Optimera och säkra ditt träningsresultat!
Att ro fortare hjälper inte om båten färdas i fel riktning.
Kenichi Ohmae

Namn: A. Andersson

Denna analys syftar till att optimera din träning. Antingen kan du göra en analys utan att ha tränat innan, för att
fastställa din hälsostatus eller kan du välja att göra en analys före och efter träning för att få en mer djupgående
analys om din återhämtningsförmåga.
Analyserna ger svar på nedanstående frågor och de vita fälten i din fysiologi fungerar optimalt. Meningen med
denna analys är att vi ska arbeta oss fram till att samtliga delar har en röd markering. Då får du bäst utdelning av din
träning och du har en bar förutsättning för hela din hälsa.
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Att vara i balans
Vi ska arbeta mot att nedanstående bild blir helt vit. Då är alla funktioner i balans. Gult är en överaktivitet och blått
en underaktivitet.

Blodcirkulationen

Elasticitet i artärer

Motstånd i kärlen

Blodet, volym mm

SpO2%: Hemoglobin oxygen saturation in percent
AI (Augmentation Index): Indicator of the elasticity of the carotid artery.
EEI (Ejection Elastic Index): Related with LV ejection and elasticity of large artery.
DDI (Dicrotic Dilation Index): Related with contraction, tension and stiffness of small artery.
DEI (Dicrotic Elastic Index): Related to peripheral artery elasticity.
Etc (Estimated Cardiac Ejection time): Estimated Cardiac Ejection time related to the LV function
PH (Pulse Height): Related to Peripheral blood volume
SDPTG Aging Index: Mathematical calculation of the aging index from the SDPTG
Q (Cardiac Output): Indicator of the volume of blood being pumped by the heart, in particular by a ventricle
in a minute.
Cardiac index (CI) is a vasodynamic parameter that relates the cardiac output (CO) to body surface area
(BSA)
SV (Stroke Volume): Indicator of the volume of blood pumped from one ventricle of the heart with each
beat.
BV (Blood Volume): Blood volume is the volume of blood (both red blood cells and plasma) in a person's
circulatory system.
Ejection fraction (Ef) is the fraction of blood pumped out of a ventricle with each heart beat
SVR (Systemic Vascular Resistance) : Indicator of peripheral Resistance to flow that must be overcome to
push blood through the circulatory system.

Hjärtat
Cardio vascular system cross analysis / Comments
Vascular system
Large artery: elasticity normal range
Small artery: elasticity normal range
Peripheral artery: elasticity normal range
Carotid
Carotid elasticity normal range
Hypertension indicators
Cardiac Output: Increased
SVR (Systemic Vascular Resistance) : Decreased
Atherosclerosis indicator
c/a: Normal range
LV function
normal range function

Stressanalys - Utmattningsstress

VLF – Psykoemotionell stress
LF-Sympatiska nervsystemet
HF- Parasympatiska nervsystemet

Det autonoma nervsystemet - ANS
Består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ som inte är direkt viljestyrda, till exempel hjärta, lever,
mage, spottkörtlar m.m. ANS består av två delar, det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska
nervsystemet, som arbetar mot varandra, antagonistiskt. Något förenklat kan man säga att det sympatiska
nervsystemet styr energikrävande handlingar (kamp och flykt), medan det parasympatiska styr över energisparande
handlingar (vila och matspjälkning). Vid krävande prestationer ökar det sympatiska nervsystemet hjärtfrekvensen,
blodtrycket mm. När det är dags för vila, kommer det parasympatiska nervsystemet in och sänker hjärtfrekvensen
och blodtrycket. På så vis eftersträvas en balans, homeostas, i det långa loppet.

Det här är ditt autonoma nervsystem
när det är i balans är det helt vitt. När
det responderar på något i kroppen som
i ditt fall stress så blir vissa delar aktiva
(gula) och vissa delar blir mer inaktiva
(blåa). I balans reglerar det sig precis
som det ska mellan aktivitet och vila.

Binjuren och stresshormoner

BMI - vätskebalans

Matsmältningen
För alla människor är det A och O att ha ett bra upptag av näring ifrån tarmen samt en bra nedbrytning av proteiner, fetter och
kolhydrater. Om matsmältningsorganen är vita i nedanstående bild påvisar det en god funktion och ett bra upptag.

Stomach tissue state
Tissue perfusion : Normal range
Microcirculation Blood pressure normal range
Microcirculation blood viscosity normal range
Capillary stiffness normal range
Tissue Oxygen Level: normal range
Na+/K+ ATPase activity: normal range
Ascending colon
Tissue perfusion : Normal range
Microcirculation Blood pressure normal range
Microcirculation blood viscosity normal range
Capillary stiffness normal range
Tissue Oxygen Level: normal range
Na+/K+ ATPase activity: normal range
Descending colon
Tissue perfusion : Normal range
Microcirculation Blood pressure normal range
Microcirculation blood viscosity normal range
Capillary stiffness normal range
Tissue Oxygen Level: normal range
Na+/K+ ATPase activity: normal range

Liver and gallbladder
Tissue perfusion : Normal range
Microcirculation Blood pressure normal range
Microcirculation blood viscosity normal range
Capillary stiffness normal range
Tissue Oxygen Level: normal range
Na+/K+ ATPase activity: normal range
Pancreas
Tissue perfusion : Normal range
Microcirculation Blood pressure normal range
Microcirculation blood viscosity normal range
Capillary stiffness normal range
Tissue Oxygen Level: normal range
Na+/K+ ATPase activity: normal range

Ämnesomsättning:
OBS: Nedanstående del brukar vi inte lägga in i analysen, utan vi plockar endast ut vissa valda delar. Men för att ge en bild av hur
hela panelen ser ut. (Vi ber om ursäkt föra att upplösningen inte är perfekt)

Respiratoriska systemet

Träning & ATP aktivitet

Mineraler - Elektrolyter
Mineralstatus - Mineralerna kallas även elektrolyter och elektrolytbalansen är oerhört viktig för din hälsa. En elektrolyt är en
substans som innehåller fritt rörliga joner och som därför leder elektrisk ström.

pH-värde

Oxidativ stress
Oxidativ stress: I kroppen frigörs vid andning, när immunförsvaret är aktivt och vid andra kemiska reaktioner och även när andra
ämnen som inte är bra för kroppen som kommer utifrån något man kallar för fria radikaler. Dessa fria radikaler förstör
cellväggarna. För att skydda sig mot detta ska man ha ett bra antioxidant försvar.

MDA – Mängden fria radikaler
SOD 2 – Försvars system mot fria radikaler
Glutathione Reductase – Försvars system mot fria radikaler.

Näringsbrister

Dermatom
Dermatom
Ett dermatom är ett område på huden som innerveras av ryggmärgnerver. Nerverna som utgår ifrån ryggen. Denna del kommer
ifrån Kiropraktorns del i ES-teck. Bilden skall vara vit vid ett optimalt tillstånd.

Övrigt: Serotonin efter träning den 17 maj, klienten tränade även den 8 februari då vi fick upp serotoninet men det
blev inte lika högt. Genom att arbeta med allmänhälsan och mat som innehåller serotonin gick det upp mer och mer
under tid.

Här kommer en handlingsplan nedskriven till klienten.

