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DBAJMY O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ 

NASZYCH DZIECI 
 

Nadwaga i otyłość ukształtowana w wieku dziecięcym niesie za sobą zwiększone ryzyko 
utrzymania się w wieku dojrzewania i po osiągnięciu dorosłości, co za tym idzie – zwiększone 
ryzyko zachorowania na choroby układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy.  

Epidemiologia nadwagi i otyłości jest narastającym problemem zdrowotnym w populacji 
dzieci i młodzieży. Występowanie otyłości wśród najmłodszych wiąże się z poważnymi 
następstwami zdrowotnymi zarówno w wieku rozwojowym, jak i dorosłym.  

Ze względu na duże, i wciąż zwiększające się rozpowszechnienie otyłości uznaje się ją za 
epidemię XXI wieku. Ocenia się, że w Europie co piąte dziecko ma nadmierną masę ciała. 

Zachowania prozdrowotne powinny być kształtowane wśród dzieci od najmłodszych lat. 
Ukształtowanie prawidłowych nawyków w wieku dziecięcym procentuje lepszym zdrowiem  
w wieku dojrzałym.  

 
PROMOCYJNA AKCJA ANALIZY SKŁADU CIAŁA 

metodą bioimpedancji elektrycznej BIA 
Zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi naszej szkoły do skorzystania z 

możliwości bezpłatnego badania składu ciała. 
Zachęcamy do skorzystania, zróbmy coś dla siebie i nie szukajmy wymówki. 

 
Każdy powód jest dobry by nie przyjść, ale jedynie słuszny by to zrobić 

TO – NASZE ZDROWIE! 
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ANALIZA SKŁADU CIAŁA 
metodą bioimpedancji elektrycznej BIA 

(pomiar oporności elektrycznej ciała podczas przepływu prądu o małym natężeniu) 
Analiza składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej (BIA – Body Impedance Analysis) odbywa się za 
pomocą profesjonalnego urządzenia z certyfikatem medycznym japońskiej firmy Tanita – wiodącego 
producenta analizatorów ciała. Urządzenie posiada oznaczenie MA i jest przeznaczone dla użytku 
medycznego (posiada odpowiednie atesty - Medical Approved, co zatwierdza jego medyczne 
przeznaczenie). Analizator spełnia wszelkie wymagania zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami 
NAWI i MDD. Analiza komponentów masy ciała pozwala na ilościowe ich określenie i szczegółową analizę. 
Jest to nieinwazyjne i bezpieczne badanie, które umożliwia uzyskanie danych dotyczących ogólnego 
składu naszego ciała, co jest szczególnie istotne jeśli dbamy o nasz organizm, dietę i aktywność fizyczną.  

Jest to jedyna nieinwazyjna metoda określenia podstawowych składników naszego ciała. Zwykła waga 
podaje jedynie masę naszego ciała, a analizator BIA dzięki przeanalizowaniu zmian oporności tkanek 
podczas przepływu prądu o małym natężeniu umożliwia uzyskanie wiarygodnych i dokładnych danych. 
W oparciu o wyniki tych pomiarów możliwe jest przedyskutowanie czy należy je zmienić i następnie wdrożyć 
odpowiedni program utraty lub wzrostu wagi dla badanej osoby. Spersonalizowane odczyty pomogą 
zrozumieć wpływ odpowiedniej diety na ciało. 

Podczas kilkusekundowego pomiaru określone są parametry pomiarowe dla całego ciała, takie jak: 
 Waga całkowita 
 Masa tkanki tłuszczowej w % 
 Masa tkanki tłuszczowej w kg 
 Masa tkanki mięśniowej w kg 
 Masa tkanki beztłuszczowej w kg 
 Całkowita zawartość wody w organizmie w % 
 Całkowita zawartość wody w organizmie w kg 
 Indeks masy ciała BMI 
 Wiek metaboliczny 
 Masa kości w kg 
 Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej 
 Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal BMR (PPM). 
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Przed badaniem należy zastosować się do poniższych zaleceń: 
 Co najmniej 2 godziny przed badaniem nie należy jeść ani pić. 
 Należy unikać wykonywania badania we wszelkich okolicznościach, które mają wpływ na zaburzenie równowagi 

płynów w organizmie. Dlatego przed wizytą przez co najmniej 24 h nie należy wykonywać ćwiczeń fizycznych, 
spożywać alkoholu czy kawy. 

 Nie należy też przyjmować środków diuretycznych przez 7 dni poprzedzających badanie (chyba, że nie jest to 
możliwe ze względów zdrowotnych). 

 Pomiar musi być wykonywany na gołe stopy. Dlatego nie należy smarować stóp kremem przez 12 h przed 
badaniem. 

Przeciwwskazania do wykonania analizy BIA: 
 ciąża 
 rozrusznik serca 
 metalowe implanty 
 epilepsja 
 wiek poniżej 5 lat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizę składu ciała przeprowadzi specjalista żywienia człowieka 
dr inż. Sabina Wolak – właściciel Studio Omega – studio żywienia i dietetyki 
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