
 

Baggrund: 
Når man tager et digitalt billede, eksempelvis af en tunge, sker der 
mange ting i overførslen af den virkelige verden til den digitale. 
 
Billedformatet som sædvanligvis anvendes (JPEG) og den 
anvendte kompression giver en ændring af farverne, og 
originalfarven kan aldrig fuldt genskabes. Desuden viser 
forskellige programmer gerne det samme billede i let forskellige 
nuancer. 
De forskellige kameraers indbyggede software er vidt forskellige, 
og de forskellige farvebalancer er vidt forskelligt implementeret, 
blitz eller ej har også på den korte afstand stor betydning. 
De skærme, hvor billedet vises, er meget forskellige, og 
indstillingerne varierer fra bruger til bruger. Og skulle man 
endelig formaste sig til at udskrive billedet på papir, har man føjet 
yderligere en variabel til listen over mulige fejlbehæftende 
faktorer. 
 
Der er altså et behov for en metode, som gør det muligt på trods 
af teknologien at kunne finde tilbage til den virkelighed, hvor 
billedet blev taget. 
 
Løsningen er nærliggende: en uforanderlig standard, som relaterer 
sig til det fotograferede objekt indfotograferes sammen med 
objektet. Det vil så, næsten uanset teknologiens ”angreb”, være 
muligt ved at se standarden sammen med objektet, at fastholde 
hvorledes objektet så ud på billedtidspunktet. 
 
DorisPladen er denne uforanderlige standard, og dermed svaret på 
problemet. Med sine ni grundlæggende farver fra 
tungediagnostikken er man nu i stand til at fastholde en standard i 
et tungebillede, og man vil altid være i stand til at genopdage 
tungens oprindelige farver. 
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  Find tilbage til de virkelige tungefarver 
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DorisPladen er påtrykt en standardiseret farvepallette, 
tilpasset tungediagnostik. 
Farverne på forsiden er forsynet med en forkortelse af det 
engelske navn, og på bagsiden er farvens engelske navn 
skrevet fuldt ud. 
Farvernes danske betegnelse er  
 

Fotografering af tungen: 
 
Ved fotografering er det vigtigt, at DorisPladen 
anbringes, så en del af alle ”striberne” er med på 
billedet. 
 
Det gælder for både over- og underside at tungen 
skal rækkes ud i en naturlig og afslappet holdning. 
Man skal kunne se hele tungens overflade fra spids 
til bageste område. Hvis det ikke kan lade sig gøre 
på et billede, må man aflæse tungen i flere 
omgange. 
 
Det bør ikke vare længere end 10-15 sekunder hver 
gang. Hvis tungen strækkes for meget – og for 
længe – risikerer man, at tungemusklen 
overanstrenges og at tungen bliver mere rød eller 
mørk. 
 
Pladen afsprittes før og efter brug. 
 
 

 

Forkortelse Farve navn 

NO Normal 

LR Lys rød 

RE Rød 

DR Dyb rød 

PA Bleg 

RP Purpur, rødlig 

BP Purpur, blålig 

OR Orange 

BR Sort/rød 


