] 
 SMM (Skeletal Muscle Mass) - masa mięśni szkieletowych [kg] 
 BCM (Body Cell Mass) - masa komórkowa [kg] 
 proteiny [kg] 
 minerały [kg] 
 TBW (Total Body Water) - zawartość wody całkowitej [l] 
 ICW (Intercellular Water) - zawartość wody wewnątrzkomórkowej [l] 
 ECW (Extracellular Water) - zawartość wody pozakomórkowej [l] 
 ECW/ TBW 
 BMR (Basal Metabolic Rate) - podstawowa przemiana materii [kcal] 
 TEE (Total Energy Expenditure) - całkowity wydatek energetyczny [kcal] 
 wiek biologiczny [lata] 
 typ sylwetki [9 typów] 
 stopień otyłości [%] 
 impedancja [Ω] 
 przewodnik kontroli z zaleceniami dla masy ciała, masy tkanki 

 
Parametry: 

 wyświetlacz:  mono LCD 
 narzędzia zewnętrzne:  klawiatura, zdalne sterowanie z komputera 
 transmisja danych: RS 232C, port USB 
 wydruk danych:  drukarka termiczna 
 zakres wieku:  1 - 99 lat 
 zakres pomiarowy wagi:  10 - 200 kg 
 dopuszczalna wysokość ciała: zakres minimalny 50 - 220 cm 
 czas pomiaru: około  1 minuta 

 


