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DSM-BIA
Директен Сегментно Мултичестотен 

Биоелектричен Импеданс Анализатор

ново поколение телесни анализатори
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История на Импеданс Анализаторите BIA

1969
Експерименти доказват връзката 

между съпротивлението в 

човешкото тяло и процентното 

съдържание на вода в тялото

1979
Американска компания 

представя първия

апарат за Импедансов

Анализ на телесен 

състав който работи с 

две eлекетроди и една 

честота 50 Hz
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История на Импеданс Анализаторите BIA

С цел да подобрят точността  учените  започнали да 

използват  уравнения и формули ползващи емпирични 

данни от статистика като възраст, пол, тип на тялото 

(стандарт/атлетик) и други.



История на Импеданс Анализаторите BIA,   но съжеление не само Историа !!!

Типичен резултат от анализатора ползващ емпирични данни Стандарт-Атлетик
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История на Импеданс Анализаторите BIA,                ново поколение BIA

1996
Dr. Cha, мотивиран от  

неуспешните опити да се 

постигнат прецизни резултати 

от измерване чрез BIA,

насочва усилията си да подобри

техническите характеристики 

на устройствата за сметка 

на използването на емпирични 

данни.

Представя Първият в света 

мултичестотен сегментен 
анализатор, насочващ развитието 

на този тип технологии в нова 

посока!
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ново поколение BIA - 5 СЕГМЕНТИ

Разделя тялото на ПЕТ цилиндъра – торса, две ръце и два 

крака, oтчитайки разликите в съпротивлението СЕГМЕНТНО
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Мултичестотен анализ

ползва до 6 честоти от 

1kHz до 1000 kHz

ново поколение BIA - мултичестотен анализ
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Уникален патентован метод за измерване чрез осем електрода

ново поколение BIA - осем електрода
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Поради тези технически 

нововъведения

➢ Не се нуждае от 

въвеждане на 

емпирични данни.

➢ Дава точна 
информация за 

телесния състав.

ново поколение BIA



Методи на BIA, който използват емпирични данни. Дял от 
съпротивление в резултатите е по-нисък. Резултатите от 

измерването са ДЕФОРМИРАНИ.

История на Импеданс Анализаторите BIA

DSM-BIA на                   не използва емпирични данни, всяки
измерен импеданс се превръща в резултати.
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Резултати от измерване чрез                      на FFM сравнени с  DEXA – 98 % сходство

“ DSM-BIA (InBody) показва почти 

същите резултати на чиста 

телесна маса (FFM) сравнено с

DEXA (Dual Energy X-ReyAnalyzator).

InBody е бърз и лесен 

алтернативен метод  за 

измерване на телесен състав за 

професионалистите.”

 DSM–BIA Лесно, бързо и ТОЧНО
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Приложение на в спортната медицина

Контрол на

Водата

Контрол на

Мазнините по 

сегменти

Контрол на

Мускулатурата

по сегменти

№1 скрининг инструмент за 

подобряване на ефективността

и запазване на здраве на 

спортисти

➢ Безопасно сегментното

управление на вода в 

организма ICW, ECW и TBW

➢ Управление на количеството на 

мускулната маса и мазнините 

в организма

➢ Наблюдение на сегментното 

балансиране на мускулната 

маса води до намаляване на 

риска от нараняване.



Приложение на                      в спортната медицина
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Кой е най-лесният и най-удобен начин ?

➢ Лесно и бързо в рамките на минута

➢ Безвреден метод за измервне без облъчване 

подходящ за деца и бременни

➢ Не се налага взимане на био- проби

➢ Няма допълнителни разходи 

Методи за проследяване на хидратацията:

➢ Калиперометрия

➢ Хидростатично изследване

➢ Анализ на урината

➢ DEXA

➢ DSM- BIA 

DSM-BIA

DEXA

Специфично
Тегло на

урина

Хидростатично
измерване

Измерване на
Кожни гънки
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Приложение на                      при индивидуалните спортове с категории

Безопасна загуба на тегло чрез управление

на водата на тялото чрез InBody.

Маркирана загуба на тегло въз основа на загубата на вода от организма

Висок риск от смърт.

Всички индивидуалните спортисти бяха
дехидратирани, и 44% от тях страдаха от тежка
дехидратация



Лесен и удобен начин за определяне и регулиране на Водния баланс чрез 

Значително отслабване и загуба на вода по време засяга върху

състоянието и ефективността на спортистите, сила и динамика.
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Отскока се повишава 

когато се повиши скелетната 

мускулатура и се намалят 

телесните мазнини

Сравнение на телесната 

композицияи резултатите на 

тест за отскок при жени 

състезатеки по волейбол

Данни за FFM и FM управление на постиженията на състезателите

Увеличаване на теглото и мазнините пряко влияят на по-ниска ефективност



Данни за FFM и FM управление на  постиженията на състезателите
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Баланс на сегментната мускулна маса чрез  

Баланс на мускулната маса понижава риска от травми при 

српортистите и специално при футболистите

Дисбаланс в мускулното развитие  Висок риск от травми



Каква информация ни дава 

1. Директно измерване по сегмненти на 

мускулната маса и мазнините

2. Прецизни данни за ICW, ECW и 

ECW/TBW по сегменти

3. Площ на висцералните мазнини

4. BMR oсновно метаболитно ниво

5. BCM количество на метаболно активни 

клетки

6. BMC костна плътност

………. и много други ………

7. Изключително висока точност достигайки 

сходство от 98% с DEXA(Dual Energy X-Rey

Analyzator)
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