Αθλητιατρική seca mBCA

Απλουστευμένη εργασία, γρήγορη μέτρηση
και σημαντικά Ιατρικά αποτελέσματα

αυτός είναι ο seca mBCA 515.

seca mBCA 515
Τεχνικά χαρακτηριστικά
•

Ικανότητα ζύγισης: 300 kg

•

Υποδιαιρέσεις: 50 g < 150 kg > 100 g

•

Κατηγορία έγκρισης: Class III

•

Κατηγορία Ιατρικού Βοηθήματος: IIa

•

Διαστάσεις (Π⨯Υ⨯Β):
976 ⨯ 1,251 ⨯ 828 mm

•

Τύπος οθόνης ενδείξεων: Οθόνη αφής 8.4",
περιστρεφόμενη κατά 360°

•

Διασυνδέσεις: Ασύρματη seca 360°,
USB 2.0, Ethernet

•

Μέθοδος μέτρησης: 8-σημείων
Ανάλυση Βιοηλεκτρικής Αντίστασης

•

Ρεύμα μέτρησης: 100 μA

•

Χρόνος μέτρησης, 17 δευτερόλεπτα
(απλό πρόγραμμα)

•

Πλήθος Συχνοτήτων Μέτρησης: 19

Πώς μπορείτε να παρέχετε
βέλτιστη θεραπεία γι’ αυτό,

αν δεν μπορείτε να το μετρήσετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας!
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή επιθυμείτε να
αποκτήσετε τον Seca mBCA, μπορείτε να μας βρείτε
στο 2106630520. Μπορείτε επίσης να
βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το προϊόν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση mBCA.seca.com

201351502215

seca gmbh & co. kg • Hammer Steindamm 9 – 25 • 22089 Hamburg • Germany
Phone +49 40 20 00 00 0 • Fax +49 40 20 00 00 50 • info@seca.com • www.seca.com

4-pager_mBCA-515_GSM-Adaption_INT-en_15_A4_final.indd 9-10

26.03.2015 11:39:46

Ακριβής αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος
κλινικά αποδεδειγμένη & με μεγάλη επαναληψιμότητα.

Ιατρική ανάλυση σώματος με τον seca mBCA.
Γρήγορος στη χρήση και με ασφαλή αποτελέσματα.

Τραυματισμός και Αποκατάσταση.
Το κλειδί για να επιστρέψετε στην απόδοση: seca mBCA.
• Βοηθά στηn παρακολούθηση των αλλαγών τηw σύστασηw του σώματος κατά τη διάρκεια του τραυματισμού.
• Αποτελεί τη βάση των στόχων της θεραπείας αποκατάστασης.
• Η τμηματική ανάλυση των μυών (χέρια, πόδια, κορμός) βοηθά στον καθορισμό συγκεκριμένης φυσιοθεραπείας.
• Παρακολουθεί τη σύσταση του σώματος σε βάθος χρόνου.

Διαισθητική Λειτουργία.
Ο seca mBCA είναι εύκολος στη λειτουργία του μέσω

Προπονητικό camp πριν από τη σεζόν.

της άνετης, 8.4", οθόνης αφής.

Μόνο η τέλεια προετοιμασία εξασφαλίζει τη μελλοντική επιτυχία.
• Η αξιολόγηση του λίπους και της μυϊκής μάζας είναι πολύτιμη πριν από την έναρξη της
ανταγωνιστικής προπόνησης ή πριν από την περίοδο των προπονητικών camps
• Οι έμπειροι αθλίατροι μπορούν να καθορίσουν τις οριακές τιμές για συγκεκριμένα αθλήματα ή
συγκεκριμένες περιπτώσεις ώστε να βελτιστοποιηθεί η ικανότητα απόδοσης

Άμεσα Αποτελέσματα.
Νέοι Αθλητές.

17 δευτερόλεπτα, αυτός είναι όλος ο χρόνος
που χρειάζεται ο seca mBCA.

Μικρό μέγεθος, μεγάλες δυνατότητες.
• Στους νέους αθλητές συχνά παρατηρείται μειωμένη μυϊκή μάζα.
• Εφαρμόζονται κατάλληλα προσαρμοσμένες προπονήσεις για την ανάπτυξη των μυών και θεραπείες διατροφής.
• Η αύξηση της μυϊκής μάζας θα πρέπει να ρυθμίζεται για την πρόληψη της μείωσης της ευλυγισίας.
• Ο seca mBCA είναι το ιδανικό εργαλείο για όλα τα παραπάνω

Εξάντληση από υπερβολική προπόνηση.
Μετατρέψτε την εξάντληση σε ανάρρωση/ανάκτηση.

Εντυπωσιακή Ακρίβεια.
Ιατρικής ακρίβειας αποτελέσματα
με πιστοποίηση των διαφορετικών εθνοτήτων, τα
οποία αναθεωρούνται μέσω κλινικών μελετών*,
οι οποίες χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες
πιστοποιημένες μεθόδους και είναι εξοπλισμένες
με την ευφυή γερμανική τεχνολογία μέτρησης

• Η παρακολούθηση της γωνίας φάσης μπορεί να αξιολογήσει την υπερβολική προπόνηση και εξάντληση.
• Η ανεπαρκής ανάρρωση καθώς και η ανεπαρκής παροχή θρεπτικών συστατικών προκαλεί μείωση της γωνίας φάσης.
• Το αποτέλεσμα είναι φλεγμονώδεις αντιδράσεις των κυττάρων του σώματος.
• Ενδείκνυται η διαφορική διάγνωση.

Αξιόπιστη Μέτρηση.
Οι χειρολαβές του Seca mBCA βοηθούν στην στήριξη & παρέχουν ένα
ασφαλές κράτημα, ενώ τα ενσωματωμένα ηλεκτρόδια της λαβής
ελέγχουν την αγωγιμότητα επαφής για μια αξιόπιστη μέτρηση.

mBCA.seca.com
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Εξαιρετική Αντοχή.
Η πλατφόρμα ζύγισης του Seca mBCA είναι κατασκευασμένη από
γυαλί ασφαλείας. Μπορεί αξιόπιστα και με ακρίβεια να ζυγίζει
ασθενείς έως 300 kg

* Bosy-Westphal A, Schautz B, Later W. Kehayias JJ, Gallagher D. What makes a BIA equation unique? Validity of eight-electrode
multifrequency BIA to estimate body Composition in a healthy adult population. Eur J Clin Nutr 2013; 67: 14-21; doi:10.1038/ejcn.2012.160
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