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Tisztelt Ügyfelünk, 

kérjük Önt, hogy az első antropometriai mérésen való részvétel előtt olvassa el figyelmesen az alábbi 

tájékoztatót. Amennyiben a leírtakra vonatkozóan kérdések merülnek fel Önben, az office@cardioc.eu címen 

veheti fel velünk a kapcsolatot. 

ISAK FULL PROFILE ANTHROPOMETRIC MEASUREMENT (ISAK szabvány szerinti komplex alkati felmérés) 

Minőséggarancia 

Az antropometriai méréseket az ISAK (International Society for the Advancement of Kinathropometry) által 

meghatározott, annak „International Standards for Anthropometric Assesment” című mérési kézikönyvében 

leírt, a nemzetközi mérési standardoknak megfelelő módszertan alapján végezzük. A méréshez a nemzetközi 

szabványnak megfelelő, hitelesített mérőeszközöket használunk.  A mérést vezető szakember „ISAK Level 2 

Anthropometrist” licenccel rendelkezik, amely a teljes mérési profil (komplex felmérés) elvégzésére jogosít.  

A komplex felmérést minimum kettő, bizonyos részméréseket egy szakember hajtja végre. 

Mérési protokoll 

A mérési protokollok a növésben levő gyermekek, a serdülőkorúak és a felnőttek esetében részben eltérőek 

lehetnek. Ettől függően a felmért paraméterek száma, a mérés időtartama és a szolgáltatás árai is 

különbözőek. Kérjük, hogy a szolgáltatás megrendelése előtt jelölje meg a mérés célját (pl. növekedési 

sebesség mérése, sportágválasztási tanácsadás, alkat-optimalizálási tanácsadás, komplex alkatfelmérés, 

kontrollmérés stb.), és ennek megfelelően válasszon a mérési kínálatunkból, illetve kérjen egyéni árajánlatot.  

Előkészületek, végrehajtás 

Kérjük, hogy a mérésre hozzon magával egy rugalmas anyagból készült fürdőnadrágot vagy shortot (férfiak), 

illetve kétrészes fürdőruhát vagy aerobik topot+shortot (nők), amelyet a megfelelő mérési pontok elérése 

érdekében szabadon lehet mozdítani, behajtani, feltűrni, amennyiben az szükséges. A mérések optimális 

esetben mezítláb történnek (talp mérése, egyes csonthossz- és magasságmérések), de ha szükségét érzi, a 

vizsgálat egy részében magán tarthatja zokniját.  

A maximális mérési pontosság elérése érdekében a mérési pontokat sminkceruzával jelöljük a bőrfelületen. A 

nyomok eltávolításához sminklemosót biztosítunk. A ceruza nem tartalmaz allergén anyagokat; ennek 

ellenére kérjük, jelezze, ha korábban előfordult Önnél allergiás reakció. 

Kiskorúak mérése esetén javasoljuk, hogy a gyermek komfortérzete miatt az egyik szülő vagy felnőtt kísérő 

jelen legyen a mérés teljes időtartama alatt.  

Kiértékelés 

A mérés eredményét Ön egy 3-6 oldalas értékelő nyomtatvány formájában kapja kézhez, amely az összes 

felmért paramétert és az azokból számított értékeket tartalmazza, összefoglalja az eredményekből levonható 

következtetéseket, illetve a mérés céljának megfelelően útmutatással szolgál a javasolt változtatásokra 

vonatkozóan. Az anyag kézhezvételét követően Önnek telefonos vagy személyes konzultációra nyílik 

lehetősége. A konzultáció meghatározott időpontokban, 15 perces időtartamban térítésmentes, ettől eltérő 

igény esetén térítéses. A konzultáció előzetes időpont egyeztetés alapján történik.  

Címünk 
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