
TECHNICKÁ POZNÁMKA – BEZKONTAKTNÁ DETEKCIA 

ZVÝŠENEJ TELESNEJ TEPLOTY 

VPLYVY NA MERANIE TEPLOTY KOŽE S POUŽITÍM INFRAČERVENÉHO BEZKONTAKTNÉHO SNÍMAČA 

 

Nízka vonkajšia teplota vzduchu, vietor a dážď ovplyvňujú povrchovú teplotu kože na hlave, ak ihneď 

po vstupe do budovy je meraná teplota na čele s použitím bezkontaktného teplomeru.  

Na termografických snímkach urobených infračervenou termovíznou kamerou sú znázornené 

rozdiely v povrchovej teplote kože pri rôznych podmienkach merania.  

 

Meranie na osobe, ktorá bola v miestnosti s teplotou       Okamžité meranie na osobe, ktorá prišla z vonkajšej   

21°C.                                                                                             teploty 6 °C.      

                                                                                

Na obrázkoch je vidieť približne 2°C rozdiel medzi meraním ihneď po vstupe osoby do miestnosti 

z chladného vonkajšieho prostredia a meraním na osobe, ktorá sa zdržiavala v miestnosti určitý čas.  

Tento vplyv spôsobuje všeobecnú nevýhodu pri bezkontaktnom meraní teploty povrchovej teploty 

kože na hlave s použitím infračerveného teplomeru, či je to bodový pyrometer, lekárenský 

bezkontaktný teplomer alebo termovízna kamera.   

Aby sme stanovili čo možno najreprezentatívnejšiu teplotu meraním na hlave, doporučujeme pred 

meraním počkať asi 5 minút v budove, aby sa teplota kože zvýšila a eliminoval sa ochladzovací 

efekt z vonkajšieho prostredia. 

Pyrometer T-SENSOR2020 je kalibrovaný pre merania na osobách v prostredí s teplotou v rozsahu 

18°C až 27 °C. Pri týchto podmienkach povrchové meranie na hlave najlepšie koreluje so skutočnou 

telesnou teplotou. Merania majú dlhodobú stabilitu, čo sa týka dlhodobej prevádzky prístroja 

a výbornú opakovateľnosť meraní.  

Na elimináciu zníženia povrchovej teploty hlavy vplyvom ochladenia vonkajším vzduchom je možné 

urobiť jemné doladenie (nastavenie) snímača pridaním offsetu na displejovej jednotke. Priemerný 

pokles teploty kože na hlave pri pobyte vo vonkajšom chladnom prostredí je 2 °C. Hodnota offsetu 

(napr. +2°C) bude pridaná ku meranej hodnote teploty, takže zobrazená hodnota sa zvýši o hodnotu 

offsetu. Táto voľba je užitočná, ak sa meranie teploty vykonáva ráno pri príchode do práce alebo ak je 

celodenná vonkajšia teplota výrazne nižšia ako izbová teplota.  



V súvislosti s týmto nastavením je dôležité si uvedomiť, že osoby prichádzajúce z prostredia 

s vonkajšou (vnútornou) teplotou vyššou ako +18°C, budú mať nameranú vyššiu teplotu o hodnotu 

ofsetu.  

Keď je z hľadiska pohybu osôb nepohodlné pri uvedených vonkajších podmienok počkať aspoň 3 až 5 

minút pre meraním, je možné prijať tzv. diferenčný prístup. Na základe vynikajúcej opakovateľnosti 

merania je možné akceptovať aj znížené hodnoty teploty (ovplyvnené ochladzovacím efektom 

vonkajšieho prostredia) a vyhodnotenie možnej zvýšenej teploty alebo horúčky je možné poňať ako 

rozdiel medzi „zdravou teplotou kože“ a zvýšenou teplotou pri infekcii, ktorá sa prejaví celkovým 

zvýšením o 1,5 až 2 °C. Opakovaným meraním po asi 5 minútach je možné potvrdiť alebo nepotvrdiť 

zvýšenú telesnú teplotu.        

ABY SME ZÍSKALI ČO MOŽNO NAJREPREZENTATÍVNEJŠIU TEPLOTU, KTORÁ NAJLEPŠIE KORELUJE SO 

SKUTOČNOU TELESNOU TEPLOTOU, DOPORUČUJEME NAMIERIŤ SNÍMAČ DO OBLASTI OČNÝCH 

KÚTIKOV (KANTUS). TOTO MERANIE SA MÔŽE UROBIŤ, KEĎ JE POTREBNÉ OVERIŤ MERANIE 

PREDTÝM VYKONANÉ NA ČELE.  

    

Meracia oblasť s najlepšou koreláciou ku telesnej teplote – vzdialenosť merania 200-300 mm pri použití pyrometra  T-

SENSOR2020. 
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