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1. Metoda analizy 
 

Termografia jest metodą diagnostyczną, która opiera się o odczytywanie poziomu 

emitowanego ciepła z badanej powierzchni ciała, odzwierciedlając zwiększony lub 

zmniejszony przepływ krwi w danym obszarze. Mapa temperatur interpretowana jest 

graficznie. Każdej temperaturze przepisana jest inna barwa, co daje termalny obraz, 

który przedstawia w rożnych barwach „fizjologicznie zachowującą się tkankę”.  

Termogramy wykonano za pomocą kamery termograficznej VarioCam z dokładnością 

pomiaru +/- 0,1ºC o rozdzielczości 640 x 480. Kamera termograficzna jest 

urządzeniem umożliwiającym uzyskanie obrazu w zakresie promieniowania 

podczerwonego emitowanego przez żywą tkankę. Badanie za pomocą sprzętu 

termograficznego polega na pomiarze energii elektromagnetycznej, którą przekazuje 

badana powierzchnia ciała. 

Analizy programu wykonano za pomocą programu komputerowego IRBIS 3 

Proffesional. 

2. Metody wykonywania badań termograficznych 
 

Celem pracy było zbadanie wpływu solarium na rozgrzanie grzbietu.  Do zbadania 

efektów działania solarium została uwzględniona grupa 4 klinicznie zdrowych koni. 

Wszystkie badane konie są regularnie użytkowane w sporcie.  

Każdy koń miał trzy badania termograficzne: przed działaniem solarium, 

bezpośrednio po działaniu solarium i 30 minut po jego działaniu. Czas działania 

solarium  15 minut.  

W każdym pomiarze uwzględniono zdjęcia termograficzne grzbietu od strony 

dogrzbietowej.  Temperatura otoczenia wynosiło około 21ºC.  
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Fot. 1. Zdjęcie termograficzne grzbietu od strony dogrzbietowej 

Zgodnie z zaleceniami ustalonymi w medycynie weterynaryjnej, dla uniknięcia 

błędnych wyników, pomiary termograficzne były przeprowadzane w kontrolowanych 

warunkach środowiskowych. W celu zminimalizowania wpływu zewnętrznych 

warunków środowiskowych, stajnie były zamknięte dla uniknięcia przeciągów i wpływu 

promieniowania słonecznego. Pomiary termograficzne koni wykonywano przed 

boksem, na korytarzu stajennym o równej powierzchni. Konie na dzień przed 

badaniem nie miały nakładanych żeli, maści, owijek czy ochraniaczy. W czasie badań 

nie były podawane zwierzętom środki medyczne, które mogły wpłynąć na obwodowy 

układ krążenia. Około 15 minut przed przystąpieniem do badań, dystalne odcinki 

kończyn w obszarze pomiarowym były szczotkowane równocześnie na symetrycznych 

stronach ciała. 

3. Spis termogramów: 
 

Termogramy przedstawione są w palecie barw rainbow – kolory tęczy ( pasek 

widoczny z boku każdego termogramu). Każdej barwie przepisana jest inna 

temperatura – od białej, czerwony najwyższej do niebieskiej, zielonej – najniższej. 
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1. PERWSZE BADANIE TERMOGRAFICZNE – KOŃ O IMIENIU 

ANGEL QUEEN 
 

  
Termogram nr 1. Grzbiet od strony dogrzbietowej 

w spoczynku przed działaniem solarium  
Termogram nr 2. Grzbiet od strony 

dogrzbietowej zaraz po działaniu solarium  

 

 
Termogram nr 3. Grzbiet od strony dogrzbietowej 30 minutowym po działaniu 

solarium 
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2. BADANIE TERMOGRAFICZNE – KOŃ O IMIENIU NUSZI 

 

  
Termogram nr 1. Grzbiet od strony dogrzbietowej 

w spoczynku przed działaniem solarium  
Termogram nr 2. Grzbiet od strony 

dogrzbietowej zaraz po działaniu solarium  

 

 
Termogram nr 3. Grzbiet od strony dogrzbietowej 30 minutowym po działaniu 

solarium 
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3. BADANIE TERMOGRAFICZNE – KOŃ O IMIENIU 

DIAMONIQUE 
 

  
Termogram nr 1. Grzbiet od strony dogrzbietowej 

w spoczynku przed działaniem solarium  
Termogram nr 2. Grzbiet od strony 

dogrzbietowej zaraz po działaniu solarium  

 

 
Termogram nr 3. Grzbiet od strony dogrzbietowej 30 minutowym po działaniu 

solarium 
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4. BADANIE TERMOGRAFICZNE – KOŃ O IMIENIU DON 

CORLEONE 
 

  
Termogram nr 1. Grzbiet od strony dogrzbietowej 

w spoczynku przed działaniem solarium  
Termogram nr 2. Grzbiet od strony 

dogrzbietowej zaraz po działaniu solarium  

 

 
Termogram nr 3. Grzbiet od strony dogrzbietowej 30 minutowym po działaniu 

solarium 
 

Podsumowanie: Silny wpływ solarium na rozgrzanie grzbietu 
(zwiększona temperatura o 3-4ºC) zaraz po zakończeniu jego 

działania. Zwiększona temperatura  grzbietu utrzymuje się 30 minut 
po zakończeniu działania solarium co potwierdza jego lecznicze 

działanie na organizm.  
 
 


