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 zajmiemy się Twoją

Sportslab - Centrum Diagnostyki Sportowej


Jesteśmy grupą specjalistów, którzy swoje doświadczenie zdobywali
podczas prac naukowych w Polsce i poza granicami kraju. Pracujemy
z najlepszymi polskimi sportowcami, olimpijczykami, mistrzami Polski
i Europy. Świadczymy swoje usługi w oparciu o najnowocześniejszy
i najlepszy sprzęt diagnostyczny na rynku. To co nas charakteryzuje to
dbałość o każdy szczegół przygotowania sportowca. Pomożemy
każdemu kto zaczyna swoją przygodę ze sportem, a także
profesjonalnym i utytułowanym zawodnikom.








Nasze laboratorium stworzone jest z myślą o każdym, komu zależy na
profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniu swojego organizmu
do uprawianych dyscyplin sportowych.





Badania wydolnościowe
Wydolnością ﬁzyczną określamy zdolności organizmu do
wykonywania wysiłków na żądanym poziomie i zdolności do szybkiej
i skutecznej regeneracji. Nasze możliwości wysiłkowe zależne są od
wielu czynników i zmiennych. Kształtowanie wydolności to proces
złożony, w którym możemy popełnić sporo błędów. Odpowiednie
badania i testy pomagają w ocenie stanu przygotowania ﬁzycznego
i minimalizują możliwości popełniania błędów treningowych.

wydolnością,
powiemy Tobie jak
zoptymalizować trening
wyniki naszych badań
stanowią doskonałą bazę
informacji dla Twojego
trenera
w naszym centrum możesz
skorzystać z konsultacji
z doświadczonymi
ﬁzjologami sportowymi
opracujemy złożone
i dedykowane diety
pomożemy spalić nadmiar
tkanki tłuszczowej
zminimalizujesz ryzyko
przetrenowania
i kontuzji
skorzystasz ze zniżek na
sprzęt sportowy
i suplementy diety

CENTRUM DIAGNOSTYKI
SPORTOWEJ

www.sportslab.pl
facebook.com/sportslabpoland

Jak badamy naszą wydolność?
Do określenia naszej wydolności posługujemy się testem
o stopniowo narastającej intensywności. Aby określić naszą
wydolność w teście powinniśmy uzyskać maksymalne
zmęczenie. Nie robimy tego gwałtownie. Intensywność przyrasta
stopniowo, dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe cenne dla treningu
informacje. Nasz specjalista każdorazowo dostosowuje protokół badania
do poziomu zaawansowania sportowego klienta rozpoczynając wysiłek od
odpowiednio niskiej intensywności. Intensywność biegu jest stopniowo
zwiększana o 1 km/h, co 2 lub 3 minuty w zależności od wybranego typu
testu (test bez lub z pomiarem mleczanów we krwi). Jeżeli klient wybrał
opcje badania z pomiarem mleczanu to każdej zmianie intensywności
towarzyszy pobór niewielkiej ilości krwi z opuszka palca. W trakcie całego
testu rejestrowane są wszystkie niezbędne wskaźniki krążeniowooddechowe jak: pobór tlenu, wydychanie dwutlenku węgla, wentylacja
minutowa płuc czy częstość skurczów serca. To na ich podstawie możliwe
jest precyzyjne ustalenie wszelkich niezbędnych zależności potrzebnych
dla prawidłowego i optymalnego treningu

Nasz zespół

Standardowo badanie zawiera:







bezpośrednie badanie m.in. VO²max (maksymalnego minutowego poboru tlenu), HR
max (maksymalnego minutowego tętna), VE max (maksymalnej minutowej
wentylacji płuc), kosztu energetycznego i ﬁzjologicznego wysiłku.
precyzyjne wyznaczenie indywidualnych progów metabolicznych
(tlenowy/mleczanowy-LT i beztlenowy-RC)
wyznaczenie indywidualnych zakresów intensywności wysiłku (5 stref wysiłkowych)
możliwość konsultacji wyników z ﬁzjologiem SPORTSLAB™
pełne opracowanie wyników i ich analiza przez ﬁzjologa SPORTSLAB™ wraz
z zaleceniami treningowymi

Dodatkowo zawsze przeprowadzamy badanie składu ciała z określeniem zawartości
tkanki tłuszczowej i mięśniowej na profesjonalnym analizatorze medycznym marki Akern
BIA 101 SPORT EDITION lub Tanita BC-418

Co zyskujesz?
rzetelny i precyzyjny obraz swojego wytrenowania i aktualnych możliwości.
konsultację i objaśnienie wyników przez ﬁzjologa, tak aby trening przynosił
pozytywne rezultaty
 dzięki badaniom dokładnie wiemy, jakie są zakresy intensywności treningu, jaka
intensywność kształtuje wydolność, wytrzymałość czy wspomaga spalanie tkanki
tłuszczowej



Trening staje się świadomy i skuteczny.

dr Szczepan Wiecha
Fizjolog sportowy. Jako Adiunkt pracował
w Instytucie Fizjologii Człowieka na AWF
w Krakowie, Obecnie jest pracownikiem
naukowym AWF w Białej Podlaskiej.
dr Łukasz Tota
Fizjolog sportowy i pracownik Akademii
Wychowania Fizycznego w Krakowie (Zakład
Fizjologii i Biochemii). Jest współautorem
kilkunastu artykułów naukowych z zakresu
ﬁzjologii sportu. Wciąż poszerzający swoją
wiedzę na temat ﬁzjologicznych aspektów
treningu sportowego.
dr Hubert Makaruk
Pracownik Zakładu Lekkiej Atletyki na
Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu
w B i a ł e j Po d l a s k i e j . D o ś w i a d c ze n i e
zawodnicze i szkoleniowe, poparte wieloma
medalami mistrzostw Polski w skoku w dal
i trójskoku, łączy z pracą naukową.
Michał Złotowski
Marke ng Manager
email: biuro@sportslab.pl
moblie: +48 665 237 209
h p://www.sportslab.pl

Nasz sprzęt to nasza wizytówka:






ergospirometry Cosmed Quark i mobilny Cosmed k4b² umożliwiające pełną
rejestrację wskaźników oddechowych, czego nie gwarantują analizatory niższej klasy
biochemiczny analizator mleczanów Super GL Dr Muller gwarantujący dokładność
dużo wyższą od komercyjnie dostępnych testów paskowych.
specjalistyczny analizator składu ciała Akern BIA 101 Sport Edi on (przyklejane
elektrody) i Tanita BC-418
W naszym laboratorium pracujemy na profesjonalnej laboratoryjnej bieżni
HP Cosmos Quasar (zdecydowanie wyższy komfort biegu i prędkość aż do 25km/h)
badania kolarskie przeprowadzamy na własnym rowerze klienta dzięki
najnowocześniejszemu ergometrowi Cyclus 2

Jak przygotować się do badania

Centrum Diagnostyki Sportowej
Sportslab
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SPRZĘT
DIAGNOSTYCZNY TO WIZYTÓWKA
SPORTSLAB.
Nasze Centrum jest stworzone
z pasją, a przeznaczone właśnie dla Ciebie.

Sportslab
Wspieramy Naszych Mistrzów

Na 48h przed badaniem lepiej nie wykonywać intensywnych wysiłków
W dniu badania nie wykonujemy żadnego treningu, pamiętamy
o prawidłowej diecie i nawodnieniu
 W dniu badania unikamy używek jak kawa, papierosy czy alkohol
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Do Twojej dyspozycji są szatnie i prysznice.

Sportslab Najwyższy czas
na najwyższą jakość
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Poleca Arkadiusz Gardzielewski
Mistrz Polski w maratonie 2013

facebook.com/sportslabpoland

