Tiedätkö
mitä kehon
koostumuksessa
todella tapahtuu
painonmuutosten
myötä?

KEHONKOOSTUMUKSEN ANALYYSI
Kehonkoostumuksen analyysi antaa kattavan
kuvan oman kehon rakenteesta, kuten esimerkiksi
rasvan määrän ja lihasmassan suhteesta ja
mahdollisista muutostarpeista.
Kehonpainon vaihdellessa elimistössä tapahtuu
monia erilaisia muutoksia, joita vaaka tai
rasvaprosenttiarvo ei riittävästi kuvaa. Sähkön
johtavuuteen eri kudosrakenteissa perustuvalla
bioimpedenssimenetelmällä pystytään lyhyessä
ajassa mittaamaan mm. näitä muutoksia.

MITÄ MITTAUS KERTOO?
Merkittävin ero perinteisiin kehoon kohdistuviin mittauksiin
nähden, on laitteen kyky huomioida ihmisen yksilöllinen
ruumiinrakenne. Näin mittaus on mahdollisimman
henkilökohtainen. Palauteraportti saadaan välittömästi
mittauksen jälkeen. Palautekeskustelu voidaan käydä joko
yksilöllisesti
(kesto n. 15 min) tai ryhmäpalautteena (n.45min).
Analyysin tulosta voidaan hyödyntää esimerkiksi
kuntoutuksessa ja painonhallinnassa tai urheiluvalmennuksen
tukitoimena.
Testiasemamme henkilöstöllä on vuosien kokemus

Palauteraportista selviää mm.
seuraavia tuloksia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Painodiagnoosi ja lihas-rasvadiagnoosi
Miten mitattavan henkilön painoindeksi on
todellisuudessa selitettävissä
Kehon rasvaprosentti
Lihastasapaino ja mahdolliset puolierot
Veden määrä kehossa ja sen jakautuminen eri
kehonosien suhteen (esim. turvotus)
Viskeraalinen rasvakudos eli sisäelinten ympärillä
oleva rasvan määrä
Varatalotyyppi painoindeksin ja rasvaprosentin
perusteella
Painokontrolli (tavoitepaino)
Ravitsemustilan arviointi (proteiinit, mineraalit,
kehon rasva)
Perusaineenvaihdunta
Vyötärön ympärysmitta

Esteet mittaukseen osallistumiselle:
• mitattavalla on sydämentahdistin
• kehon sisällä on merkittävä määrä metallia
• mitattava on raskaana
Tuloksiin tulee suhtautua varauksella jos
mitattavalla on
• mittaushetkellä kuukautiset
• mitattava käyttää diureettejä
(nesteenpoistolääkitystä)

Valmistautuminen ja mittaustilanne
Mittaukseen tultaessa on huomioitava seuraavat asiat
• Vähintään kaksi tuntia ennen mittausta on oltava
syömättä ja juomatta
• Fyysistä harjoittelua on vältettävä vähintään 12
tuntia ennen mittausta
• Virtsarakko on tyhjennettävä ennen mittausta
Mittaustilanteessa testattava seisoo analysaattorissa
paljain jaloin, kevyessä vaatetuksessa (esim. shortsit
ja t-paita) ja sähkö johdetaan kuudella eri taajuudella
kehon läpi. Mittaustilanne kestää n. yhden minuutin,
minkä jälkeen henkilökohtainen palauteraportti
tulostuu automaattisesti.
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