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Funkcionālo spēju un fizisko īpašību
pētniecības laboratorija
Sadarbībā ar Fiziskās veselības, sporta
medicīnas un rehabilitācijas centra
laboratoriju

Funkcionālās sagatavotības
noteikšana

„Master Screen CPX”
Projekta vadītājs: Dr.paed. M.Lesčinskis
Kompleksais slodzes tests ar izelpas gāzu analīzi uz kardiopulmonālās diagnostikas
iekārtas „Master Screen CPX”, ražotājkompānija „VIASYS Healthcare GMBH”, Vācija.
Tā ir metode, kas apvieno veloergometriju un izelpas gāzu analīzes metodes. Šajā
funkcionālās diagnostikas testa laikā kompleksi var konstatēt un novērtēt sirds-asinsvadu,
un elpošanas sistēmas darbību mierā, slodzē un atjaunošanās laikā pēc slodzes. Papildus
testa laikā var reģistrēt atlētu uzrādītās darbspējas.
Veicot testu, ar kardiopulmonālās diagnostikas iekārtu „Master Screen CPX” var
noteikt: sirdsdarbības frekvenci (sit/min), sirds minūtes tilpumu (l/min), relatīvo
(ml/min/kg) un absolūto (ml/min) skābekļa patēŗiņu, plaušu minūtes ventilāciju (l/min),
sasniegto relatīvo (W/kg) un absolūto (W) slodzes jaudu, AeS–aerobo un AnS–
anaerobo slieksni.
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Laboratorijas darbības mērķi

Veidot teorētisko un materiālo bāzi pētījumu veikšanai sporta zinātnē un
radniecīgās zinātnes jomās.

