
Zlatý standard pro nepřímou kalorimetrii 
a tělesné složení pro výzkum a klinické 
aplikace

“
”

Příjem a výdej 
kalorií lépe 
ovlivníte, pokud 
ho změříte



Proč COSMED?

COSMED poskytuje jedno z 
nejkompletnějších řešení obsahující 
diagnostická zařízení na měření me-
tabolizmu a energetických potřeb jak 
spontánně dýchajících osob, tak mechan-
icky ventilovaných pacientů. Přesnost 
a spolehlivost technologie COSMED je 
potvrzena několika nezávislými stud-
iemi prováděnými předními klinickými 
pracovišti.

Nedávným nákupem společnosti Life 
Measurement, Inc. (LMI), se COSMED také 
stal vůdčí společností ve výrobě přístroje 
pro tělesné složení technologií “Air dis-
placement plethysmography”, která je 
zlatým standardem pro přesné měření 
dospělých, dětí i novorozenců 

Nepřímá kalorimetrie

Určení energetických potřeb je důležité 
pro klinickou dietologii a je základním 
předpokladem pro nutriční hodnocení 
osob, protože rovnováha mezi příjmem 
a výdejem energie má důležité zdravotní 
dopady na léčené osoby. 

Přínosy poskytnutí optimální výživy při zo-
tavování z nemoci a při řešení chronických 
stavů pacientů je také dobře dokumen-
továno. Přesné změření klidového energet-
ického výdeje nabízí vědecky podložený 
přístup pro správné přizpůsobení výživy 
potřebám léčené osoby. Snižuje se tak 
nebezpečí výskytu dodávky přílišného 
nebo naopak nedostatečného množství 
stravy. 

Řešení pro měření nepřímé kalorimetrie 
společnosti COSMED lze použít v mnoha 
oblastech léčebného procesu: od jednotek 
intenzivní péče po nutriční týmy, od en-
terální/parenterální výživy, poraden pro 
metabolický syndrom až po komerční po-
radny pro kontrolu váhy.

Tělesné složení

Pouze přesným změřením tělesného 
složení lze stanovit jednotlivé složky 
tvořící váhu jedince. To pak umožňuje cit-
livá rozhodnutí v oblasti stanovení osob-
ních programů výživy a cvičení. Tělesné 
složení je jediná a nejlepší cesta pro 
získání “úplného obrazu” co se skutečně 
děje v těle. 

Tělesné složení může být také použito 
jako pomocník při monitorování a vyhod-
nocování růstu novorozenců, optimalizaci 
výživových potřeb, získání důležité zpětné 
vazby v průběhu léčby pomocí léků a op-
timalizaci kritérií pro propuštění pacientů.

Patentovaná technologie “Air 
Displacement Plethysmography” 
používaná společností COSMED je v prin-
cipu podobná hydrostatickému vážení 
(“vážení pod vodou”). Zřejmým rozdílem 
je jednodušší a pohodlnější provádění 
než pod vodou. Tato technologie (ADP) 
tedy poskytuje jednodušší a bezpečnější 
testovací prostředí, vyšší spolehlivost a 
přesnost, mnohem lepší opakovatelnost.



Nepřímá kalorimetrie

Quark RMR

Přístroj Quark RMR patří k nové generaci přístrojů pro měření metabo-
lizmu určených pro měření klidového energetického výdeje (Resting Energy 
Expenditure - REE) pomocí nepřímé kalorimetrie v kompaktním provedení 
pro měření u lůžka. Je navržen pro přesné a rychlé měření energetických 
potřeb u spontánně dýchajících i mechanicky ventilovaných pacientů. Quark 
RMR navíc umožňuje měření utilizace substrátů a umožňuje tak zlepšit 
nutriční složení stravy a vyhodnotit nutriční terapii. Testy mohou být pro-
vedeny diluční metodou pomocí kanopy, s obličejovou maskou nebo s vo-
litelným příslušenstvím u pacientů připojených na umělou plicní ventilaci na 
jednotkách intenzivní péče.

cosmed.com/quarkrmr

Doplněk Quark RMR ICU

Doplněk Quark RMR ICU Option umožňuje měření energetických požadavků 
u mechanicky ventilovaných pacientů. Doplněk je kompatibilní s mnoha 
ventilátory na zdravotnickém trhu (musí být možnost připojení k výstupu 
plynu ventilátoru) a umožňuje přesné měření energetických požadavků 
pacientů na jednotkách intenzivní péče. Automatická detekce klidového 
průtoku umožňuje konstantní kalibraci analyzátorů a průtokoměru. Vozík s 
oddělovacím transformátorem pro zdravotnictví a výpočetní technika vhod-
ná pro použití ve zdravotnickém prostředí umožňují pohodlné a bezpečné 
provedení měření na jednotce intenzivní péče. Použití jednorázových filtrů 
snižuje na minimum požadavky na sterilizaci.

cosmed.com/quarkrmricu

Validace Quark RMR

 - Laville M, et al. “A new indirect calorimeter is accurate and reliable for 
measuring basal energy expenditure, thermic effect of food and sub-
strate oxidation in obese and healthy subjects.” e-SPEN, the European 
e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 6 (2011) e7-e15

 - Sundstrom M, et al. “indirect calorimetry in mechanically ventilated 
patients: A systematic comparison of three instruments.” ESPEN 2011 
Abstract n°: ESPEN11-1107.

 - Schena E, et al. “Influence of Ventilatory Settings on Indirect Calorimetry 
in Mechanically Ventilated Patients.” 33rd Annual International 
Conference of the IEEE EMBS Boston, Massachusetts USA, August 30 
-  September 3, 2011

QUARK RMR se zdá býti 
přesným systémem pro 
měření klidového EE a 
oxidace substrátů.
“

”European Journal of Clinical 
Nutrition and Metabolism



Přenosné nepřímé kalorimetry

Fitmate GS

Přístroj Fitmate GS je prvním přenosným přístrojem pro měření metodou 
nepřímé kalorimetrie diluční technikou pro přesné měření klidového ener-
getického výdeje (Resting Metabolic Rate - RMR) v klinické praxi. Použití 
ventilované kanopy (polokoule nad hlavou pacienta) umožňuje testovaným 
osobám volně dýchat a měření je tak velmi pohodlné. Ventilovaná kanopy 
může být použita i pro delší měření, které je pro měřenou osobu pohodl-
né a není třeba kontrolovat těsnost dýchání jako v případě masky. Fitmate 
GS umožňuje spolehlivé, přesné, rychlé a jednoduché měření bez potřeby 
nějakého spotřebního materiálu a nutnosti kalibrace plynem z 
tlakové láhve. Přesnost přístroje Fitmate byla validována po-
mocí zlatého standardu nepřímé kalorimetrie - Douglas Bag.

cosmed.com/fitmategs

Fitmate WM

Přístroj Fitmate WM je validovaný přenosný nepřímý kalorimetr pro měření 
klidového energetického výdeje (Resting Metabolic Rate - REE, RMR). Je 
ideálním řešením pro komerční centra kontroly hmotnosti. Má velkou LCD 
obrazovku a vestavěnou tiskárnu a umožňuje provedení testu bez použití 
počítače. Testy mohou být provedeny s jednorázovou maskou nebo s maskou 
na opakované použití. Pro měření klidové energetické spotřeby potřebujete 
pouze několik minut (Kcal/den). Toto měření umožňuje vytvoření nutričního 
plánu a stanovení energetické rovnováhy (přijaté kalorie – vydané kalorie). 
Existuje možnost provedení také dalších měření (tělesné složení, antropo-
metrické měření, atd.) a připravit osobní dietní plán.

cosmed.com/fitmate

Validace Fitmate 

 - Nieman DC, et al. “Validation of Cosmed’s FitMate in measuring oxygen 
consumption and estimating resting metabolic rate”. Res Sports Med. 
2006 Apr-Jun;14(2):89-96.

 - Singer P, et al. “Comparison between the Fit Mate™ metabolic system 
and the DeltatracII™ Metabolic monitor in the measurement of rest-
ing energy expenditure and oxygen consumption in non-ventilated 
patients”

 - Vandarakis D, et al. “The reliability and validity of the COSMED Fitmate 
Canopy System for assessing Resting Metabolic Rate”. Official Journal of 
the American College of Sports Medicine 2012; Vol. 44 No. 5 Supplement 
S683

Fitmate může být použit 
k dilučnímu měření 
RMR pomocí kanopy se 
stejným výsledkem jako 
dražší přístroje určené pro 
laboratorní měření.

“
”Official Journal of the American 

College of Sports Medicine

New



BOD POD zlatý standard

Přístroj BOD POD je zlatým standardem v oblasti měření tělesného složení. 
Používá technologii “air displacement plethysmograph (ADP)”, která 
používá denzitometrii celého těla pro určení tělesného složení (tuková a 
beztuková tkáň) u dospělých a dětí a přístroj může být použit pro 
většinu lidské populace. Úplný test potřebuje pouze asi 5 minut, a 
poskytuje vysoce přesné, bezpečné, pohodlné a rychlé výsledky 
měření. Každý přístroj BOD POD Gold Standard je přístroj na 
klíč se speciálním počítačovým systémem, který také umožňuje 
měření objemu plynu v hrudníku (Thoracic Gas Volume - TGV), 
a správu naměřených dat.

PEA POD

PEA POD je systém používající metodu “Air Displacement Plethysmography 
– ADP” pro celotělovou denzitometrii pro určení tělesného složení (množství 
tuku a hmoty bez tuku) u novorozenců s váhou mezi 1 a 8 kg. Přístroj 
PEA POD má extrémně jednoduchou obsluhu, se software 
navádějícím operátora procesem měření. Od začátku do konce 
trvá měření pomocí PEA POD asi 7 minut. Přesnost přístroje PEA 
POD je ve srovnání s referenčními technikami velmi vysoká a je 
potvrzena řadou výzkumných publikací.

cosmed.com/bodpodgs

cosmed.com/peapod

Složení těla

<250

1-8

Validace metody Air Displacement Plethysmography (částečný seznam) 

 - McCrory MA, et al. “Evaluation of a new air displacement plethysmo-
graph for measuring human body composition.” Med Sci Sports Exerc. 
1995 Dec;27(12):1686-91.

 - Fields DA, et al. “Body-composition assessment via air-displacement 
plethysmography in adults and children: a review.” Am J Clin Nutr. 2002 
Mar;75(3):453-67.

 - Ginde SR, et al. “Air displacement plethysmography: validation in over-
weight and obese subjects”. Obes Res. 2005 Jul;13(7):1232-7

 - Ball SD. “Interdevice variability in percent fat estimates using the BOD 
POD.” Eur J Clin Nutr. 2005 Sep;59(9):996-1001.

 - Fields DA et al. “Air-Displacement Plethysmography Pediatric Option 
in 2–6 Years Old Using the Four-Compartment Model as a Criterion 
Method” Obesity (2012)

 - Ma G, et al. “Validation of a new pediatric air-displacement plethysmo-
graph for assessing body composition in infants.” Am J Clin Nutr. 2004 
Apr;79(4):653-60

 - Ellis KJ, et al. “Body-composition assessment in infancy: air-displace-
ment plethysmography compared with a reference 4-compartment 
model.” Am J Clin Nutr. 2007 Jan;85(1):90-5

 - Johnson M., et al “Preterm birth and Body Composition at Term 
Equivalent Age: a systematic review and meta-analysis” Pediatrics Aug 
2012

ADP je spolehlivý a přesný 
nástroj pro určení %BF 
(tuku v těle), a má potenciál 
použití ve výzkumu i v 
klinické praxi.

“
”American Journal of Clinical Nutrition



Nástroje pro nutriční hodnocení

Lifecorder Plus

Monitor aktivity COSMED Lifecorder PLUS je jednorozměrný polovodičový 
akcelerometr, který nahrává informace o životním stylu. Přístroj zazna-
menává intenzitu (5 úrovní), denní trvání fyzické aktivity, aktivní energet-
ický výdej, kroky, a vzdálenosti. Hodnoty těchto parametrů mohou být an-
alyzovány, zaznamenány a přehrány do počítače pro vyhodnocení denní, 
týdenní a měsíční aktivity. Monitor aktivity má v paměti až 60 dní dat. Port 
USB umožňuje přenos dat do PC programu pro správu dat. Data pak mohou 
být vyhodnocena v software Fitmate. Pro Lifecorder PLUS existuje více než 
200 výzkumných a validačních studií vyhodnocujících přesnost a přínosy 
přístroje.

cosmed.com/lifecorder

Software Fitmate Nutrition Suite 

Společnost COSMED vyvinula inovativní software pro vědecký přístup ke 
kontrole hmotnosti a hodnocení aktivity. Program “Nutrition software suite” 
využívá nejnovější poznatky z této oblasti a může být použit ve spojitosti s 
výrobky řady Fitmate nebo samostatně. Program obsahuje aplikace ke kon-
trole hmotnosti na základě energetické bilance, na životním stylu, umožňuje 
zahrnout tělesné složení a vytvářet dietní plány.

cosmed.com/software



Legenda

Příbuzné výrobky

Souprava na spalování etanolu

Spalováním etanolu známé 
koncentrace lze provést kontrolu 
kalibrace přístroje Quark RMR

Obličejové masky

Kompletní soubor masek od 
ergonomických silikonových masek 
na opakované použití (5 velikostí) po 
univerzální masky na jedno použití s 
bakteriologickým filtrem

Vozíky

Pro přístroje Fitmate a Quark RMR 
existují vozíky, umožňující snadné 
převážení a pohodlné testování 

Doplněk kanopy pro Fitmate

Pro novější modely Fitmate je 
možné dokoupit modul kanopy pro 
pohodlné měření RMR

Pediatrická verze Bod Pod 

Vědecky validovaná možnost 
umožňující měření složení těla u dětí 
ve věku 2 až 6 let

Standardní

Doplněk

Nepřímá Kalorimetrie

s maskou

Počítač krokůTělesné složení

Nepřímá kalorimetrie 

s kanopy

Aktivita minutTělesné složení u novorozenců

Metabolizmus substrátů 

(%FAT, %PRO, %CHO)

VzdálenostHustota těla

Nepřímá kalorimetrie 

s ventilátorem (ICU)

Nastavení cíleTělová pletysmografie 

(TGV, RAW, GAW)

Spotřeba kyslíku 

(klidová)

Spálené kalorieZabudovaná termotiskárna

Pulzní oximetr (SpO2) Paměť

Monitorování fyzické aktivity

Kontrola kvality 

(Souprava spalování etanolu)

Nastavení

Respirační kvocient METsHmotnost 

Měření CO2 Správa datProvoz na baterie
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Distributed by:
USA
Concord, CA - Chicago, IL

Phone +1 (925) 676-6002
Fax +1 (925) 676-6005

info@cosmedusa.com

CHINA
Guangzhou

Phone +86 (20) 8332-4521
Fax +86 (20) 8332-0683

china@cosmed.com

Toll Free 800 426-3763   info@cosmed.com                          cosmed.com

COSMED srl
Headquarters

Via dei Piani di Monte Savello 37
Albano Laziale - Rome
00041 ITALY
Phone +39 06 931-5492
Fax +39 06 931-4580

info@cosmed.com

COSMED srl
Headquarters

Via dei Piani di Monte Savello 37
Albano Laziale - Rome
00041 ITALY
Phone +39 06 931-5492
Fax +39 06 931-4580

info@cosmed.com

Vlastnosti přístroje Quark RMR Fitmate BOD POD  PEA POD IOI 353 Lifecorder

Nepřímá kalorimetrie /metabolizmus

Klidový energetický výdej (REE, RMR)   odhad odhad odhad

Nepřímá kalorimetrie (VO2, VCO2, RQ)  VO2 

REE pomocí kanopy  m 

REE na ventilátoru (ICU) m

Program kontroly hmotnosti (Energetická bilance)  

Dietní plán  

Tělesná měření

Hmotnost   	 	 

Tuková tkáň & Beztuková tkáň   	 	 

Hustota těla   	 

Výška  	 	 	 	m

Složení těla měřením kožní řasy  

Multifrekvenční bioimpedance     5-50-250

Segmentální analýza (ruce, nohy, trup)     

Celková tělesná voda (TBW), proteiny, minerály     

Viscerální analýza      

Poměr pasu a boků  	 	 	

Tepová frekvence v klidu m	 m

Tlak krve m m	 	 	 	m

Monitoring životního stylu

Počet kroků  m	 	 	 	 

Rychlost  m	 	 	 	 

Vzdálenost  m	 	 	 	 

Úrovně aktivity  m	 	 	 	 

Hardware

Integrovaná LCD PC obrazovka	 	 PC obrazovka	 	 	 

Integrovaná tiskárna  	 	 	 m

Baterie  	 	 	 	 

Elektrické požadavky 	 	 	 	 	

Software 	 	 	 	 	 

Rozměry (cm) 17 x 30 x 45  8 x 24 x 20  132x84x165 80x122x156 89 x 40 x 73  7 x 4 x 1.8

Hmotnost   8 kg 1,5 kg 250 kg 335 kg 10 kg 43 gr

Standardy bezpečnosti a kvality

COSMED má certifikovaný systém kvality notifikovanou osobou CERMET podle standardů UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 13485:2004.

  standardní  m	 volitelný doplněk


