
คูมือการใชงานเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด รุน PO40

เรียนคุณลูกคา ขอขอบคุณที่เลือกสินคาของเรา ชื่อเสียงของเราโดงดังเรื่องคุณภาพ
สูง ผลิตภัณฑของเราผานการทดสอบอยางละเอียดอาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน
เครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
เครื่องนวด อุปกรณดานความงาม อุปกรณสำหรับเด็ก และเครื่องกรองอากาศ
โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน และเก็บรักษาสำหรับการใชงานครั้งตอไป
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เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดรุน PO40 - 1 เครื่อง, แบตเตอรี่ 1.5 V AAA - 2 กอน
สายคลองคอ - 1 ชุด, กระเปาใสเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 1 ใบ, คูมือการใชงาน

1. สิ่งที่รวมอยูในพัสดุ

เครื่องหมายดังตอไปนี้จะถูกใชในคูมือนี้, บนพัสดุ และแผนแปะบนอุปกรณ:

คำเตือน บงบอกถึงความเสี่ยง
ของอันตรายและความเสียหายตอสุขภาพ

ผูผลิต

สวนของการใชงาน type BF

หามกำจัดแบตเตอรี่ ที่มีสวนประกอบ
ของสารอันตรายไปกับ ขยะในครัวเรือน

เครื่องหมาย CE รับรองวาผลิตภัณฑนี้ได
ทำตามระเบียบของ Directive 93/42/EEC
ของผลิตภัณฑทางการแพทย

สำคัญ หมายเหตุความปลอดภัยบงบอก
ถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวอุปกรณ

หมายเหต ุหมายถึงขอมูลที่สำคัญ

คาออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง (เปนเปอรเซ็นต)

อัตราเตนของหัวใจตอนาที

อุณหภูมิและความชื้น
ที่เหมาะแกการเก็บรักษา

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะตอการใชงาน

หมายเลขผลิตภัณฑ

ถูกปองกันจากหยดน้ำที่ตกลงมา

กำจัดตามระเบียบ Waste Electronical and
Electronic Equipment EC Directive - WEEE

ศึกษาคูมือ

4. เครื่องหมายและสัญลักษณ

อาจจะเกิดอันตรายตอรางกายและทรัพยสินไดหากไมไดศึกษาขอมูลดังตอไปนี้ใหดี
เก็บคูมือนี้ไวใชและเก็บไวในที่ที่งายตอการเขาถึงสำหรับผูใชผูอื่น โปรดใหคูมือนี้
ไปพรอมกับผลิตภัณฑเมื่อนำผลิตภัณฑไปใหกับบุคคลที่สาม

5. คำเตือนและหมายเหตุความปลอดภัย

• หามทาเล็บ, ติดเล็บปลอม หรือทาเครื่องสำอางคอื่นๆ บริเวณนิ้วมือ
• ตองแนใจวาเล็บของนิ้วมือที่จะถูกวัดนั้น ตองถูกตัดใหสั้นพอที่ปลายนิ้ว
  จะถูกเซ็นเซอรทั้งหมดในเครื่องวัด
• ถาผูที่ถูกวัดขยับตัวขณะวัด  ผูที่ถูกวัดจะตองทำใหรางกายของตนเองอยูนิ่งเสมอ
  ระหวางการวัด
• สำหรับผูที่มีหัวใจเตนผิดปกติ การอานของคาออกซิเจนของเลือด (SpO2) และ
  อัตราการเตนของหัวใจ (PRbpm) อาจจะไมถูกตองหรือไมสามารถวัดคาได
• ถาหากผูใชเคยมีประวัติใชเครื่องมือผาตัดแบบอิเล็กทรอนิกส หรือเครื่องกระตุน
  หัวใจ ฟงกชันการใชงานของเครื่องวัดคาออกซิเจนในเลือดอาจจะเกิดความบกพรอง
• ในเหตุการณที่เกิดคารบอนมอนอกไซดทำพิษ เครื่องวัดออกซิเจนจะแสดง
  ผลการวัดที่สูงเกินไป
• หลีกเลี่ยงแหลงแสงไฟที่เขมขน (เชนหลอดฟลูออเรสเซนต, แสงอาทิตย) ในบริเวณ
   ใกลเคียง ขณะที่มีการใชเครื่องวัด เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลที่ไมถูกตอง
• ผูที่มีความดันต่ำ,  ผูที่ปวยเปนโรคดีซาน หรือใชยาเพื่อการรักษาภาวะหลอดเลือด
  หดตัว (Vascular Contraction) อาจจะประสบกับคาการวัดที่ผิดพลาดหรือไมถูกตอง
• การวัดที่ผิดพลาดจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนไขผูซึ่งเคยมีประวัติเขาเครื่องสแกน

การละเลยที่จะทำตามคำแนะนำดังตอไปนี้จะสามารถเปนตัวการทำใหเกิดการ
วัดที่ผิดพลาดหรือไมสำเร็จได

• โปรดตรวจสอบอุปกรณที่บรรจุอยูในพัสดุวามีครบทุกอุปกรณ
• โปรดตรวจสอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอยางเปนประจำกอนการใช เพื่อรับรอง
  วาไมมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณและแบตเตอรี่มีเพียงพอ หามใชอุปกรณหาก
  ไมแนใจและติดตอศูนยบริการลูกคาของ Beurer หรือตัวแทนจำหนายที่เชื่อถือได
• หามใชอุปกรณอื่นๆที่ไมไดรับการแนะนำโดยผูผลิตหรือแนะนำใหเปนอุปกรณเสริม
• หามแกะหรือซอมเครื่องวัดออกซิเจนดวยตนเอง มิเชนนั้นการรับประกันจะเปน
  โมฆะ หากตองการซอมแซม โปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ Beurer หรือตัวแทน
  จำหนายที่เชื่อถือได

ขอหามใช
- แพผลิตภัณฑที่เปนยาง
- อุปกรณหรือนิ้วมือของคุณมีความชื้น หรือเปยก
- เด็กเล็ก หรือเด็กทารก
- ระหวางการสแกน MRI หรือ CT สแกน
- ระหวางทำการเคลื่อนยายผูปวยนอกโรงพยาบาล

คำเตือน

โปรดใช Beurer PO 40 pulse oximeter กับบุคคลเพื่อวัดคาออกซิเจนในเลือด(SpO2),
อัตราการเตนของหัวใจ(PRbpm),  (PI%) เครื่องวัดออก-
ซิเจนในเลือดนี้เหมาะสำหรับการใชงานตั้งแตในคนหมูนอย (ที่บาน) รวมไปถึงแผนก
ทางการแพทย (โรงพยาบาล, สถานประกอบการทางการแพทยตางๆ)

2. จุดประสงคในการใช

โปรดใช Beurer PO 40 pulse oximeter กับบุคคลเพื่อวัดคาออกซิเจนในเลือด(SpO2),
อัตราการเตนของหัวใจ(PRbpm) และคาความเที่ยงตรงในการวัด(PI%)เทานั้น คาออก
ซิเจนบงบอกถึงเปอรเซ็นตของเม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจน ดังนั้นจึงเปนตัวแปรที่
สำคัญของการประเมินฟงกชันของระบบทางเดินหายใจ การวัดจะทำไดโดยเครื่องวัด
ออกซิเจนในเลือดจะใชรังสี 2 รังสีที่มีความยาวของคลื่นแตกตางกัน ฉายไปที่นิ้วที่ถูก
สอดเขาไปในเครื่องมือ สวนมากคาออกซิเจนที่ต่ำจะบงบอกถึงโอกาสที่จะเกิดโรคภัย
ได(เชนโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, โรคหอบหืด, โรคหัวใจ และอื่นๆ)
ผูที่มีคาออกซิเจนต่ำจะมีอาการดังตอไปนี้: หายใจไมทัน, อัตราการเตนของหัวใจเตน
เร็วกวาปกติ, ออนเพลีย, ตื่นกลัว และเหงื่อออกงาย ถาหากคาของออกซิเจนลดลง
แบบเรื้อรัง ผูใชจะตองอยูภายใตการดูแลของแพทย  เมื่อใชเครื่องวัดออกซิเจนใน
เลือดและหัวใจ ถาหากคาของออกซิเจนในเลือดคุณลดนอยลงอยางรุนแรงโดยมี
อาการอื่นรวมดวยหรือไมก็ตาม คุณจะตองปรึกษาแพทยโดยทันที เพราะอาจจะมี
ความเสี่ยงถึงชีวิตได เครื่องวัดออกซิเจนไมไดแคเหมาะสมกับคนไขที่อยูในกลุมเสี่ยง
อยางเชน ผูที่ปวยเปนโรคหัวใจ หรือหอบหืดเทานั้น แตยังเหมาะสมกับนักกีฬาและ
คนที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ใชเวลาอยูบนที่สูงบอยๆ (เชนนักปนเขา, นักสกี, นักบิน
สมัครเลน)

3.สิ่งที่ควรรูเกี่ยวกับเครื่องวัดนี้

ขอแสดงความนับถือ
 ทีมงานบอยเลอร

8. การทำงาน
9.การวิเคราะหขอมูลที่วัดได
10.การดูแลรักษาและการทำความสะอาด
11. การเก็บรักษา
12. การกำจัด
13. ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได
14. ขอมูลทางเทคนิค

คุณลักษณะของเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด
• ใชงานงาย พกพาสะดวก
• ออกแบบอยางกะทัดรัด และน้ำหนักเบา
• การแสดงผลแบบ Two-colour OLED, แสดงคาออกซิเจนในเลือด (SpO2),
  อัตราการเตนของหัวใจ (PRbpm) และคาความเที่ยงตรงในการวัด (PI%) 
• สามารถปรับความสวางของหนาจอได (1-10 ระดับ)
• รูปแบบการแสดงผล 7 รูปแบบ / เตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ / ระบบปดเครื่องอัตโนมัติ
  หลังใชงาน 8 วินาที
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วันที่ของการผลิต

ระบบสัญญาณเตือนภัย

- ขณะวัดความดัน
- เล็บที่ทายาทาเล็บ, นิ้วมือสกปรก, แปะพลาสเตอร หรืออื่นๆที่เคลือบอยูบนนิ้วมือ
- นิ้วที่มีขนาดใหญที่ไมสามารถสอดเขาไปในเครื่องวัดได (ขนาดนิ้วมือ: ความกวาง
  โดยประมาณ >20 ม.ม., ความหนาโดยประมาณ >15 ม.ม.)
- นิ้วมือที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง, การบวมน้ำ, มีแผลเปน หรือแผลไหม
- นิ้วมือที่เล็กเกินไปอยางเชนนิ้วมือเด็ก (ความกวาง <10 ม.ม., ความหนา <5 ม.ม.)
- ผูใชที่อยูไมนิ่งระหวางการใช (เชน มีอาการตัวสั่น)
- อยูใกลสวนผสมของแกสที่ไวไฟหรือเสี่ยงตอการระเบิด

• การใชอุปกรณเปนเวลานานอาจจะทำใหเกิดความเจ็บปวดแกผูใชที่มีปญหาเกี่ยวกับ
  หัวใจเพราะฉะนั้นหามใชเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดเปนเวลานานมากกวา 30 นาที
  ตอ 1 นิ้ว เพื่อการวัดคาที่แมนยำและปกปองผิวหนังของคุณ
• เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจะแสดงผลการวัดอยางทันที แตไมสามารถใชอยางตอ
  เนื่องเปนเวลานานได
• เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไมมีฟงคชันเตือน ดังนั้นจึงไมเหมาะสมกับการวิเคราะห
  ผลทางการแพทย
• หามวิเคราะหหรือใหยาตนเองโดยไมรับคำปรึกษาของหมอและหามรับประทานยา
  ใหมหรือเปลี่ยนชนิดหรือขนาดของยาเองโดยไมไดรับอนุญาต
• หามจองดูภายในเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดระหวางการวัดเพราะแสงไฟสีแดง
  และแสงอินฟราเรดที่มองเห็นไดในเครื่องนั้นเปนอันตรายตอดวงตาของคุณ
• เครื่องมือนี้ไมเหมาะสมกับการใชสำหรับบุคคล(รวมถึงเด็ก) ที่ดอยศักยภาพทาง
  กายภาพ, ความรูสึก, จิตใจ หรือไมมีประสบการณ, ความรูในวิธีใช นอกจากบุคคล
  เหลานี้จะมีคนดูแลหรือไดรับคำแนะนำวิธีการใชอยางปลอดภัยและถูกวิธี และรับรู
  ถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได
• การแสดงผลของคลื่นชีพจรและแถบชีพจร ชวยใหความแรงของชีพจรหรือการ
  หมุนเวียนของเลือดถูกวิเคราะห ณ เวลานั้น นอกจากนี้ยังใชแสดงผลของการ
  เปลี่ยนแปลงที่เห็นไดของสัญญาณปจจุบัน  และหามใชเพื่อการวินิจฉัย
  สำหรับชีพจร
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หมายเหตุ

6. คำอธิบายอุปกรณ

7. การใชงาน

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

ปุม ฟงกชัน

1

ที่ใสสายคลองคอ
ชอง ใสนิ้วมือ

9.การวิเคราะหขอมูลที่วัดได

7.1 การใสถาน

7.2 การใสสายคลองคอ

• ถาหากสัญลักษณ ? ปรากฎอยูบนหนาจอนั้นหมายความวาสัญญาณการวัดนั้น
  ไมเสถียรและคาการอานนั้นจะไมถูกตอง
• เมื่อคุณนำนิ้วมือของคุณออกจากเครื่องวัดคาออกซิเจน อุปกรณจะทำการปดเอง
  โดยอัตโนมัติหลังจากนำนิ้วออกประมาณ 8 วินาที
• เลือกรูปแบบของการแสดงผลโดยการกดปุมฟงคชันครูหนึ่งระหวางการปฏิบัติการ
• ปรับแสงสวางของหนาจอโดยกดปุมฟงคชันคางไวระหวางการปฎิบัติการ

8. การทำงาน

คำเตือน

  ทางการแพทย หรือผูที่มีระดับคาเม็ดเลือดผิดปกติ เชนเดียวกรณีคารบอนมอนอก
  ไซด และเมทีโมโกลบินทำพิษ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได อยางเชน จากการใชยาสลบ
  หรือจากการมีคาเกล็ดเลือดเมทีโมโกลบินต่ำ
• การวัดอาจจะผิดพลาดกับผูปวยที่มีสายสอดหลอดเลือด (Arterial Catheter),
  ภาวะความดันโลหิตต่ำกวาปกติ, ภาวะหลอดเลือดหดตัวอยางรุนแรง, ภาวะโลหิต
  จางหรืออุณหภูมิรางกายต่ำ
• ปองกันเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจาก ฝุน, การกระแทก, ความชื้น, อุณหภูมิที่
  รุนแรง และวัตถุระเบิด

1. ปริมาณออกซิเจนในเลือด (เปอรเซ็นต)
2. อัตราการเตนของหัวใจ (ครั้ง/นาที)
3. แถบชีพจร
4. คาความเที่ยงตรงในการวัด (เปอรเซ็นต)
5. คลื่นชีพจร (plethysmographic wave)

การแสดงผล

หนาจอแสดงผล 7 แบบ
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1. เลื่อนฝาชองใสถานออก 3. ปดชองใสถาน2. ใสถานสองกอนที่ใหมา
    ลงไปในชองใสถานของ
    เครื่องวัดคาออกซิเจน

    โปรดใสใหถูกขั้วดังรูป

เพื่อการเคลื่อนยายเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอยางงายดาย เชน (ขณะเคลื่อน
ไหว) คุณสามารถตอสายคลองกับเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดได

ตารางดังตอไปนี้ใชเพื่อการประมวลผลสำหรับการวัดของคุณ ไมสามารถนำไปใช
กับบุคคลดังตอไปนี้ (เชนโรคหอบหืด, หัวใจลมเหลว, โรคทางเดินหายใจ) หรือใน
ขณะที่อยูที่ระดับความสูงมากกวา 1500 เมตร หากคุณอยูในขอบเขตดังกลาว
กรุณาปรึกษาแพทยเสมอเกี่ยวกับผลการวัดของคุณ

ปกติ

คาต่ำ / ปรึกษาแพทย

วิกฤต / ใหออกซิเจนโดยดวน

99-94

94-90

< 90

SpO
2 
ปริมาณออกซิเจนในเลือด

(สถานการณของเปอรเซ็นที่วัดได)

PI% คาความเที่ยงตรงในการวัด

คา PI% ควรมีคามากกวา 3% ขึ้นอยูกับผูปวย, สถานที่ในการวัด หรือสถานการณ
ของสุขภาพ คายิ่งมากยิ่งดี แตไมควรต่ำกวา 1% หากต่ำกวาแสดงวาการหมุนเวียน
ของโลหิตบริเวณปลายนิ้วที่วัดไมดี เกิดไดหลายสาเหตุเชน อาจใชเครื่องวัดออกซิเจน
นานเกินไป วิธีแกไข ควรหยุดการใชเครื่องวัดสักพัก นวดบริเวณฝามือ และนิ้วมือ
และวัดใหมอีกครั้ง

ความหมาย / ขอปฏิบัติ

1. สอดใสปลายที่เล็กเขาไปใน
    ชองที่ใสสายคลองคอ

2. นำปลายอีกดานของสายคลองคอเขา
    ไปในหวงและดึงใหแนน

1. บีบตามแนวลูกศรแลว
    สอดนิ้ว เขาไปในชอง
    ใสนิ้วของเครื่องวัด
    ดังภาพและคางไว

2. กดปุมฟงคชัน เครื่อง
    วัดจะเริ่มทำการวัด
    หามขยับระหวางทำ
    การวัด

3. เพียงไมกี่วินาทีคา
    ของการวัดจะปรา-
    กฎอยูบนหนาจอ

หมายเหตุ
สถานการณของปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ขึ้นอยูกับระดับความสูง

อางอิง : Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS
(ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37.

ตารางดังตอไปนี้เปนขอมูลใหคุณทราบ ผลกระทบที่ระดับความสูงตางๆที่คาของ
ปริมาณออกซิเจนในเลือดจะสงผลตอรางกายของคุณ หามนำขอมูลในตารางนี้ไป
ใชกับบุคคลดังตอไปนี้ (เชนโรคหอบหืด, หัวใจลมเหลว, โรคทางเดินหายใจ ฯลฯ)
บุคคลดังกลาว สามารถเจ็บปวยได(เชน อาการขาดออกซิเจน) ที่ระดับความสูงต่ำ

ปกติ

มีอาการเมาความสูง
ควรปรับตัวเขากับสภาพอากาศ

มีอาการเมาถี่ขึ้น
จำเปนตองปรับระดับอากาศ

ภาวะขาดออกซิเจนอยางรุนแรง
ตองกำหนดระยะเวลาที่สามารถ
ทนภาวะนี้ได

มีผลกระทบโดยตรง
มีอันตรายตอชีวิต

> 901500-2500 ม.

2500-3500 ม.

3500-5800 ม.

5800-7500 ม.

7500-8850 ม.

~ 90

< 90

< 80

< 70

SpO
2 
ปริมาณออกซิเจนในเลือด

(สถานการณของเปอรเซ็นที่วัดได)
ระดับ

ความสูง ผลกระทบตอรางกาย

2



การทิ้งหรือจำกัดเครื่องตองเปนไปตามขอบังคับ EC Directive-WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) หากมีขอสงสัย โปรดติดตอเจาหนาที่ที่รับผิด
ชอบดานการกำจัดของเสียใกลบานทาน
ถานที่หมดควรทิ้งในถังขยะเฉพาะ จุดรีไซเคิล หรือรานขายอิเล็คโทรนิค คุณตอง
ปฏิบัติตามกฎของการกำจัดถาน

ถังขยะที่มีสัญลักษณดังตอไปนี้
• Pb = Battery contains lead
• Cd = Battery contains cadmium
• Hg = Battery contains mercury

12. การกำจัด

14. ขอมูลทางเทคนิค

13. ปญหาที่อาจเกิดขึ้นได

11. การเก็บรักษา

หามใชแรงดันสูง หรือเอทิลีนออกไซด ในการฆาเชื้อ อุปกรณนี้ไมเหมาะแกการ
สเตอรลิเซชัน
ระวังไมใหโดนน้ำหรือของเหลว  เพราะอาจจะทำใหเครื่องเสียหายได
• ทำความสะอาดภายในบริเวณที่เปนยางดวยผานุมๆชุบแอลกอฮอล หลังการใชงาน
• ถาหากสัญลักษณแสดงถานออน ใหทำการเปลี่ยนถาน
• หากไมไดใชงานนานกวา 1 เดือน ใหถอดถานออกทั้งสองกอน เพื่อปองกันการรั่ว
ไหลของแบตเตอรี่

สำคัญ

10.การดูแลรักษาและการทำความสะอาด

ควรเก็บอุปกรณไวในที่แหง (ความชื้นนอยกวาหรือเทากับ 93%) ถาหากความชื้น
สูงเกินไปจะทำใหอายุการใชงานของเครื่องลดลง หรือทำใหเสียได ควรเก็บไวใน
ที่อุณหภูมิ -20ºC ถึง 56ºC

สำคัญ
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หมายเหตุ

หมายเหตุ

ควรนำเครื่องออกจาก
บริเวณนั้น

ใสนิ้วเขาไปใหมอีกครั้ง

ทำการวัดใหมอีกครั้ง ถายัง
เกิดปญหาขึ้นซ้ำอีก ควรขอ
คำแนะนำจากตัวแทนจำหนาย

สวมใสนิ้วไมถูกวิธี

คา SpO
2
 ต่ำเกินไป

(นอยกวา 70%)

บริเวณใกลเคียงมีแสงสวาง
มากเกินไป (เชนแสงจาก
หลอดไฟ และแสงจากดวง
อาทิตยเมื่ออยูกลางแจง

การหมุนเวียนที่ปลายนิ้ว
ไมดีพอ

ขนาดนิ้วใหญหรือเล็กเกินไป

หนาจอไมแสดงผล

ผลการวัดที่มีคาสูงสุด
แทรกเขามา

“Finger Out”
  ปรากฎขึ้นที่หนาจอ

ดูในหัวขอ คำเตือนและหมาย
เหตุความปลอดภัย (5)

ขนาดของนิ้วที่ใชในการวัดได
ควรมีความกวางอยูระหวาง
10-20 ม.ม. ความหนาปลาย
นิ้ว 5-15 ม.ม.

สิ่งที่เกิดขึ้นไดปญหา แนวทางแกไข

ทำการเปลี่ยนถาน

ควรใหนิ้วมือหรือรางกาย
อยูนิ่ง ในขณะทำการวัด

ควรพบปรึกษาแพทย

นิ้วมือหรือรางกายมีการ
เคลื่อนไหว

ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ

ถานออน

ทำการเปลี่ยนถาน

โปรด ติดตอศูนยบริการ

โปรด ติดตอศูนยบริการ

ใสถานผิดขั้ว

ปกติเครื่องจะทำการปด
โดยอัตโนมัติหลังใชงาน
ประมาณ 8 วินาที

ตัวรับแสงสีแดงเสีย

เครื่องเสีย

ถานหมด

“Error 3”

โปรด ติดตอศูนยบริการตัวรับแสงอินฟราเรดเสีย“Error 4”

โปรด ติดตอศูนยบริการหนาจอเสีย“Error 6”

โปรด ติดตอศูนยบริการตัวรับ LED เสีย“Error 7”

รุน PO40

ผลการวัดที่มีคาสูงสุด
แทรกเขามา

เครื่องไมทำงาน

หนาจอดับ
เปดเครื่องใหมอีกครั้งโดยใชปุม

ทำการเปลี่ยนถาน

สิ่งที่เกิดขึ้นไดปญหา แนวทางแกไข ขอกำหนด

รายละเอียดผลิตภัณฑ สามารถเปลี่ยนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ผลิตภัณฑถูกจัดอยูในมาตรฐานยุโรป EN60601-1-2 และตามขอกำหนดการใชงานรวมกัน
ของคลื่นแมเหล็ก

IPX1, application part, type BF

น้ำหนัก ประมาณ 57 กรัม (รวมถาน)

ชวงการวัด SpO
2 

 (ปริมาณออกซิเจนในเลือด): 70-100%
PRbpm (อัตราการเตนของหัวใจ): 30-250 ครั้ง/นาที
PI% (คาความเที่ยงตรงในการวัด): 0.3-20%

คาความคลาดเคลื่อน SpO
2 

 (ปริมาณออกซิเจนในเลือด): 70-100%, ±2%
PRbpm (อัตราการเตนของหัวใจ): 30-250 ครั้ง/นาที, ±2 ครั้ง/นาที
PI% (คาความเที่ยงตรงในการวัด): 0.3-1%, ±2 ตัวเลข ;

>1.1% ± 20%

เซนเซอรที่ใชวัด แสงสีแดง (ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร); แสงอินฟราเรดสีแดง
(ความยาวคลื่น 905 นาโนเมตร); silicon receiver diode

อุณหภูมิขณะใชงาน +5ºC ถึง +40ºC, ความชื้นสัมพัทธ์ ≤15 - 93%,
ความดันอากาศ 86-106 เฮกโตพาสคาล

อุณหภูมิสำหรับ
เก็บรักษา

-20ºC ถึง +55ºC, ความชื้นสัมพัทธ์  ≤93%,
ความดันอากาศ 86-106 เฮกโตพาสคาล

แหลงจายไฟ 2 x 1.5 โวลต 

อายุถาน 2 AAA อัลคาไลน ประมาณ 2 ป หลังการใชงาน
ใชงานวันละ 1 ครั้ง (ครั้งละ 60 วินาที)

ถาน AAA

วิธีการวัด วัดภายนอก วัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และวัดอัตรา
การเตนหัวใจที่ปลายนิ้ว

ขนาด ยาว 58.4 มม. x กวาง 33.5 มม. x สูง 37 มม.

• เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณที่มีความถี่สูงอาจรบกวนการทำงานของเครื่องวัด
• เครื่องวัดนี้จัดอยูในกลุมขอบังคับอุปกรณทางการแพทยของกลุมประเทศสมาคมยุโรป EU

ตามขอบังคับที่ 93/42/EC และภายใตกฎหมายอุปกรณทางการแพทยของประเทศเยอรมัน
และมาตรฐาน DIN EN ISO 9919

• ถาผูใชงานใชอุปกรณนี้เพื่อวัตถุประสงคทางการคาตองตรวจสอบความแมนยำของการวัด
ตามขอบังคับของกฎหมายอุปกรณเครื่องมือแพทยในแตละประเทศแมแตการใชงานสวนตัว,
เราก็ยังแนะนำใหตรวจสอบความแมนยำทุกๆ 2 ปที่ตัวแทนจำหนายของทาน

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด

สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล 
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