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ERREKONOZIMENDUAK ETA ESFORTZU PROBAK

OINARRIZKOAK  19€

Federazio Lizentzia edo Eskola Kiroleko Lizentzia lortzeko baliodunak baliogarriak. 
Iraupena:15´
Egiten diren probak:
Auskultazioa,Anamnesia,Elektro Basala,Espirometria, Ruffier 
Testa,Otoskopia(Urpeko jarduerak), azterketa optikoa (Automobilismoa)

AURRERATUAK 55€

Lizentzia lortzeaz gain, Erresistentzia probetako eta kardiopatien despistajeetarako 
ziurtagiriak lortzeko.  Iraupena:30´

Egiten diren probak:
Auskultazioa,Anamnesia,Espirometria,Elektro Basala, Elektroa esfortzuan, Esfortzu 
proba maximala

ELITE 100€

Esfortzu Maximala egiteko gai izateaz gain, kirolariaren  egoera fisikoa zehazten da , 
bere entrenamenduak egin ditzan. Iraupena: ordu 1

Egiten diren probak:
Frekuentzia kardiako maximalean oinarritutako entrenamendu erritmoen 
zehaztapena. Monitorizazio Kardiakoa geldirik eta esofrtzu maximalean. Esfortzuan 
izan daitezkeen patologia kardiakoen despistajea.
Zineantopromotria:  Gantz tolesduren neurketa

ÉLITE´-LAKTIKOA 180€

Araututako entrenamenduak dituzten kirolariei zuzendua, kirol helburu zehatz bat 
dutenentzat, marka bat hobetu nahi dutenak, lehiaketetan dabiltzanak…
Iraupena:2 ordu
Egiten diren probak:
Azido laktikoaren neurketan oinarritutako entrenamendu erritmoen zehaztapena. 
Monitorizazio Kardiakoa geldirik eta esofortzu maximalean. Esfortzuan izan 
daitezkeen patología kardiakoen despistajea.
Zineantopromotria:  Gantz tolesduren neurketa
Marken aurreikuspenekin eta hobekuntza gakoak

www.asfedebi.com/serviciosmedicos



• Biomecanica eta Ergonomia SL enpresak 
erabiltzen duen marka komertziala da.

• Bere lan eremua kirol efizientzia da: 
medikuntza,biomekanika,fisiología,nutrizioa
,aktibazioa,berrikuntza…

• Kirol Etxean kokatuta dago, Bizkaiko Kirol 
federazio guztiekin batera. 

EXPERIENCIA
• Custom4.us-ek Asfedebiren kirol azterketak egiten 

ditu (urtean 6.000 baino gehiago)
• Custom4.us-ek Bilboko udaleko Suhiltzaile eta 

Udaltzainen prestaketa fisikoa kudeatzen du.
• Txirrindulari talde profesionalei ohiko esfortzu 

probak egiten dizkie. 

ZER DA CUSTOM4.US?

www.custom4.us



BIOMEKANIKA

TXIRRINDULARITZAN
Lesioen jatorria zehaztea
Neurrien zuzenketa
Pedalei eragitearen teknikaren berreziketa
Konponbide bakarrak eta neurrira: zapatilak 
neurrira,bizikletako aulkia, bizikletak neurrira…
RUNNING
Lesioen jatorria zehaztea
Lasterketako teknikaren berprogramazioa.
Lasterkari bakoitzari oinetako aproposak 
aukeratzea

PRESTAKETA FISIKOA

Presentziala, ez urrutikoa.
Helburuen araberako planifikazioa.
Aurrerapenen kontrola eta diagnosia.
Entrenamenduaren jarraipena

CUSTOM.4US-EN 
BESTE ZERBITZU 

BATZUK

www.custom4.us



OINARRIZKO AZTERKETEN PREZIOAK

www.asfedebi.com/serviciosmedicos

Oinarrizko azterketa medikuen banakako prezioa: 19€

*Gutxieneko taldea kirol etxean: 10 pertsona
*Gutxieneko taldea unitate mugikorrerako: 20 pertsona
*Azterketa bakoitzagatik prezioa. Zergak barne

MULTZOENTZAKO PREZIOAK




