
Przygotowanie do badania składu ciała 

Warunki konieczne do spełnienia, aby wynik badania był wiarygodny: 

1. Do badania porannego należy przystąpić na czczo. 
(bez spożywania śniadania – ostatni posiłek min 12h przed badaniem, czyli przez 12 godzin 
nic nie jemy dozwolona jest tylko woda. Jeśli głód jest nieznośny to dozwolone jest wtedy 
coś niewielkiego i lekkiego np.mała kanapka lub owoc) 

2. W przypadku badania o innej porze dnia – należy odczekać min. 4h od ostatniego posiłku. 
3. Dzień przed badaniem i w dniu badania spożywanie kawy i herbaty (czarnej i zielonej) jest 

zabronione - dozwolona jest jedynie woda. 
4. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu na 48 h przed badaniem. 

(stan upojenia alkoholowego jest niedopuszczalny w czasie 3 dni poprzedzających badanie 
np. jeśli badanie jest w poniedziałek to w piątek należy zachować trzeźwość) 

5. Min. 12 h odstępu czasowego między badaniem, a ostatnim wysiłkiem fizycznym. 
6. Min. 12 h odstępu czasowego między badaniem, a ostatnią wizytą w saunie. 
7. Min. 4 h odstęp czasowy między badaniem, a kąpielą w wannie. 
8. Wypróżnienie się i oddanie moczu bezpośrednio przed badaniem. 
9. Min. 5- max 10 min odpoczynku przed badaniem w pozycji leżącej. 
10. Informacja dla Pań: w czasie menstruacji zmienia się nawodnienie organizmu kobiety, 

przez co wynik nie będzie wiarygodny. Zalecamy wykonanie badania składu ciała do 3 dni 
przed lub po trzech dniach od zakończenia miesiączki. 

11. Jeśli to możliwe – nieprzyjmowanie w dniu badania leków wpływających na gospodarkę 
wodną organizmu (leki diuretyczne, hormonalne /konieczna konsultacja z lekarzem!) 

Przed badaniem dopuszczalna ilość wody, którą można wypić to max 1 szklanka (250 ml). 

Czynności wykonywane przed badaniem: 

• Pomiar wysokości ciała (z dokładnością do 0,5cm). 
• Pomiar masy ciała (z dokładnością do 0,1kg). 
• Upewnienie się o stałej temperaturze ciała (zmierzenie temperatury). 
• Odpoczynek (nieforsowanie się przed badaniem nawet w zwykłych czynnościach np. 

wbieganie po schodach, biegnięcie do autobusu). 
• Zdjęcie kolczyków i elementów metalowych (biżuteria itp.) 
• Zdjęcie ubrań wierzchnich (pozostanie w samej bieliźnie, bez metalowych elementów 

przylegających do ciała). 

Ważna informacja dla Pań: 
Do badania należy założyć bieliznę, w której badana będzie czuła się komfortowo. Zalecamy 
bieliznę pozbawioną metalowych elementów.
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