Załącznik nr 1 do Zarządzenia 55/2020

Regulamin korzystania z urządzenia
Analizator składu ciała InBody 270
1. Korzystanie z urządzenia odbywa się w godzinach określonych przez CRS Bielany zgodnie z grafikiem.
Szczegółowa informacja o dostępności urządzenia jest dostępna w recepcji/kasie. W razie potrzeby dni i godziny
dostępności urządzenia mogą ulec zmianie.
2. Urządzenie jest udostępniane Klientowi przez wyznaczonego pracownika CRS, który informuje o szczegółowych
zasadach dokonywania pomiaru. Pomiar odbywa się poprzez przewodzenie elektryczności przez ciało, co jest
całkowicie nieodczuwalne i bezpieczne.
3. Urządzenie przeprowadza analizę m.in. następujących parametrów: masa ciała, masa mięśni szkieletowych,
całkowita objętość wody w organizmie, beztłuszczowa masa ciała(FFM), wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźnik
talia-biodra (WHR) procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (PBF), podstawowa przemiana materii (BMR),
kontrola tkanki tłuszczowej, kontrola mięśni, ocena balansu ciała (dzieci wykres rozwoju), segmentalna analiza
tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej (prawe i lewe ramię, prawa i lewa noga, tułów), ilość białka i substancji
mineralnych.
4. Zalecane jest aby, aby na pomiar zgłosić się na czczo lub min. 3 godziny po spożyciu ostatniego posiłku (można pić
wodę); 24 godziny przed badaniem należy unikać alkoholu; kilka godzin przed badaniem należy unikać spożywania
kofeiny i dużego wysiłku fizycznego.
5. Pomiar nie może być przeprowadzany u osób z wszczepionymi metalowymi materiałami, takimi jak: endoproteza,
rozrusznik serca, defibrylator, stent i metalowy szew w sercu/naczyniu krwionośnym, a także u kobiet w ciąży i osób
z epilepsją.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom
pracownika CRS Bielany prowadzącego pomiar.
7. Przed rozpoczęciem pomiaru Klient podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem.
8. Pomiar składu ciała w przypadku Klientów do 18 r. życia dokonywany jest w obecności pełnoletniego Opiekuna
danej osoby.
9. Podczas dokonywania pomiaru zalecane jest noszenie maseczek oraz zachowanie bezpiecznego dystansu
społecznego (odległość pomiędzy osobami min 1,5 m.).
10. Po zakończeniu pomiaru Klient otrzymuje wyniki w formie kolorowego wydruku komputerowego. Pracownik CRS
Bielany informuje Klienta o zawartości wydruku komputerowego.
11. CRS Bielany nie ponosi odpowiedzialności za interpretację przekazanego Klientowi wydruku oraz otrzymane
wyniki pomiaru. Wszystkie wyniki mają charakter informacyjny i nie powinny zastępować fachowej porady
lekarskiej.
12. CRS Bielany może ustalić przerwy techniczne na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczenia, w
którym dokonywany jest pomiar.
13. Przed rozpoczęciem pomiaru i po jego zakończeniu Klient jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Przed rozpoczęciem
i po zakończeniu pomiaru pracownik CRS Bielany dokonuje dezynfekcji urządzenia.
14. Przed rozpoczęciem pomiaru Klient jest zobowiązany do opłacenia kosztu pomiaru zgodnie z obowiązującym
cennikiem w kasie/recepcji.
15. Na podłodze przed kasą/recepcją są wyznaczone min. 1,5 m odległości pozwalające zachować bezpieczny dystans
społeczny.
16. Bezpośrednio przed kasą/recepcją może znajdować się 1 osoba. Rekomendowana jest płatność kartami płatniczymi.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.
18. Integralną częścią niniejszego „Regulaminu korzystania z urządzenia Analizator składu ciała InBody 270” jest
„Procedura korzystania z obiektów” oraz Oświadczenie wraz z obowiązkiem informacyjnym na temat przetwarzania
danych.
Cennik korzystania z urządzenia
Analizator składu ciała InBody 270

TYP BILETU
Normalny
Ulgowy (dzieci i młodzież do 18 r. życia)
Karnet za min. 100 zł

CENA
30 zł
15 zł
1 pomiar w cenie karnetu

