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Proč detekovat horečku pomocí termografie?

Důležitým ukazatelem infekce je zvýšení tělesné 
teploty obecně známé jako horečka. Termografie 
je ideální metoda pro kontrolu zvýšené teploty 
nejen jedinců, ale také velkého množství lidí.  
Funkce testo detekce horečky dokáže identifikovat 
relativní tělesnou teplotu osob nebo přesněji rozdíl 
teplot mezi „zdravými“ lidmi (s normální tělesnou  
teplotou) a „potenciálně nemocnými“ lidmi 

(se zvýšenou tělesnou teplotou). Teplota se měří  
na obličeji a při překročení určité mezní hodnoty  
se spustí upozornění. To umožňuje rychle  
a spolehlivě identifikovat osoby se zvýšenou 
tělesnou teplotou a izolovat je k podrobnějšímu 
lékařskému vyšetření.

Nepřetržitý výpočet 
Termokamery testo 885 a testo 890 mají funkci pro nepřetržitý 
výpočet průměrné teploty testovaných osob:

1  Nastavení základní hodnoty v menu 
Nastavená počáteční hodnota odpovídá očekávané průměrné 
teplotě lidského těla.

2  Nastavení tolerance 
Například  +1 nebo +2 °C.

3   Automatický výpočet prahové hodnoty 
Součet základní hodnoty a tolerance je hodnota horečky 
(= prahová hodnota, při které je osoba považována za osobu  
s podezřením na horečku).

4  Uložení naměřených hodnot 
Hodnoty teplot testovaných osob jsou průběžně ukládány  
do termokamery, aby se aktualizovala prahová hodnota.
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Žlutá 
Identifikována 
osoba.

Zelená 
Osoba není 
ohrožena horečkou.

Červená 
Osoba  
s podezřením  
na horečku.

Vizuální upozornění 
Teploty nad prahovou hodnotou jsou zobrazeny červeně.

Akustické upozornění 
„Píp“, dokud je obličej zobrazen na displeji.

Funkce ukládání snímku 
Pomocí tlačítka „Uložit“ je možné ukládat skutečné  
a infračervené snímky.

Princip funkce

Měření teploty okolí  
pomocí uloženého  
IR snímku.

Akustické upozornění  
při individuálně 
definovaných prahových 
hodnotách teploty.

HDMI výstup  
pro přímé spojení 
mezi termokamerou  
a monitorem.
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S asistentem testo detekce horečky  
jsou termokamery testo 885/testo 890 ideální 
pro identifikaci potenciálně nemocných osob.
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