
CENNIK PRODUKTÓW  Vitako & Vbody - Nutrition, Health & Sport Equipment (VITAKO Sp. z o. o. )

Analizatory Składu Ciała i Instrumenty Antropometryczne - sprzęt można zobaczyć: ul. Więckowskiego 6/U1, Szczecin

*Uwaga, aktualne ceny: info@vbody.pl, tel. 505522888 (administracja)

* instalacja z podstawowym szkoleniem, w siedzibie klienta: +500,00 +1000,00 zł netto (delegacja 1-2 dni)

* koszt dostawy: profesjonalne analizatory - bez kosztu, pozostałe - według aktualnego cennika przewoźnika

www.vitako.pl, www.vbody.pl, www.accuniq.pl, www.gelpro.pl wersja 2022.08

Analizatory Składu Ciała netto vat brutto
termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria Cechy produktu

pomiar w pozycji stojącej, Accuniq                                   

technologia BIA, wbudowana waga

Accuniq BC310 bez kolumny

analizator składu ciała

(drukarka termiczna, waga, oprogramowanie)

Selvas Healthcare Inc.

10185,19 8 11000,00 w magazynie 3 lata

medyczny, pomiar w pozycji stojącej, wbudowana drukarka termiczna, rolki papieru termicznego w zestawie, oprogramowanie w 

zestawie, wbudowana waga, bez kolumny, do przewożenia w oryginalnym kartonie lub w dedykowanej walizce transportowej na 

kółkach; więcej: https://accuniq.pl/accuniq-bc310/ 

Accuniq BC310 z kolumną

analizator składu ciała

(drukarka termiczna, waga, oprogramowanie, kolumna)

Selvas Healthcare Inc.

11111,11 8 12000,00 w magazynie 3 lata

medyczny, pomiar w pozycji stojącej, wbudowana drukarka termiczna, rolki papieru termicznego w zestawie, oprogramowanie w 

zestawie, wbudowana waga, przykręcana kolumna w zestawie, analizator stacjonarny, lub po odkręceniu kolumny możliwość 

przewożenia; więcej: https://accuniq.pl/accuniq-bc310-z-kolumna/ 

Oferta dla Przychodni: Accuniq BC310 w cenie 

poniżej 10 tys zł.
11111,11 8

9999,00 zł analizator + 

20001,00 zł kolumna, 

łączna koszt zestawu: 

12000,00 zł 

w magazynie 3 lata oferta dla przychodni, urzadzenie w budżecie poniżej 10 tys zł brutto

kolumna do analizatora Accuniq BC310 (oraz do 

modelu Jawon Medical x-contact 350)
925,93 8 1000,00 w magazynie 3 lata kolumna może zostać zakupiona osobno do analizatora Accuniq BC310 bez kolumny

walizka transportowa 

dla analizatorów:

Accuniq BC310, x-contact 350
1382,11 23 1700,00 w magazynie 1 rok

solidna walizka transportowa na kółkach, dedykowana dla modelu: Accuniq BC310 bez kolumny, lub Jawon Medical x-contact 350 

bez kolumny; pomieści akcesoria do analizatora: okablowanie, rolki papieru, chusteczki do dezynfekcji, a także składany 

ultradźwiękowy miernik wysokości; 

Accuniq BC300 z kolumną i z walizką

 analizator składu ciała
(drukarka termiczna, waga, oprogramowanie, składana 

kolumna, walizka)

Selvas Healthcare Inc.

18518,52 8 20000,00 w magazynie 3 lata

medyczny, pomiar w pozycji stojącej, wbudowana drukarka termiczna, rolki papieru termicznego w zestawie, oprogramowanie w 

zestawie, wbudowana waga, składana za pomoca pokrętła kolumna w zestawie, do przewożenia razem z kolumną w solidnej 

dedykowanej walizce transportowej na kółkach znajdującej się w zestawie; więcej: https://accuniq.pl/accuniq-bc300/

Accuniq BC380 z kolumną, wersja WHITE

 analizator składu ciała

(drukarka termiczna, waga, oprogramowanie, kolumna)

Selvas Healthcare Inc.

25925,93 8 28000,00 w magazynie                3 lata

medyczny, wersja biała (medycyna, dietetyka), pomiar w pozycji stojącej, wbudowana drukarka termiczna, rolki papieru termicznego 

w zestawie, innowacyjne oprogramowanie w zestawie, wbudowana waga, stabilna kolumna, model stacjonarny, opcjonalnie można 

zakupić dedykowany miernik ultradźwiękowy przykręcany na stałe do podstawy analizatora, najnowszy model w ofercie; więcej: 

https://accuniq.pl/accuniq-bc380/ 

Accuniq BC380 z kolumną, wersja BLACK

 analizator składu ciała

(drukarka termiczna, waga, oprogramowanie, kolumna)

Selvas Healthcare Inc.

25925,93 8 28000,00 w magazynie                3 lata

medyczny, wersja czarna (sport, militaria), pomiar w pozycji stojącej, wbudowana drukarka termiczna, rolki papieru termicznego w 

zestawie, innowacyjne oprogramowanie w zestawie, wbudowana waga, stabilna kolumna, model stacjonarny, opcjonalnie można 

zakupić dedykowany miernik ultradźwiękowy przykręcany na stałe do podstawy analizatora, najnowszy model w ofercie; więcej: 

https://accuniq.pl/accuniq-bc380/

     Ultradźwiękowy miernik wysokości ciała

do modeli: Accuniq BC380/ BC300

Selvas Healthcare Inc.
3333,33 8 3600,00

  14-18 dni                    

(na zamówienie)
2 lata

kompatybilny dla modelu Accuniq BC380 miernik montowany na stałe do podstawy analizatora, w ofercie posiadamy inne opcje 

mierników wysokości: wolnostojący, składany, ścienny



Accuniq BC720 z kolumną

analizator składu ciała

(waga, oprogramowanie, kolumna)

Selvas Healthcare Inc.

54629,63 8 59000,00 w magazynie 3 lata

medyczny, wersja biała, pomiar w pozycji stojącej, innowacyjne oprogramowanie w zestawie, najbardziej zaawansowany na rynku 

analizator działający w technologii BIA, multiczęstotliwościowy, oferujący najszerszy możliwy zakres parametrów, wbudowana waga, 

stabilna kolumna, model stacjonarny, opcjonalnie można zakupić dedykowany automatyczny miernik ultradźwiękowy przykręcany na 

stałe do podstawy analizatora, model typu "kombajn" oferujący zaawansowane dane, przydatny do badań naukowych; więcej: 

https://accuniq.pl/accuniq-bc720/

Ultradźwiękowy miernik wysokości ciała

do modeli: Accuniq BC720

Selvas Healthcare Inc.
14814,81 8 16000,00

14-28 dni                    

(na zamówienie)
2 lata

kompatybilny dla modelu Accuniq BC720 miernik montowany na stałe do podstawy analizatora, w ofercie posiadamy inne opcje 

mierników wysokości: wolnostojący, składany, ścienny

pomiar w pozycji stojącej lub siedzącej                                       

techologia BIS

SOZO z kolumną, bez wagi

 platforma do oceny stanu zdrowia, analizator 

płynów ustrojowych

Body Fluid Analyzer

(oprogramowanie licencja 3-lata, kolumna)

Impedimed Ltd.

63888,89 8 69000,00

na zamówienie

 (30-60 dni) 2 lata

medyczny, wersja biała, technologia BIS, pomiar w pozycji stojącej lub siedzącej!, w zestawie tablet oraz innowacyjne 

oprogramowanie w zestawie (licencja którą po trzech latach użytkowania należy przedłużać corocznie), najbardziej zaawansowany na 

rynku analizator działający w technologii BIS (Bioimpedance Spectroscopy), specjalistyczne urządzenie do analizy gospodarki wodnej 

(Body Fluid Analyzer), bez wagi, stabilna przykręcana kolumna, model stacjonarny lub możliwy do przewożenia po odkręceniu 

koluny, posiada parametry istotne do oceny obrzęków, dedykowany dla jednostek onkologicznych, przydatny do badań naukowych; 

więcej: https://www.impedimed.com/products/sozo/

SOZO - oprogramowanie

 licencja 12-miesięczna                                     

(koszt stały roczny po 3 latach użytkowania)
4878,05 23 6000,00  - 1 rok

licencja którą należy corocznie opłacać po upływie 3 lat użytkowania platformy SOZO; trwają prace nad nowymi innowacyjnymi 

aplikacjami medycznymi do których dostęp posiadają użytkownicy licencji, 

pomiar w pozycji siedzącej                             

eBiody, technologia BIA

Biody Xpert ZM WEB

analizator składu ciała

(bez wagi, ultra-lekki, oprogramowanie)

Aminogram SAS

11111,11 8 12000,00

w magazynie

 (lub do 14 dni) 2 lata

medyczny, pomiar w pozycji siedzącej, oprogramowanie w zestawie, bez wagi, bez kolumny, elektrody wbudowane, ultralekki 

kieszonkowy analizator profesjonalny wygodny do przewożenia w oryginalnym kartonie lub w dedykowanym futerale; więcej: 

https://vitako.pl/produkt/aminogram-biody-xpert-zm-web-analizator-skladu-ciala-oprogramowanie-biody-manager-software-

241.html 

futerał na analizator

Biody Coach / Biody Xpert

Aminogram SAS
203,25 23 250,00 w magazynie 1 rok

pomiar w pozycji leżącej, Impedimed 

technologia BIS

SFB7

analizator składu ciała

 (bez wagi, oprogramowanie, technologia BIS)

Impedimed Ltd.

24074,07 8 26000,00

na zamówienie

 (do 28 dni) 2 lata

medyczny, wersja biała, technologia BIS, pomiar w pozycji leżącej, oprogramowanie w zestawie, bez wagi, model ultralekki możliwy 

do przewożenia, w zestawie solidny duży futerał który pomieści wszystkie akcesoria, przydatny do badań naukowych; więcej: 

https://www.impedimed.com/products/research-devices/sfb7/

Elektrody pojedyncze single tab

(opak.100 szt.=25 badań)

Impedimed Ltd.

277,78 8 300,00 w magazynie
wg daty przydatności 

do użycia
elektrody, dedykowane do modeli: L-dex U400 oraz SFB7, producenta Impedimed

Elektrody podwójne dual tab 

(opak.60 szt. podwójnych=30 badań)

Impedimed Ltd.

555,56 8 600,00

na zamówienie

 (do 28 dni)
wg daty przydatności 

do użycia
specjalistyczne elektrody, dedykowane do modeli: L-dex U400 oraz SFB7, producenta Impedimed

Elektrody pojedyncze BIA

(opak.100 szt.)

Juwell Medical

148,15 8 160,00 w magazynie
wg daty przydatności 

do użycia
elektrody dedykowane do wszystkich analizatorów BIA 



Urządzenia Dodatkowe netto vat brutto
termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria

pomiar ciśnienia

Accuniq BP250

medyczny ciśnieniomierz automatyczny

(oprogramowanie, siedzisko, stolik)

Selvas Healthcare Inc.

12962,96 8 14000,00

na zamówienie

 (do 28 dni) 2 lata

zestaw: zaawansowany medyczny automatyczny ciśnieniomierze producenta Selvas Healthcare, siedzisko i stolik; dedykowany do 

analizatorów z Accuniq i Jawon Medical z wyższej półki cenowej (kompatybilny); również do wykorzystania jako sprzęt niezależnie 

działający w placowkach medycznych; więcej: https://accuniq.pl/oferta/

Medel Elite

medyczny ciśnieniomierz naramienny

(mankiet, pokrowiec, baterie)

MED-EL Medical Electronics

231,48 8 250,00 w magazynie 3 lata
niedroga opcja prostego aczkolwiek atrakcyjnego ciśnieniomierza medycznego, więcej: https://vitako.pl/produkt/cisnieniomierz-

medel-elite-78.html

Asortyment dodatkowy netto vat brutto
termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria

dodatkowe

Leżanka składana, z drewnianym stelażem,

beżowa lub szaroniebieska 648,15 8 700,00 1-7 dni 1 rok leżanka komfortowa składana, drewniana, dedykowana do wykonywania pomiaru składu ciała u pacjentów leżących

GelPro® Medical, mata medyczna, kolor 

niebieski lub czerwony, rozmiar 46 x 61 cm
569,11 23 700,00 w magazynie 1 rok

 specjalistyczna mata medyczna, wiele zastosowań (chirurgia, gabinety medyczne, kosmetyczne, podologiczne i inne), materiał 

bezwonny, antybakteryjna powłoka, żel terapeutyczny przynoszący ulgę dla stóp, komfortowa dla bosych stóp, antypoślizgowa, 

wodoodporna, łatwa w dezynfekcji, kolor niebieski lub czerwony; dedykowana m.in. przed wagę medyczną, przed miernik wysokości 

ciała, przed analizator składu ciała (pasuje do modeli: Accuniq BC380, BC300, BC310); rozmiar mniejszy: 46 x 61 cm

GelPro® Medical, mata medyczna, kolor 

niebieski lub czerwony, rozmiar 51 x 81 cm
731,71 23 900,00 w magazynie 1 rok

 specjalistyczna mata medyczna, wiele zastosowań (chirurgia, gabinety medyczne, kosmetyczne, podologiczne i inne), materiał 

bezwonny, antybakteryjna powłoka, żel terapeutyczny przynoszący ulgę dla stóp, komfortowa dla bosych stóp, antypoślizgowa, 

wodoodporna, łatwa w dezynfekcji, kolor niebieski lub czerwony; dedykowana m.in. przed wagę medyczną, przed miernik wysokości 

ciała, przed analizator składu ciała (pasuje do modeli: Accuniq BC380, BC300, BC310), rozmiar większy: 51 x 81 cm

GelPro® Medical, mata medyczna, kolor 

niebieski lub czerwony, rozmiar 51 x 122 cm
1016,26 23 1250,00 w magazynie 1 rok

 specjalistyczna mata medyczna, wiele zastosowań (chirurgia, gabinety medyczne, kosmetyczne, podologiczne i inne), materiał 

bezwonny, antybakteryjna powłoka, żel terapeutyczny przynoszący ulgę dla stóp, komfortowa dla bosych stóp, antypoślizgowa, 

wodoodporna, łatwa w dezynfekcji, kolor niebieski lub czerwony; ten rozmiar jest dedykowany do położenia przed leżanki w 

gabinetach lekarskich i łóżka chirurgiczne, rozmiar większy: 51 x 122 cm

Eco Pro, mata podłogowa, rozmiar 51 x 81 cm 487,80 23 600,00 w magazynie 1 rok

 specjalistyczna mata podłogowa, wiele zastosowań, materiał bezwonny, miękka, powierzchnia komfortowa dla bosych stóp, 

antypoślizgowa, wodoodporna, łatwa w dezynfekcji, kolor czarny lub szary; dedykowana m.in. przed wagę medyczną, przed miernik 

wysokości ciała, przed analizator składu ciała (pasuje do modeli: Accuniq BC300, BC310);  rozmiar większy: 51 x 81 cm

Płyn do dezynfekcji powierzchni, 1L, Velox  lub 

Medi Spray
18,52 8 20,00 w magazynie 1 rok

Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni 

Cashmere (50 szt.)
14,81 8 16,00 w magazynie 1 rok

Rolki papieru termicznego do analizatorów 

składu ciała z wbudowaną drukarką termiczną
8,13 23 10,00 w magazynie 1 rok



pomiar masy i wysokości ciała

przenośny zestaw do pomiaru masy i 

wysokości ciała

waga MS6110 + stadiometr HM202P
1111,11 8 1200,00 w magazynie 2 lata

przenośny zestaw do pomiaru masy i 

wysokości ciała z torbą

waga MS6110 + stadiometr HM202P + torba

1462,96 8 1580,00 w magazynie 2 lata

MS6110

waga medyczna podłogowa

klasa III, nośność 200kg, dokładność 200g
740,74 8 800,00 w magazynie 2 lata

MS4202L

waga medyczna podłogowa z funkcją BMI

klasa III, nośność 200kg, dokładność 

50g<150kg>100g

1037,04 8 1120,00 w magazynie 2 lata

HM200PW

miernik wysokości ciała ścienny

14-205cm
398,15 8 430,00 w magazynie 2 lata

HM200P

miernik wysokości ciała typu stadiometr, 

przenośny, składany,

14-205cm

393,52 8 425,00 w magazynie 2 lata

HM202P

miernik wysokości ciała typu stadiometr, 

przenośny, składany, 20-205cm
550,93 8 595,00 w magazynie 2 lata

ultradźwiękowy składany

miernik wysokości ciała 

14-205cm
813,01 23 1000,00 w magazynie 1 rok

pomiar obwodów ciała

Miarka obwodów 27,78 8 30,00 w magazynie 1 rok

Miarka z kalkulatorem BMI 24,39 23 30,00 w magazynie 1 rok

Seca 201, miarka obwodów 46,30 8 50,00 w magazynie 1 rok



Seca 203, miarka obwodów z WHR 64,81 8 70,00 w magazynie 1 rok

Miarka długości 27,78 8 30,00 w magazynie 1 rok

pomiar fałdów skórno-tłuszczowych

Fałdomierz zegarowy typu Harpenden 

0-80 mm, 10 gms/mm2

(oprogramowanie, skrzynka, medyczny)

Baty

1759,26 8 1900,00 w magazynie 1 rok

medyczny fałdomierz z dedykowanym oprogramowaniem (pendrive), specjalistyczny instrument 

antropometryczny, dedykowany dla jednostek naukowych a także dla trenerów personalnych i innych 

specjalistów

Fałdomierz zegarowy typu Harpenden 

0-50 mm, 10 gms/mm2

(skrzynka)

Metrisis, Solo Abadi

1219,51 23 1500,00 w magazynie 1 rok

Fałdomierz plastikowy Slim Guide

0-80 mm, 10 gms/mm2

Metrisis, solo Abadi
317,07 23 390,00 w magazynie 1 rok

Instrumenty Antropometryczne netto vat brutto
termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria

linia Metrisis, indonezyjskie

Krzesło antropometryczne

52845,53 23 65000,00
w magazynie, lub do 

45 dni
1 rok

Jedyne na świecie,wyrabiane na zamówienie specjalistyczne krzesło antropometryczne, insterument do wykonywania pomiarów 

antropometrycznych ciała ludzkiego, więcej: https://vitako.pl/produkt/krzeslo-antropometryczne-269.html 

Zestaw antropometryczny profesjonalny, 

Complet Set - Metrisis 
(antropometr 0-2500mm, cyrkiel kabłąkowy 0-350mm, 

suwak liniowy 0-250mm, walizka)

Solo Abadi

13495,93 23 16600,00
w magazynie lub do 

3 tygodni
1 rok

Antropometr profesjonalny, 

Anthropometer - Metrisis 

(antropometr 0-2500mm, walizka)

Solo Abadi

8048,78 23 9900,00
w magazynie lub do 

3 tygodni
1 rok

Cyrkiel kabłąkowy duży, 

Large Spreading Caliper - Metrisis 

(caliper 0-600mm, walizka)

Solo Abadi

4715,45 23 5800,00
w magazynie lub do 

3 tygodni
1 rok

Cyrkiel kabłąkowy mały, 

Small Spreading Caliper - Metrisis 

(caliper 0-350mm, walizka)

Solo Abadi

3170,73 23 3900,00
w magazynie lub do 

3 tygodni
1 rok

linia Holtain, angielskie

Suwak liniowy, Bicondylar caliper                (0-

140mm)
2357,72 23 2900,00

w magazynie, lub 

na zamówienie do 3 

tygodni

1 rok



Suwak liniowy do pomiaru okolicy brzucha  

Sagittal Abdominal Caliper (SAD)                  (0-

360 mm)

1869,92 23 2300,00

w magazynie, lub 

na zamówienie do 3 

tygodni

1 rok

Suwak liniowy do pomiaru okolicy brzucha  

Sagittal Abdominal Caliper XL (SAD)                   

(0-500 mm)

2195,12 23 2700,00

w magazynie, lub 

na zamówienie do 3 

tygodni

1 rok

*dostępny pełny asortyment

Monitory Aktywności Fizycznej i Snu netto vat brutto
termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria

Activinsights Band 

opaska do monitorowania snu i aktywności

(oprogramowanie – licencja 12 miesięcy)

2276,42 23 2800,00
3-14 dni (na 

zamówienie)
1 rok

GeneActiv Original Band 

opaska do monitorowania snu i aktywności

(oprogramowanie – licencja wieczysta)
2439,02 23 3000,00

3-14 dni (na 

zamówienie)
1 rok

produkt przeznaczony do badań naukowych, z uwagi na dołączone oprogramowanie zawierające surowe dane do analizy, więcej: 

https://vitako.pl/produkt/akcelerometr-aktygraf-geneactiv-original-265.html 

GENEActiv Download/Charger Cradle 1463,41 23 1800,00
3-14 dni (na 

zamówienie)
1 rok

GENEActiv Wrist Strap/pasek na nadgarstek

GENEActiv Upper Arm Strap / pasek na ramię

GENEActiv Ankle Strap / pasek na kostkę

GENEActiv Chest Strap / pasek na klatkę

GENEActiv Waist Belt / pasek na talię

GENEActiv Thigh Strap / pasek na udo

73,17 23 90,00
3-14 dni (na 

zamówienie)
1 rok

Childrens tyvek wristband / paski dziecięce na 

nadgarstek, czarne/niebieskie/zielone/różowe
6,60 23 20,00

3-14 dni (na 

zamówienie)
1 rok

Asortyment spoza oferty na 

zamówienie
netto vat brutto

termin 

realizacji 
okres gwarancji Akcesoria

plurimetr Rippsteina 1219,51 23 1500,00
2 tygodnie po 

opłaceniu proformy
1 rok


