
První přístroj v provedení desktop pro jednoduché a přesné 
kardiopulmonální zátěžové testy

 ► VO2max a sub-maximální V02

 ► Anaerobní práh a individuální tréninkové zóny

 ► Nutriční hodnocení (REE, RMR) a energetická bilance

 ► Hodnocení zdatnosti, tělesné složení a riziková analýza

 ► PC Software pro správu dat, předpis cvičení podle 
kritérií ACSM a další možnosti

 ► Kompaktní, dostupný a s jednoduchým ovládáním

Kardiopulmonální zátěžové testy



Fitmate PRO nabízí jiný přístup k tra-
dičnímu provedení kardiopulmonálních 
zátěžových testů. Systém je kompaktní 
(provedení desktop) s velkou obrazovkou 
LCD, klávesnicí a vestavěnou teplocitlivou 
tiskárnou. 

Technologie Fitmate umožňuje prove-
dení testů VO2 max a submaximálních 
testů VO2. Přístroj spolupracuje s větši-
nou dostupných ergometrů a běhátek na 
trhu (HP COSMOS, Ergoline, Trackmaster, 
Technogym, Monark atd.). V průběhu testu 
jsou zobrazovány varovné zprávy a zprávy 
o kontrole správnosti provádění testu (ne-
těsnost masky, způsob dýchání atd.).

Fitmate PRO nachází využití v následují-
cích oblastech:

 ► Univerzity, vzdělávání, výzkum

 ► Centra výkonnostního sportu

 ► Vojenská testovací a výzkumná centra

 ► Kluby zdravého životního stylu

 ► Profesionální sportovní týmy

 ► Centra zdravého životního stylu vel-
kých společností

Kardiorespirační zdatnost 
(VO2max)

 ► VO2, ventilace, tepová frekvence a 
příbuzné parametry snímané v 15ti 
sekundových intervalech;

 ► Předdefinované protokoly pro 
VO2max a submaximální zátěžové 
testy a možnost vytváření uživatelsky 
definovaných protokolů;

 ► Předefinované nebo uživatelem vytvo-
řené zátěžové protokoly (Bruce, cyklo, 
rampa atd.);

 ► Automaticky detekovaný nebo uživa-
telsky nastavitelný anaerobní práh;

 ► Automatická kompenzace RQ v klidu 
a při stupňované zátěži;

 ► Automatické nebo manuální řízení 
ergometru;

 ► Měření tepové frekvence bezdrátovým 
přenosem ze snímacího hrudního pásu 
(součást dodávky) nebo TTL z EKG 
(volitelný doplněk)

 ► Výpočet Tréninkových zón založený 
na relaci mezi VO2 a TF (jak pro sub-
maximální tak pro VO2max testy)

Hodnocení zdatnosti

 ► Svalová zdatnost, rezistence a 
flexibilita

 ► Tělesné složení;
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 ► Standardní měření (WHR, tlak krve 
atd.);

 ► Podrobný předpis cvičení založený 
na doporučeních ACSM s databází 
cvičení a obrázků pro didaktické 
účely;

 ► Analýza kardiovaskulárních rizik 
(pouze PC software)

Nutriční hodnocení

 ► Programy individuální kontroly hmot-
nosti založené na rovnici energetické 
bilance

 ► Týdenní dietní plán a software (s data-
bází USDA);

 ► Kompletní monitorování životního 
stylu a fyzické aktivity s pamětí na 60 
dní (se záznamníkem Lifecorder)

Klidový energetický výdej

Fitmate měří v porovnání s metabolick-
ým monitorem přesně klidovou spotřebu 
kyslíku (REE, RMR).3,1 Testy mohou být 
prováděny buď s obličejovou maskou (jed-
norázovou nebo na opakované použití) 
nebo za příplatek pomocí kanopy.

Pohodlné silikonové masky (5 velikostí pro dospělé 
i děti) jsou určeny pro zátěžové testy a existuje 
i jednorázová maska pro měření klidového 
energetického výdeje

1 Validation of Fitmate in measuring exercise metabolism [David C. 
Nieman, et al . Research in Sports Medicine, 15: 67–75, 2007] 

2 Validation of Fitmate for prediction of maximal oxygen  
consumption [David R. Bassett, et al . J Strength & Conditioning, 
25(9):2573–2579, 2011]

3 Validation of Fitmate in measuring REE [David C. Nieman, et al . 
Research in Sports Medicine, 14: 1–8, 2006] 



Výsledky vytisknuté podle ACSM Exercise Rx Printout PC Report (velikost A4 nebo 
Letter)

Individuální tréninkové 
zóny založené na TF a 
vypočteném anaerobním 
prahu

Naměřené výsledky 
výměny plynů 

(VO2, VE, TF atd.) v 
maximu, průměrné, nebo 
v intervalu po 15 s

Graf zobrazuje VO2/kg, 
tepovou frekvenci

Data testované osoby a 
informace o testu

Vzorek zprávy vytisknuté na teplocitlivé tiskárně (Originální velikost šířka 110mm)

Snadno vyměnitelný článek pro měření O2 je dodáván 
v utěsněném obalu, životnost je 12-18 měsíců. Stav 
článku je kontrolován přístrojem.

Kompletní informace a výsledky probíhajícího 
otevřeného vyšetření i již dříve uzavřeného vyšetření. 
Možnost porovnávat data testů. Plně barevná zpráva 
při tisku z PC software.
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Technické parametry

Testy	 	 	 	 	 	 na/přístroji		 pomocí/software

Kardiopulmonální zátěžové testy
Kardiorespirační zdatnost (VO2max)  

Anaerobní práh   

Automatické řízení ergometru (kolo nebo běhátko) 

Propojení s externím EKG (TTL) pro snímání TF 

VO2/HR tréninkové zóny (založené na AT)  

Energetický výdej v průběhu zátěže 

Nutriční vyšetření
Klidový energetický výdej (REE, RMR) 

Klidový energetický výdej (REE, RMR) pomocí kanopy m

Program pro kontrolu hmotnosti (Energetická bilance)  

Monitor fyzické aktivity (integrace s akcelerometrem)   m

Software pro stanovení diety s týdenním plánovačem  

Hodnocení zdatnosti
Svalová vytrvalost /síla, flexibilita, cíle  

Předpis cvičení vycházející z databáze ACSM    

Tělesné složení (kožní řasa) 

Další měření
Standardní měření (tlak krve, WHR, klidová tepová frekvence, BMI..) 

Kardiovaskulární riziková analýza (Framingham Index)   

Měření	spotřeby	kyslíkus

Typ senzoru GFC (Galvanický chemický článek)
Rozsah měření O2 0-25%
Typ vzorkování dynamická směšovací komora (mezinárodní patent)
Vzorkovací interval 30 s / 60 s
Kalibrace automatická vzduchem v místnosti
Doba zahřívání 10 sekund
Přesnost REE ± 2%
Přesnost O2  ±0.02%
Životnost senzoru O2  12-18 měsíců

Průtokoměr:	 		 Ø	18mm	 		 	 Ø	28mm

Typ Obousměrná digitální turbina Obousměrná digitální turbina
Rozsah ventilace 0-50 l/min 0-300 l/min
Odpor <0.7 cmH2O/l/s @ 3l/s <0.6 cmH2O/l/s @ 14l/s
Přesnost průtoku/objemu ±2% ±2%

Hardware

Rozměry a váha  24 x 20 x 8 cm (9,4 x 7,8 x 3,1 in) / 1.5kg (3,3 lb)
Displej Barevný LCD 320 x 240 pixel
Tiskárna Rychlá teplocitlivá tiskárna 12 cm (4,7 in)

Standardní	dodávka	obsahuje

Jednotka Fitmate PRO, průtokoměr RMR, masky RMR (10 ks), průtokoměr VO2max, silikonová obličejová maska (velikost M), 
hlavový klobouček pro silikonovou masku, adaptér AC/DC, kabel USB, kabel pro ergometr, Fitmate PC Software (CD-ROM), metr, 
kyslíkový senzor, pás pro měření TF.

Dostupné	jazyky

Firmware  Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina, 
holandština, turečtina, čínština, korejština, japonština, finština, polština, ruština, slovinština

Software Italština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, portugalština, řečtina, 
holandština, čínština, finština, ruština slovinština

Konfigurace	PC

Pentium nebo rychlejší, Windows XP, VISTA (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit) 128 MB RAM nebo více, USB, CD-Rom, 80 Mb volného 
místa na HD.

Standardy	bezpečnosti	a	kvality

Zařízení splňuje požadavky direktivy MDD (93/42 EEC); EN 60601-1 (bezpečnost) / EN 60601-1-2 (EMC) FDA 510(k) cleared.
COSMED má certifikovaný systém kvality organizací CERMET v souladu se standardem UNI EN ISO 9001:2008 a UNI EN ISO 
13485:2004.

*option  Bezdrátový 
přenos

Port RS-232

Port USB TTL

Sonda a pásek pro měření TF  

Ergometry COSMED 

Fitmate Suite

Výtisky z 
termotiskárny

Tisky ze softwareUživatelé

Lifecorder

*

EKG COSMEDs

*

*

Jednotka Fitmate


