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Практичне керівництво
Контроль температури 
тіла безконтактно 
Рекомендації по використанню пірометрів testo 
для вимірювання температури тіла людини.
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Важлива інформація

•   Пірометри testo не затверджені для застосування в медичній сфері.

•  Інфрачервоні термометри testo - це вимірювальні прилади для безконтактного 
вимірювання температури поверхні тіла.

•  Пірометри не підходять для діагностичних вимірювань у медичній галузі. 
Використання інфрачервоних термометрів не може бути заміною консультацій 
з лікарем.

•  Testo рекомендує використовувати пірометри в якості порівняльного вимірювання 
для виявлення хворих в групах людей. 

•  Враховуючи похибку до ± 1,5 ° C, не рекомендується визначати пірометрами 
абсолютне значення температури. Як було сказано в попередньому пункті, 
пірометри testo слід використовувати для порівняльних вимірювань.

•  Інфрачервоний термометр та людина, температуру якої вимірюють, повинні 
залишатися в одному середовищі, зі стабільною температурою та вологістю, не 
менше 15 хвилин до проведення вимірювання.

•  Пірометри testo не розроблені для використання дітьми та особами з обмеженими 
фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або особами з 
недостатнім досвідом та знаннями, якщо їх дії не контролює особа, відповідальна 
за їх безпеку.

•  Температура поверхні тіла на лобі відрізняється від звичної нам 

внутрішньої температури тіла, 

яку вимірюють за допомогою 

звичайного медичного 

термометра.
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•  Додаткове вимірювання класичним медичним термометром рекомендується у 
наступних випадках:

1. Якщо виміряне значення нижче або вище очікуваного
2. Для новонароджених та немовлят, віком до 100 днів
3.  Дітям до трьох років, у яких ослаблена імунна система або які незвично реагують 

на наявність або відсутність лихоманки
   4.  Якщо ви вперше використовуєте пірометр або ще звикаєте до роботи з ним.

•  У випадку несправності або пошкодження приладу, не намагайтеся самостійно 
відремонтувати прилад, оскільки ви втратите гарантію на нього. 

•  Не використовуйте інфрачервоний термометр у місцях з підвищеною вологістю.

•  Не проводьте вимірювань, якщо лінза пірометра затуманена або брудна.

•  Не трусіть пірометр, не використовуйте надмірною сили та уникайте його падіння.

•  Захищайте прилад від прямих сонячних променів, дуже високих або низьких 
температур, бруду та пилу.

•  У пірометрах testo коефіцієнт випромінювання за замовчуванням встановлено 
на рівні 0,95. Звертаємо увагу, що правильний коефіцієнт для вимірювання 
температури поверхні тіла людини складає 0,98. Прочитайте інструкцію, щоб 
дізнатися, як встановити коефіцієнт випромінювання на 0,98.
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Вимірювання температури тіла – 
швидко та точно!
Інфрачервоні термометри дозволяють безконтактно виміряти температуру 
поверхні тіла. Температуру рекомендується вимірювати на лобі, між бровами і 
волоссям. Енергія, що випромінюється в цій точці, вимірюється і перетворюється 
пірометром в значення температури на дисплеї. 

Порядок проведення вимірювань

1.  Переконайтесь, що коефіцієнт 
випромінювання встановлено на 
0,98.

2.  Для акліматизації до навколишніх 
умов та зменшення похибки, 
рекомендується за 15 хвилин до 
початку вимірювань розмістити 
пірометр та людину в кімнаті, де 
будуть проводитись вимірювання.

3.  Перед вимірюванням, людина 
обов’язково повинна заплющити 
очі та не дивитись на лазерний 
вказівник.

4.  Проводьте 
вимірювання 
на лобі, з 
приблизної 
відстані у 5 см.

www.testo.kiev.ua
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Ексклюзивний дистриб’ютор Testo SE & Co. KGaA ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403, Київ, 04119,       
(044) 501-40-10,  (095) 111-80-10 
info@testo.kiev.ua


