
MULTISCAN*FIT

• Fitness*clubs

• Wellness*en SPA*centers

• Faciliteiten ivm gezondheidszorg

• Sport*teams

• Professionele athleten

MS FIT systemen zijn ontwikkeld voor zij die werken aan alles wat te maken heeft

met levensstijl, voeding en suppletie, lichaamsbeweging en (advies) in therapie.

Ze zijn ontworpen om snel en effectief in te zetten voor preventie, begeleiding
en opvolging van klanten, patiënten en atleten.
MS FIT wordt voornamelijk gebruikt in fitnessclubs, wellnessLen SPA centra,

gezondheidsinstellingen, maar ook door individuele atleten en sportteams over

heel de wereld.



WAT$BIEDT DE$MULTISCAN$FIT$MOBIELE VERSIE:$

• Een draagbare hardware=en softwarecomplex voor geïntegreede beoordeling van iemands
fitnessindicatoren met de mogelijkheid om gedetailleerde aanbevelingen te ontwikkelen voor
een individueel fitness2en gezondheidsprogramma.

• Diagnostiek en individuele programma=aanbevelingen in$slechts 60$seconden

• Aanbevelingen voor:
! Soort training
! Trainingsintensiteit
! Eetpatroon

! Wellness$en SPA$procedures
! Dynamische controle



VOORDELEN(VAN(MS(FIT(DRAAGBARE VERSIE

! Snel

• Meting(duurt 60(sec

! Nauwkeurig

• Nauwkeurigheid bewezen door(uitgebreide tests

! Draagbaar

• Licht,(compact(en gemakkelijk te vervoeren toestel

! Makkelijk te gebruiken

• Intuïtieve en gebruiksvriendelijke interface

! Universeel

• Geweldige oplossing voor zowel professioneel als persoonlijk gebruik



FUNCTIES VAN+MULTISCAN+FIT

Segmentale bepaling lichaamssamenstelling

Beoordeling van+de+microcirculatie

Cardiovasculaire beoordeling

Evaluatie stress+en vermoeidheid

Evaluatie van+de+wervelbelasting

Uitgebreide evaluatie van+de+Wellness+Score



! Body%Mass%Index

! Vetmassa

! Vetvrije%massa

! Spiermassa

! Totale vochtgehalte

! Intra%cellulair water

! Extra%cellulair water

! Visceraal vet

! Basaal Metabolische Ratio%etc…

SEGMENTALE
BEPALING LICHAAMSSAMENSTELLING



! Microcirculatiemarkeringen/in/boven2 en/
onderbenen

! Arteriële stijheidsindex en weerstand

! Dynamische monitoring/van/Cardio/Training

BEOORDELING VAN/DE/MICROCIRCULATIE



! Bepaling)van)vasculaire)leeftijd

! Beoordeling van)centrale en perifere
hemodynamische indicatoren

! Bloeddrukevaluatie8 en overzicht mogelijke
risicofactoren

CARDIOVASCULAIRE BEOORDELING



! Evaluatie sympatisch system

! Evaluatie parasympatisch system

! Stress1 en vermoeidheidsniveau

! Beoordeling overtraining7en recuperatievermogen

EVALUATIE7STRESS7EN7VERMOEIDHEID



! Beoordelingsscore van.het.neuromusculaire
geleidingsvermogen voor de.verschillende
segmenten van.de.wervelkolom

! Drukweergave per.wervel

EVALUATIE VAN.DE.WERVELBELASTING



! Integrale Wellness+Score

! Uithoudingsvermogen

! Efficiëntie

! Fysieke prestatie

UITGEBREIDE EVALUATE+VAN+DE+
WELLNESS+SCORE



WERKINGSALGORITME

Fitness4testing4

Consult4met4een
personal4trainer

Individueel fitness4
programma

Aanbevelingen

FollowCup

RESULTATEN



! SPA$procedures ! Sport$training ! Voeding en suppletie

INDIV IDUELE $AANBEVEL INGEN GEBASEERD OP$DE $RESULTATEN



TOP$RIS ICO FACTOREN &$AANBEVELINGEN

! Op$het$einde van de test$kan de klant de
samenvatting bekijken van$de$top$risico factoren
gebaseerd op zijn/haar huidige status

! Een gedetailleerd rapport$wordt automatisch naar
het$eJmail$addres van$de$klant gestuurd



WELLNESS&SCORE

! De&klant heeft een duidelijk beeld van&zijn huidige
gezondheidstoestand

! De&klant is-op-de-hoogte van-mogelijke redenen voor
bepaalde gezondheidsproblemen

! De&klant begrijpt welke richting uit te gaan om&
zijn/haar doelen te bereiken



MS#FIT#biedt een volledige oplossing voor fitness,##SPA#en professionele clubs

MS FIT is een resultaat van continu testen en feedback verkregen van atleten die
zich bezigdhouden met verschillende sportdisciplines. Het is ontwikkeld om het
trainingsproces te optimaliseren.

MS FIT heeft bewezen de optimale oplossing te zijn voor atleten en coaches om
een uitgebreide en objectieve beoordeling van de functionele
gezondheidstoestand te verkrijgen.

Ze hielden rekening met deze informatie zowel voor het corrigeren van de
trainingsbelasting als voor het optimaliseren van de voorbereidingen voor
belangrijke wedstrijden.



! Beoordeling van,lichaamssamenstelling met,
meerdere frequenties

! Evaluatie van,galvanische huidrespons
! Ritmogram (R9R9intervallenanalyse)
! Digitale pulsgolfanalyse

Met,deze,combinatie,kan,dit,apparaat,uitgebreide)wellnessgegevens)
voor,uw,klanten,verstrekken,en,een,individueel)welzijnsprogramma)
maken,op,basis,van,de,ontvangen,informatie,,rekening,houdend,met,
de)wensen)en)uiteindelijke)doelen)van)uw)klant.

MULTISCAN)FIT)is,een,functioneel,systeem,van,wellnessdiagnostiek,
met,het,gepatenteerde)algoritme)voor,automatische,kruis9data9
analyse,(programma9kruisanalyse),dat,wordt,vastgelegd,met,behulp,
van,4,wetenschappelijke,technologieën:

BASISPRINCIPES,,

Stap 1: 
Meting 

Parameters

Stap 2: 
Algorithmische

verwerking

Stap 3: 
Gepatenteerde
Cross-Analysis

Stap 4: 
Voeding en

Fitness 
suggesties en

verslagen

Stap 5: Volledig
gepersonaliseerd

programma



CONFIGURATIE VAN-MOBIELE VERSIE

! USB-koppelbare box

! Digitale koppelbare USB-pulse-oximeter

! Tetrapolair-roestvrijstalen-handenplatform-met-
ingebouwde-sensoren-om-hartslag,-galvanische-
huidreactie-en-bioKimpedantie-te-bepalen

! Tetrapolair roestvrijstalen voetenplatform met-
ingebouwde sensoren om-de-galvanische huidreactie
en bioKimpedantie te bepalen

! 4-loodkabels voor de-handen

! 4-loodkabels voor de-voeten

! USB-kabel

! MS-FIT-Software-x-2-licenties

! Transportkoffer

Aanvullende vereisten:

Personal)computer)of)tablet)met)Windows)OS)
voor MS)FIT)software)installatie



MULTISCAN*FIT*Kiosk:

! Kioskmet$geïntegreerde electronische uitrusting

! Touchscreen-varieert van$27$tot$32$tot$43$inches*

! Handenplatformmet$ingebouwde sensoren om$
hartritme,$galvanische huidrespons en bioimpedantie
te bepalen

! Voetenplatformmet$ingebouwde sensoren voor
gewichtsmeting,$galvanische huidrespons en
bioimpedantie

! Digitale pulse-wave-sensor-

! Geïntegreerde Multiscan FIT-software-aangepast voor
touchscreen

! Webcamera,$hoogtemeter en QR-code-scanner-
(optioneel)*

* Parameters hangen af van de configuratie van de apparatuur

CONFIGURATIE VAN$DE$KIOSKEN



UW#VOORDELEN#

• Monitoring#van fysiologische indicatoren en welzijnsscores in het trainingsproces om 
de effectiviteit te beoordelen

• Verhoging van het aantal personal trainingen

• Concurrentievoordeel om nieuwe klanten aan te trekken

• Uitgebreide klantenservice

• Stijging van de verkoop van aanvullende diensten (personal trainingen in gerelateerde 
afdelingen, SPA-procedures, sportvoeding)

• Stijging van percentage verlengde contracten



CONTACTEER ONS VOOR MEER INFORMATIE :

MEDICAVISIE
Europees Distributeur

Antoine9Coppenslaan 5/99

23009Turnhout,9Belgium

http://www.medicavisie.com

info@medicavisie.com

@medicavisie

@katjarubbens

http://www.medicavisie.com/en/
mailto:info@medicavisie.com
https://www.facebook.com/Medicavisie-151745771583226/
https://www.instagram.com/katjarubbens/

