
Teploměry OMRON 
Návod na správné měření teploty 
Důležité zásady pro měření teploty
  Vysoká nebo dlouhotrvající horečka 

vyžaduje lékařské vyšetření, a to zejména 
u dětí. Kontaktujte svého lékaře.

  Pečlivě si přečtěte přiložené pokyny 
a řiďte se jimi, abyste zajistili přesné 
měření teploty. Uvědomte si, že měření 
teploty je ovlivněno mnoha faktory včetně fyzické 
námahy, pití horkých nebo studených nápojů před 
měřením a také technikou měření.

 Během měření buďte v klidu.
  Použití naměřených hodnot teploty ke stanovení 

vlastní diagnózy je nebezpečné a může vést 
ke zhoršení stávajících onemocnění.

MĚJTE NA PAMĚTI
Normální tělesná teplota není 37 °C, je individuální a pohybuje se v určitém rozmezí.
Horečkou se rozumí stav, kdy tělesná teplota překročí 38 °C, hodnota nad 37 °C se 
považuje za zvýšenou teplotu.
Měření na různých částech těla by neměla být srovnávána, neboť jednotlivé části těla 
reagují odlišně na změnu teploty.

Zásadní je stanovení rozpětí normální tělesné teploty – tento údaj zjistíme když v době, 
kdy jsme zdrávi změříme teplotu několikrát za den, toto si zaznamenáme a porovnáme  
v době, kdy budeme mít pocit zvýšené teploty.
Způsoby měření a rozmezí normálních teplot podle místa:
- v ústech - cca 35,7–37,3 °C (vhodné u dospělých a starších dětí, přesnější než měření v podpaží
- v konečníku - cca 36,2–37,7 °C (nejspolehlivější a nejrychlejší, zejména u malých dětí)
- v podpaždí - cca 35,2–37,3 °C (z lékařského hlediska ne vždy přesné) 
- v uchu - cca 35,8–37,5 °C (rychlé a přesné)
- na čele - cca 35,5–37,8 °C (rychlé a jednoduché )

MĚŘENÍ POD PAŽÍ - Axilární měření
Silné pocení v podpaží může, při axilárním měření, mít za následek nesprávné hodnoty.
Správně: Před měřením teploty otřete pot v podpaží.
 Měření teploty provádějte poté, co jste měli delší dobu připaženy paže k tělu.
 Umístěte špičku čidla do středu podpažní jamky.
 Špičku sondy mírným tlakem paže přidržujte v podpaží.
Po ukončení měření (zvukovém signálu), může teplota na displeji nadále stoupat, jestliže 
teploměr bude ponechán v místě měření. Proto se pro přesné podpažní měření doporuču-
je ponechat teploměr v podpaží déle (cca 5 min). Podpažní jamka bude správně prohřátá.
MĚŘENÍ BEZKONTAKTNÍM (infračerveným) teploměrem
Před měřením se ujistěte, že pokožka je čistá a suchá, není zpocená či mastná.
Důležité: bezdotykový teploměr měří teplotu vyzařovanou povrchem příslušného místa, 
jehož ochlazení např. potem, prouděním vzduchu, omytím atd. má vliv na výslednou hodnotu.
MĚŘENÍ V ÚSTECH - Orální měření (pro osoby od 4 let)
Před odečtením teploty musí být ústa zavřená po dobu 5 minut.
 Zasuňte teploměr pod jazyk tak, aby byl pod levou nebo pravou částí kořene jazyka.
 Teploměr na místě přidržte jazykem.
 Teploměr přidržujte rukou.

MĚŘENÍ V KONEČNÍKU - Rektální měření
 Obvykle se používá u malých dětí, u nichž je měření v ústech a pod paží obtížné.
 Aplikujte gel, který nedráždí pokožku.
 Špičku sondy opatrně zasuňte do konečníku – ne však hlouběji než 1,3 cm.
V případě odporu při zasunování špičky do konečníku nepoužívejte sílu.
 Po každém použití teploměr dezinfikujte.

Omron FlexTemp SMART
Teploměr s ohebným koncem 
pro příjemné měření a 10 sec. 
technologii. Pro měření v ústech, 
v podpaží i v konečníku

OMRON
Gentle Temp 521
Teploměr 3v1 - pro přesné 
měření v uchu, měření 
povrchové teploty  
a teploty okolí. Velmi rychlá  
1 sec. technologie

Nová řada OMRON výrobků
šetrných k životnímu prostředí

Vhodná náhrada za rtuťové teploměry

Otočte teploměr 
tak, aby displej 
směřoval dovnitř.

NOVINKA

Spotřebitelská linka – tel.: 417 639 530
info@celimed.cz, www.celimed.cz

Ohebný
konec

Jazyk

Displej směřuje 
nahoru.

Body umístění

Ke kořeni 
jazyka

Změna údajů vyhrazena ! 
Aktuální informace na www.celimed.cz


