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TANITA RD 545 Vücut Yağ ve Kas Analizi Tartısı 
 

Cihaz segmental olarak vücut analizinizi yapar; yani kollar, bacaklar ve gövde olmak üzere 5 ayrı bölüm için yağ 

miktarını ve kas miktarını verir. 

 

8 elektrot bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Size Kilonuzu, Yağ Oranınızı, Vücut Sıvı Oranınızı, Kaslarınızın Ağırlığını, Kemik Ağırlığınızı, Fiziksel Aktivite 

Derecenizi, Günlük Kalori Miktarını (günlük alınacak kalori tavsiyesi), Metabolizma Yaşınızı, İç Organlar Çevresi 

Yağlanmaya ilişkin ratingi, İç Organlar Çevresi Yağlanmaya ilişkin analiz sonucu değerlendirmesini kısa süren 

bir analiz ile söyleyebilir.  

"Atlet" modu ile spor yapan profesyonellerin de yağ oranını ölçebilirsiniz, Cihaz ile yaptığınız analiz sonuçlarını 

karşılaştırırsanız bu sizin kilo verirken yağ mı yaktığınızı yoksa sıvı/kas mı kaybettiğinizi ortaya çıkaracaktır.  

 
Kilo verirken vücudunuzun ne türden bir değişikliğe uğradığını, bazal metabolizma hızınızdaki değişikliğin ne olduğunu 
ve kilo vermenin vücudunuzu nasıl etkilediğini de metabolizma yaşınızı öğrenerek gözleyebilirsiniz, Yağ Oranınızdaki 
değişimleri ekran üzerinde grafik görünüm ile izleme imkanını sunar. 
 
Vücut Ağırlığınızı oluşturan segmentleri belirlemede size yardımcıdır ve uyguladığınız diyet veya spor programının 
başarısını cihazınız ile görebilirsiniz, 50 kHz ve 6,25 kHz elektrik akım dalgaları Vücudun 5 ayrı bölgesine gönderilir ve 
BIA dediğimiz MEDİKAL bir ölçüm yöntemi ile analiz yapılır. 
 
200 kg kapasite ve 100 gr hassasiyete sahip tartıdır, Elektrotlar paslanmaz çeliktir,  
 
Kişisel bilgileri saklamadan ( yaş boy cinsiyet) bilgi girişi için misafir modu "Guest" vardır, 4 adet kalem pil ile çalışır, 2 yıl 
garantilidir. 

 



GENEL BİLGİLER 

TANITA  1923 yılında Japonya merkezli olarak kurulmuş bir tartı Firmasıdır. 1990 yılında 

Tokyo’da insanın vücut ağırlığı ve sağlığı arasındaki ilişkiyi incelemek amacı ile  “ Best Weight 

Araştırma Merkezi”  kurulmuştur, böylece sadece beslenme alanında değil, fiziksel aktivite, 

psikolojik stres ve sosyolojik faktörleri de içine alan konuyu geniş çaplı olarak incelemektedir. İlk 

yağ analizi yapan ürün 1992 yılında tanıtılmıştır.  

 

Yağlar enerjinin en önemli kaynağıdır. Vücudumuzun normal bir üyesi ve insan fizyolojisi 

açısından vazgeçilmezi olan yağ dokusunun normalden fazla olması, bir hastalık halinin varlığını 

belirleyecektir. Unutulmamalıdır ki; yenilen herhangi bir besinin toplam enerji değeri harcanan 

enerjiden daha fazla ise şişmanlık oluşur. 

 

Ortalama yağ alımı birçok endüstrileşmiş ülkelerde % 35 - % 40 arasındadır. Optimal sağlığın 

kazanılması için bu oranın % 30 - % 35 e düşürülmesi ve bu oran içinde doymuş yağların üçte 

birden fazla olmaması önerilmektedir. Uygun bulunan toplam yağ alımı bir erkek için günde 95 

gram civarında iken, kadınlarda 75 gram olmalıdır. 

Aktif ve sağlıklı kalabilmemiz için vücudumuzun belli oranda yağa ihtiyacı vardır. 

 

Yağlar; eklemlerimizin desteklenmesi, organlarımızın korunması, vitamin teminimiz, vücut 

ısımızın kontrolü, enerji rezervlenmesi (aç kalma halinde), gibi görevler üstlenmektedir. Bunun 

için, vücudumuza gerekli olan yağ miktarına bilinçli olarak karar verilmelidir. Yani 

vücudumuzdaki bu oran ne az ne de çok olmalıdır. İdeal ölçülerde ve gerektiğince olmalıdır. 

 

Sadece ağırlığı bilmek ve boy ile orantı kurmak şişmanlık (vücut yağı) ve sağlığımız hakkında 

yeterli bilgi veremez, önemli olan yağ-kas dağılımıdır. İç organlar çevresinde bulunan yağlar klasik 

basküllerle ölçülemez. Bu nedenle “Body Fat Monitor ” ler geliştirilmiştir. BIA (Bioelektrical 

Impedance Analysis) tekniği ile ölçüm yapan TANITA Body Fat Monitor birçok tıp uzmanı ve 

kurumunca onaylanmış, gerek yurtdışında ve gerekse yurtiçinde birçok bilimsel araştırmada 

kullanılmış ve bu araştırmalarda referans gösterilmiştir; halen farklı modeller ile farklı araştırmalar 

yapılmaktadır. 

 

Vücut Kompozisyonunu Belirlemek için bir çok yöntem ve yol mevcuttur; tabiki kişinin şişman 

olup olmadığına yalnızca bakarak da karar verilebilir.Yani alışkın bir göz sadece inspeksiyonla tanı 

koyabilir. Ancak tanının objektif ölçütlerle kanıtlanması gereklidir.Bu yöntemler; Doğrudan 

Ölçüm (Direct Carcas Analyse) ve Dolaylı Ölçüm olarak ikiye ayrılır.  

Doğrudan ölçüm metodu, canlı insan vücudu üzerinde uygulanması mümkün değildir, ancak 

kadavra üzerinde uygulanabilir.Kliniklerde yağ miktarını saptamak için uygulanan yöntemler 

dolaylı ölçüm yöntemleridir. 

 

Dolaylı ölçüm metodlarından biri İnspeksiyon olup, aletsiz çıplak gözle karar verilmesi şeklinde 

uygulanır. 

 

Bio Elektrik Impedans Yöntemi çabuk, noninvasive ve pahalı olmayan bir yöntemdir.Bu 

yöntemde bedene düşük düzeyde elektrik akımı verilerek BIA Analizatörü tarafından impedans 

ölçülür.Bedenin toplam su miktarı impedans değeri ile belirlenebilir.Çünkü beden suyundaki 

elektrolitler iyi bir elektriksel geçirgendir.Toplam beden suyu volümü büyük ise elektrik akımı 

daha az dirençle karşılaşarak geçecektir. 

 



Tüm yöntemler uzun çalışmalar sonucu ve yılların getirdiği tecrübeler sonucu oluşmuş olup, herbir 

yöntemin kendine ait kuralları ve işleyiş biçimi vardır ve "Dolaylı Ölçüm Metodu" olmaları sebebi 

ile tüm yöntemlerde işleyiş biçimi ve kuralları uygulanmadığı sürece hataya açık 

olacaklardır.Günümüzde pratikliği, kolaylığı, rahatlığı ve maliyeti açısından Bio Impedans Analiz 

Yöntemi daha fazla kullanılmaktadır. 

 

 

BIA ANALIZINDE DIKKAT EDILMESI GEREKEN KONULAR 

 

 

 Cihazlar, yetişkinler ve yedi yaşından büyük çocuklar için üretilmiştir. 

 

“TANITA Body Fat Monitor” bazı kişilerde yüksek değerler gösterir. 

 

a. Kardiovasküler ilaç alan (kalp hastalığı olan) kişiler 

b.Haftada 10 saat ve daha fazla, yoğun spor yapanlar (atlet modu olmayan ürünlerde, normal 

ölçüm yapılmaya çalışıldığında) 

c.Nabzı dinlenme halinde 60 ve altında olanlar. 

d.Cihazın ölçüm kapasitesinin üzerinde kiloya sahip olanlar ve vücudunun % 75 inin üzerinde 

yağ kütlesine sahip olanlar 

e.Profesyonel sporcular ve vücut çalışanlar (atlet modu olmayan ürünlerde, normal ölçüm 

yapılmaya çalışıldığında) 

 

Bu tip sporcularda dehydration (vücut sıvı kaybı) normalin üstünde olduğundan doğru sonuç 

çıkmayabilir. 

 

 7 yaşından küçük çocuklar; 70 yaşından büyük kişiler; Hamileler; Dialize bağlı yaşayanlar; 

ödemi olanların ölçüm sonuçlarını doğru ve kesin değer olarak göremeyiz. 

 

 

BIA ANALIZINDE ANALIZ SONUCU FARKLILIKLARI 

 

Analiz sonucu elde edilen değerleriniz gün içerisinde değişebilir.Örneğin ilk ölçümde %21 görünen 

değeriniz birkaç saat sonra %19 olabilmektedir.Peki bu nasıl olmaktadır? 

 

 Değişik faktörler vücudumuzun yağ oranını etkileyebilir. Örneğin banyodan sonra vücut 

yağ oranı normalden daha az gözükebilir. 

 Yeni uyandığımızda veya yemekten hemen sonra normalden daha yüksek gözükebilir. 

 Herhangi bir hastalık döneminde veya kadınların regl döneminde (dönemin  bitiminden III 

gün sonraya kadar), sıvı kaybının yoğun olduğu dönemlerde, alkollü durumlarda bu değer 

vücut standartında olmayacaktır. 

 İlaç kullanımı ( özellikle hormonal ilaçlar ve bağırsak düzenleyiciler ) 

 Oruç ve uzun süre aç kalmak. 

 Hastalığa bağlı ateş. 

 Hamilelik. 

 Fiziksel yorgunluk 

 Stres, depresyon 

 Uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanımı 

 Aşırı kafein tüketimi  

 Ağır egzersiz yapılması gibi durumlarda gerçek değerleri göremeyebiliriz. 



BIA ANALIZINDE EN DOĞRU ÖLÇÜMLER ICIN 

 

 Yataktan kalktından üç saat sonra, 

 Tuvalete gittikten sonra, 

 Spordan  yaptıktan üç saat sonra, 

 Yemeklerden ve aşırı sıvı alımından ortalama üç saat sonra, 

 Banyo, sauna ve yüzmeden önce, 

 Çıplak ve kuru ayaklarla, 

 Günün hep aynı saatinde yapılacak ölçümler , en doğru ölçümler olacaktır. 

 

Genelde ikindi ve akşamın erken saatlerinde ölçümler tavsiye edilmektedir. Tabiki her insanın 
kendine özgü yaşam ve yemek alışkanlıklarını, kendine uygun zaman dilimini yine en doğru 
olarak kendisi belirleyecektir. Size uygun olan zamanda ve hep aynı şartlarda ölçüm 
yaparsanız vücut kompozisyonunuzdaki değişiklikleri takip edebilirsiniz. 
 

Ürün Detayı : 

 Çocuk ve yetişkinler için Yağ Oranı Değerlendirme  

 Gelişmiş BIA teknolojisi 

 Vücut Yağ Oranı 

 Vücut sıvısı   

 Metabolik Yaş  

 Kas Kütlesi 

 İç organlar çevresi yağlanma derecelendirmesi  

 Bazal Metabolizma Hızı  

 Kemik Mineral Kütlesi  

 Misafir Modu  

 Fiziksel Değerlendirme  

 Atlet Modu  

 8 elektrodlu 

 

Teknik Özellikler: 

Renk: 
Metalik Gri 

- Siyah 

Elektrotlar: 8 

Hafıza : 4 kişilik 

Güç Kaynağı: Pil 

Ekran boyutu : 32mm 

Vücut Yağ Yüzdesi : % 0,1 

Toplam vücut suyu yüzdesi: % 0,1 

Ağırlık Kapasitesi : 200 kg 

Ağırlık Artışları : 100 g 

  

 

 

 



 

ÖNEMLİ UYARILAR…. 
 
-    Kullanım dısındaki islemler sırasında (temizlik, servis, tasıma v.b.) tartının 

       pillerini çıkartınız. 
 
 Tartıyı dikkatli taşıyınız, düşürmeyiniz, yere atmayınız. Taşıma sırasında tedbirli olunuz 

 
 Tartının uzerine kapasitesinden fazla yuk koymayınız. 

 
 Tartının  temizliğini cok hafif nemli bir bez ile yapınız. 

 
 Tartıyı doğrudan gunes ısığından koruyunuz. 

 
 Tartınızı sulu veya tozlu ortamlarda kullanmayınız. Kullanmadığınız zamanlarda saklamak 

için orijinal ambalajını kullanınız 
 

 Tartının üzerinde kesinlikle elektrik kaynağı yapmayınız. 
 

 Tartının  nakliyesi gerektiğinde orijinal ambalajını veya tartıya hasar getirmeyecek bir 
ambalajı kullanınız. 
 

-   Tartının tuş takımını kullanırken sert ve sivri cisimler kullanmayınız. 

 

*** KALP PİLİ KULLANAN KULLANICILAR ÜRÜNÜ KULLANAMAZLAR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
 



 



 
 
Firmamız TARTI nın sizlere sunmuş olduğu son teknoloji ürünü TARTI “Kutu” ile TANITA 

Marka birçok model Vücut Analiz Cihazlarınızı*, son teknoloji olan ve “internet of things” olarak 

adlandırılan ve bir ruh kazandırma teknolojisi olarak özetlenebilecek teknolojiye ayak uydurmak ve 

uygun hale getirmek amaçlanmıştır. 

TARTI Kutu lar 5 yılı aşkın bir süredir geliştirilen TARTIweb Projemiz ile entegre edilmiş olarak, 

modern bir görünüm ve arayüz yapısı ile sizlere sunulmaktadır. 
 

(* Opsiyonel olarak sunulan Tartı Kutu nun entegre olarak çalışabildiği Tanita Modelleri hakkında lütfen bilgi alınız, 

TARTI firmamız üzerinden sorgulayınız) 

 

 

 

 

Kutu’ ya niçin ihtiyaç duyarız? 
 

 TANITA birçok model Vücut Analiz Cihazları’ nın bir parçası olarak TARTI tarafından geliştirilmiş 

olup, cihazlara kapasitesi genişletilebilir hafıza yapısı ile “veri saklama” kabiliyeti kazandırır. 

 Cihaz ve analizlerin yönetimi, modern ve estetik tasarımlı arayüzler ile size sunulur. 

 Analiz verileri dahili olarak saklanabildiği gibi, TARTIweb portalı kullanılarak eş zamanlı “bulut 

üzerinde” saklama, görüntüleme, servis etme ve paylaşma olanakları ile bulut teknoloji olarak 

sunulur. 

 Cihazı daha akıllı hale getirmek için kullanılan yazılımların çalışabilmesi için gerekli olan 

Operasyon Sistemi (OS) bağımlılığını ortadan kaldırır ve sahip olduğu uygulamalar ile Windows, 

Android, IOS, Macintosh gibi farklı OS yapılarında da cihazı ve analizleri yönetmenizi sağlar. 

 Cihaz için bir bilgisayara olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve tüm çalışmalarınız Kutu ve Bulut 

üzerinden yürütülebilir. 

 Cihaz ekranı üzerinden görüntüleyemeyeceğiniz birçok veri uyumlu olan tabletiniz, bilgisayarınız 

veya cep telefonunuz cihazın ekranıymış gibi kullanılarak geniş kullanım kabiliyeti kazandırılır. 

 Cihazınızı aynı network ağı üzerinden multi-ekran seçeneği ile yönetebilir. 

  Kağıt israfını ortadan kaldırır ve gerekiyor ise kağıt çıktı alınmasını sağlar.  

 Modern ve geniş kapsamlı açıklamaların yer aldığı raporlar daha işlevseldir. 

 Bir “internet of things” olarak yürütülen proje opsiyonel olarak  farklı projelendirmeler için de 

uygun hale getirilebilir ve kendi sisteminize entegre edilebilir. 

 Cihazınıza aynı wifi hat üzerinden erişerek analizlerinizi yapabildiğiniz gibi, ayrıca internet 

bağlantısının olmadığı yerlerde de HotSpot olarak kablosuz kullanma imkanı sağlayabilirsiniz. 

 İnternet bağlantısının olduğu yerlerde TARTIweb Bulut Sistemine eş zamanlı entegrasyon imkanı. 

 Veya internet bağlantısına daha sonra erişilebildiği durumlarda da o andaki entegrasyon imkanı. 

 Kullanıcılar için son arayüz versiyonuna ulaşmak veya geliştirilecek opsiyonel projelerin sisteme 

entegrasyonu bir güncelleme butonu kadar yakın olacaktır. 

 

 

 

 

LÜTFEN OPSİYONEL OLARAK SUNULAN HİZMETİMİZ HAKKIDA BİLGİ İSTEYİNİZ. 

 



 

 

 TARTIweb Niçin? 

 

 Internet tabanlı yazılım verilerin güvenli olarak saklanmasını, yedeklenmesini, görüntülenmesini ve 

paylaşımını sağlar. 

 Son derece güncel ve çağdaş bir çözüm sunar.  

 Geleneksel yöntemlerden farklı olarak sizi bir bilgisayara mahkum etmez ve verilerinize internet 

bağlantısının olduğu her ortamda her hangi bir bilgisayar veya tablet vasıtası ile kendi kullanıcı 

kodunuz ve belirlediğiniz şifreniz vasıtası ile ulaşabilmenizi sağlar. 

 Analizlere profesyonellik katacak ve niteliğini arttıracaktır. Bu yolla verilen rehberlik hizmetinin 

kalitesi ve gücü artacaktır. 

 Hizmet kalitenizi arttırır maliyetleri düşürür, veri güvenliği sağlar. 

 Bulut depolama maliyetleri, geleneksel depolama maliyetlerinden 10 kat daha azdır. 

 Verileri kaybetme riskiniz düşer. 

 Veri güvenliği ve back-up (yedekleme) hizmetlerinin yanı sıra, verilerinize kolay ve hızlı ulaşım 

imkanını sağlayacaktır. 

 Kişinin verilerine hızlı ulaşımı ve sistemsel paylaşımı motivasyonu arttıracak ve motivatörleri 

otomatik olarak sisteme dahil edecektir. 

 Dosyalama ve kırtasiye giderleriniz oldukça azalacak ve dijital ortamda dijital hizmet sağlanacaktır. 

 

NİÇİN GELİŞTİRMEYE İhtiyaç duyduk; 

 

• Bilgisayar uzmanlığı gerektirmeyen basit, kullanışlı ve güvenli bir alt-yapı sağlamak 

• Verilerinizin farklı ortamlarda “Yedeklenmesi” imkanını sağlamak 

• Portal bazlı “İstatistiki” veri ile Analizin kalite karakterini genişletmek 

• Geliştirilebilir, son teknoloji ve güncel bir sistem kurmak 

 

SOSYAL; 

 

Sosyal Paylaşım sitelerinde Analiz sonuçlarını paylaşabilirsiniz 

 

• Kağıt ve raporlama maliyetlerinizi azaltabilirsiniz 

•  Çevreye daha duyarlı olabilirsiniz 

•  Dosyalama ve asistanlık giderlerinizi kontrol altına alabilirsiniz. 

 

 

 

Geleneksel Dosyalama ve veri saklama hizmetlerinin maliyeti “Bulut” ta veri saklama maliyetlerinin 

10 katı olduğunu biliyor muydunuz? 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAYISIZ FAYDALAR 

 

• Internet tabanlı yazılım verilerin güvenli olarak saklanmasını, yedeklenmesini, görüntülenmesini ve 

paylaşımını sağlar, PAYLAŞ 

• Yapılan güncellemeler sisteme otomatik olarak yansır ve tüm kullanıcılar aynı anda istifade eder, 

SON SÜRÜM 

• Son derece güncel ve çağdaş bir çözüm sunar, interneti kullanmayan neredeyse yok artık 

• Verilerinize internet bağlantısının olduğu her ortamda ulaşabilmenizi sağlar, HIZLI ve KOLAY 

ULAŞIM 

• MARKETING GÜCÜ 

• Kaliteyi arttırır maliyetleri düşürür, veri güvenliği sağlar, FAYDA/MALİYET ANALİZİ 

• Kişinin verilerine hızlı ulaşımı ve paylaşımı motivasyonu arttıracak, MOTİVATÖR  

• Büyük bir bilgi birikimi, İstatistiki Veri için bir DEPO, BİLİMSEL ÇALIŞMA ORTAMI VE 

KESİN VERİLER 

 

 

 

1. Modern, şık ve kullanımı çok kolay olan arayüz sizi karşılar 

 

 

 

 

 



 

2.  Danışan için Profil yaratımı çok kolaydır ve aynı zamanda CRM hizmeti de sunar. 

 

 

3. Ayarlar, uzaktan erişim ve servis için tasarlanan bölüm, problemlerin hızlıca halledilmesinde 

etkindir. 



 

4. Tartiweb.com da sizi karşılayan arayüzde de her bir parametre detaylı olarak analiz edilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Farklı Grafikler ve detaylandırılmış ekran analizleri  

 

 

 

 

 

 



6. .Pdf Raporları İşletmenize ait logonuzu ve detaylı analizleri Danışanlarınıza servis etmenizi sağlar 

 

DİKKAT. Raporlar ve ekran görüntüleri ve tüm tasarımlar Üretici Firma veya Tartı Medikal tarafından 

önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


