
คู่มือการใช้งาน
เครื่องพนละอองยา
Model no: IH60

คาํเตือนแสดงใหเ้ห็นความเสี�ยงของการบาดเจบ็คาํเตือน

 บนัทึกความปลอดภยั ระบุความเป็นไปไดที้�จะเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์

สญัลกัษณ์ต่อไปนี�ใชบ้นบรรจุภณัฑแ์ละบนแผน่พิมพส์าํหรับอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

สําคญั

สารบัญ
1. ทาํความรู้จกักบัอุปกรณ์

2. เครื�องหมายและสญัลกัษณ์

3. คาํเตือนและหมายเหตุดา้นความปลอดภยั

4. คาํอธิบายของอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม

5. การใชง้านเบื�องตน้

6. การใชง้าน

สิ�งที�อยู่ในการจดัส่ง

1.ทาํความรู้จกักบัอุปกรณ์

2. เครื�องหมายและสัญลกัษณ์

สญัลกัษณ์ต่อไปนี�  สามารถพบไดใ้นคู่มือการใชง้านและบนอุปกรณ์

ข้อสังเกต
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หมายเลขเครื�อง (Serial Number)

สามารถใชง้านได ้30 นาที หลงัจากนั�นควรพกั 30 นาที
ก่อนทาํงานอีกครั� ง

ป้องกนัวตัถุแปลกปลอมที�มีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 12.5 มม. 

หรือใหญ่กวา่ และป้องกนันํ�าหยดเมื�อทาํมุมไดสู้งสุด 15 °

รับรองวา่ผลิตภณัฑนี์� มีคุณสมบติัสอดคลอ้งตามขอ้กาํ

หนดที�สาํคญัทางการแพทย ์(Directive 93/42/EEC)

เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม

อยูใ่นประเภท ชนิท BF

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํสาํหรับการใชง้าน

การป้องกนัอุปกรณ์

ผูผ้ลิต

3. คาํเตือนและหมายเหตุด้านความปลอดภยั

คาํเตือน

ก่อนใชง้าน โปรดตรวจสอบวา่อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไม่แสดงใหเ้ห็นถึงความเสียหาย หากมี

ขอ้ส่งสยั หา้มใชผ้ลิตภณัฑแ์ละโปรดติดต่อผูจ้าํหน่าย หรือติดต่อจุดบริการลูกคา้ที�ระบุ

- ก่อนการใชง้านโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่พบเห็นอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที�มีความชาํรุด

  หรือเสียหาย หากคุณมีขอ้สงสยัโปรดอยา่ใชอุ้ปกรณ์และติดต่อผูจ้าํหน่ายหรือติดต่อจุดบริการ

  ลูกคา้ที�ระบุ

- ในกรณีที�อุปกรณ์ผดิปกติโปรดดูบท“ 10 การแกไ้ขปัญหา"

- อุปกรณ์ไม่เหมาะสมสาํหรับการใชง้านแทนการรักษาทางการแพทย ์โปรดปรึกษาแพทยข์องคุณ

  ก่อนเสมอหากคุณมีอาการป่วยดหรือบาดเจบ็

- หากคุณมีปัญหาเรื�องสุขภาพใหป้รึกษาแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญของคุณ

- โปรดทราบมาตรการสุขอนามยัทั�วไปเมื�อใชเ้ครื�องพน่ละอองยา

- ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทย ์เกี�ยวกบัประเภทของยาที�ใช ้ขนาด ความถี� และระยะเวลาใน

  การสูดดม

- ใชย้าตามที�แพทยห์รือเภสชักรของคุณแนะนาํเท่านั�น โปรดทราบ: สาํหรับการรักษาใหใ้ชชิ้�นส่วน

  ที�ระบุโดยแพทยข์องคุณตามการวนิิจฉยัเฉพาะ

- ตรวจสอบวา่มีขอ้หา้มสาํหรับการใชง้านกบัระบบปกติ ในการรักษาแบบการพน่ละอองยา บนคู่

  มือการใชย้าหรือไม่

- หากอุปกรณ์ไม่สามารถใชง้านไดห้รือคุณรู้สึกไม่สบายหรือรู้สึกเจบ็ปวดใหห้ยดุใชท้นัที

- โปรดใชง้านอุปกรณ์ใหห่้างจากดวงตาของท่าน เนื�องจากจากการพน่ยาอาจเป็นอนัตรายได้

- ไม่อนุญาตใหท้าํการเปลี�ยนแปลงอุปกรณ์

สําคญั

-  การตดักระแสไฟ การรบกวนฉบัพลนัหรือสภาวะที�ไม่เอื�ออาํนวยใดๆ อาจส่งผลใหอุ้ปกรณ์ไม่สามารถ

   ใชง้านได ้เราจึงแนะนาํใหท่้านมีอุปกรณ์หรือยาทดแทน (หลงัไดรั้บการเห็นดว้ยจากแพทยข์องท่าน)

-  หากท่านตอ้งการอแดปเตอร์หรือสายพว่ง ควรจะตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั 

   ขอ้จาํกดัพลงังานและเอาตพ์ตุสูงสุดตอ้งไม่เกินที�ระบุไวบ้นอแดปเตอร์

-  หา้มเกบ็อุปกรณ์หรือสายไฟไวใ้กลก้บัแหล่งความร้อน

-  หา้มใชอุ้ปกรณ์ในหอ้งที�เคยใชส้เปรยม์าก่อนหนา้นี�  โปรดระบายอากาศในหอ้งก่อนที�จะทาํการรักษา

-  หา้มใชง้านอุปกรณ์ต่อหากเกิดเสียงที�ผดิปกติโดยเดด็ขาด

-  เพื�อเหตุผลดา้นสุขอนามยั ผูใ้ชค้วรจะตอ้งถอดอแดปเตอร์หลกัออกจากอุปกรณ์หลงัการใชง้านเสมอ

-  โปรดจดัเกบ็อุปกรณ์ในสถานที�ที�ไดรั้บการปกป้องจากสภาพอากาศ อุปกรณ์จะตอ้งเกบ็ไวใ้นสภาพ

   แวดลอ้มตามที�ไดร้ะบุไว้

การจดัการแบตเตอรี�

-  หากผวิหนงัหรือดวงตาของท่านถูกสมัผสักบัของเหลวจากเซลลแ์บตเตอรี�แบบชาร์จไฟ ใหล้า้งบริเวณ

   ที�ไดรั้บผลกระทบออก

-  เดก็เลก็อาจกลืนและสาํลกัแบตเตอรี�แบบชาร์จไฟได ้โปรดเกบ็แบตเตอรี�แบบชาร์จไฟใหห่้างจากเดก็เลก็

-  โปรดป้องกนัแบตเตอรี�จากความร้อนสูง

อนัตรายจากการสําลกั

- หา้มใชอุ้ปกรณ์ใกลก้บัก๊าซไวไฟ เช่น ออกซิเจนหรือไนโตรเจนออกไซด์

- อุปกรณ์นี�ไม่ไดเ้หมาะสาํหรับใชง้านในเดก็หรือผูที้�มีขอ้จาํกดัทางร่างกาย ประสาทสมัผสั (เช่น

  ลดความเจบ็ปวด) หรือทกัษะทางจิต หรือขาดประสบการณ์ หรือขาดความรู้ เวน้แต่พวกเขาจะ

  ถูกควบคุมโดยบุคคลที�รับผดิชอบต่อความปลอดภยั และไดรั้บคาํแนะนาํในการใชง้านอุปกรณ์

- ตรวจสอบในแผน่พบับรรจุภณัฑย์าสาํหรับขอ้หา้มที�เป็นไปไดส้าํหรับการใชง้านกบัเครื�องพน่ละ

   อองยาทั�วไป

- โปรดปิดและดึงปลั�กออกก่อนทุกครั� งก่อนการทาํความสะอาด หรือการบาํรุงรักษา

- โปรดเกบ็วสัดุบรรจุภณัฑใ์หห่้างจากเดก็ ๆ (ป้องกนัความเสี�ยงจากการสาํหลกัหรือติดคอ)

- เพื�อป้องกนัความเสี�ยงต่อการกีดขวางหรือการรัดพนั โปรดเกบ็ใหพ้น้จากมือเดก็เลก็

- อยา่ใชชิ้�นส่วนเพิ�มเติมใด ๆ ที�ไม่ไดรั้บการแนะนาํจากผูผ้ลิต

- อุปกรณ์ตอ้งเชื�อมต่อกบัแรงดนัไฟฟ้าหลกัที�ระบุไวใ้นคู่มือเท่านั�น

- หา้มจุ่มอุปกรณ์ลงในนํ�าและหา้มใชใ้นหอ้งนํ�า ไม่วา่ในสถานการณ์ใด เนื�องจากของเหลวอาจเขา้สู่

  อุปกรณ์ได้

- โปรดป้องกนัอุปกรณ์จากการกระแทกที�รุนแรง

- หา้มสมัผสัสายไมโคร USB ดว้ยมือที�เปียกเพราะอาจทาํใหเ้กิดไฟฟ้าช็อตได้

- หา้มดึงอแดปเตอร์ออกจากเตา้ไฟฟ้าโดยใชส้ายไมโคร USB

- หา้มบิดหรือโคง้งอสายเคเบิล micro USB หา้มนาํไวเ้หนือวตัถุที�มีขอบคมหรือปล่อยใหห้อ้ยลงมาและ

  โปรดป้องกนัสายจากแหล่งความร้อน

- ขอแนะนาํใหป้ลดสายไมโคร USB ออกจนสุดเพื�อหลีกเลี�ยงความร้อนสูงเกินไปที�เป็นอนัตราย

- หากสายไมโคร USB หรืออแดปเตอร์ไฟหลกัของอุปกรณ์นี� เสียหายโปรดกาํจดัทิ�ง กรุณาติดต่อฝ่าย

   บริการลูกคา้หรือผูจ้าํหน่าย

- หากอุปกรณ์เปิดอยูอ่าจเกิดความเสี�ยงไฟฟ้าช็อตได ้โปรดตดัการเชื�อมต่อของอเเดปเตอร์ออกจากแหล่ง

  จ่ายไฟ และโปรดตดัการเชื�อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB กบัแหล่งพลงังานอื�นๆ

- ไม่อนุญาตใหท้าํการดดัแปลงอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริม

- หากอุปกรณ์ตกหล่น ถูกสมัผสักบัความชื�นระดบัสูง หรือไดรั้บความเสียหายอื�น ๆ โปรดหยดุการใช้

  งานอุปกรณ์ หากมีขอ้สงสยัติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้หรือผูจ้าํหน่าย

- เครื�องพน่ยา IH 60 สามารถใชง้านไดก้บัอะตอมไมเซอร์ Beurer ที�เขา้กนัได ้และอุปกรณ์เสริมของ 

  Beurer ที�เหมาะสมเท่านั�น การใช ้เครื�องพน่ละอองยา และอุปกรณ์เสริมที�ผลิตโดยบริษทัอื�น อาจส่งผล

  ใหก้ารรักษา มีประสิทธิภาพนอ้ยลง และอาจทาํใหอุ้ปกรณ์เสียหายได้

- โปรดเกบ็อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมใหห่้างจากเดก็และสตัวเ์ลี�ยง

- เครื�องพน่ละอองยา

- กระบอกใส่ยา

- ท่ออดัอากาศ

- ที�พน่ยาทางปาก

- หนา้กากสาํหรับผูใ้หญ่

- หนา้กากสาํหรับเดก็

- ที�พน่ยาทางจมูก

- ฟิวเตอร์กรอกอากาศ

- สายเคเบิลไมโคร USB

- อะแดปเตอร์

- ถุงเกบ็

- กระเป๋าพกพา

- คู่มือแนะนาํสาํหรับการใชง้าน

เครื�องพน่ละอองยา ใชส้าํหรับการรักษาทางเดินหายใจส่วนบนและล่างโดยการสูดดมหรือสูดดมยาตาม

ที�แพทยแ์นะนาํ สอบถามจากแพทยห์รือเภสชักรเพื�อขอขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการใชง้าน อุปกรณ์นี� เหมาะ

สาํหรับใชใ้นบา้น ควรใชย้าเฉพาะตามคาํแนะนาํจากแพทย ์ใหแ้น่ใจวา่คุณมีความผอ่นคลายเมื�อสูดดม

ยาและหายใจชา้และลึก หายใจออกตามปกติเมื�อไดรั้บการเตรียมอยา่งถูกตอ้งอุปกรณ์ที�สามารถใชอี้ก

ครั� ง การเตรียมการประกอบดว้ยการเปลี�ยนอุปกรณ์เสริมทั�งหมดรวมถึงเครื�องพน่สารเคมีและเครื�องกรอง

อากาศและการฆ่าเชื�อบนพื�นผวิของอุปกรณ์โดยใชส้ารฆ่าเชื�อโรคมาตรฐาน โปรดทราบวา่ควรเปลี�ยน

อุปกรณ์เสริมทุกชิ�นหากมีผูใ้ชม้ากกวา่หนึ�งคน

เรียนคุณลูกค้า

ขอขอบคุณที�เลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องเรา เรามีชื�อเสียงดา้นผลิตภณัฑที์�มีคุณภาพสูง ผลิตภณัฑข์องเรา

ถูกทดลองแลว้เพื�อการใชที้�เกี�ยวกบั ความอบอุ่น, นํ�าหนกั, ความดนัโลหิต, นํ�าตาลในเลือด, อุณหภูมิ

ของร่างกาย, ชีพจร, การบาํบดัแบบนุ่มนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอ่านคู่มือการ

ใชเ้พื�อการใชอ้ยา่งปลอดภยัและเกบ็ไวเ้พื�อการใชต่้อไป และโปรดเกบ็คู่มือไวใ้นที�ที�ผูใ้ชค้นอื�นจะหยบิ

มาอ่านไดง่้าย

ขอแสดงความนบัถือ
บอยเล่อร์

7. การเปลี�ยนตวักรอง

8. การทาํความสะอาดและฆ่าเชื�อ

9. การกาํจดัทิ�ง

10. หากเกิดปัญหา

11. ขอ้มูลทางเทคนิค



6.1 การใส่ยาในกระบอกพ่นยา
-  เปิดเครื�องพน่ละอองยาโดยบิดที�ดา้นบนทวนเขม็นาฬิกาใหห่้างจากภาชนะบรรจุยาและโปรดวางที�

   สอดเครื�องพน่ยาลงในภาชนะบรรจุยา

-  โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่กรวยสาํหรับการใชย้านั�นพอดีกบักรวยสาํหรับท่ออากาศภายในเครื�องพน่ยา

ในระหวา่งการชาร์จไฟ LEDs 1 ดวง (แบตเตอรี�ใกลห้มด) กบั 4 ดวง (แบตเตอรี� ถูกชาร์จเตม็) ที�ตวัแสดง

สถานะแบตเตอรจะส่องแสงตามสถานะแบตเตอรี�  เมื�อแบตเตอรี� ถูกชาร์จเตม็แลว้ ไฟ LEDs ทั�ง 4 ดวงจะ

ส่องสวา่งอยา่งถาวร

ข้อสังเกต

แสงไฟ LEDs บนตวัแสดงสถานะแบตเตอรี�จะส่องแสงตามสถานะแบตเตอรี�ในขณะนั�น

ข้อสังเกต

4. คาํเตือนและหมายเหตุด้านความปลอดภยั

5. การใช้งานเบื�องต้น

การตั�งค่าอุปกรณ์
โปรดนาํอุปกรณ์ออกจากบรรจุภณัฑ ์และวางอุปกรณ์บนพื�นผวิที�เรียบก่อนการใชง้านครั� งแรก

การชาร์จแบตเตอรี�เครื�องพ่นละอองยา

สําหรับการชาร์จแบตเตอรี�เครื�องพ่นยา โปรดทาํตามดงัต่อไปนี�: 

หมายเหตุทั�วไป

สําคญั

อุปกรณ์มีไวส้าํหรับ:

-  ตามวตัถุประสงคใ์นการออกแบบ (เครื�องพน่ละอองยา) และตามลกัษณะที�ระบุไวใ้นโครงสร้าง

   สาํหรับการใชง้าน

-  การใชง้านที�ไม่ถูกตอ้งอาจก่อใหเ้กิดอนัตราย

-  ในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉินฉบัพลนั การปฐมพยาบาลมีความสาํคญัสูงสุด

-  นอกเหนือจากการใชรั้กษา โปรดใชน้ํ� ากลั�นหรือนํ�าเกลือเท่านั�น ของเหลวอื�นๆอาจก่อใหเ้กิดความ

   ผดิปกติในเครื�องพน่ยาหรือการพน่ยาได้

-  อุปกรณ์นี�ไม่ไดมี้ไวส้าํหรับการใชใ้นเชิงพาณิชยห์รือคลินิก อุปกรณ์นี� ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรับ

   การรักษาดว้ยตวัเองในบา้นส่วนตวั

หมายเหตุทั�วไป

-  โปรดทาํความสะอาดและฆ่าเชื�อเครื�องพน่ละอองยาและอุปกรณ์เสริมก่อนใชง้านครั� งแรก โปรดดู

   “การทาํความสะอาดและฆ่าเชื�อโรค”

-  โปรดเชื�อมต่อท่ออดัอากาศกบัดา้นล่างของภาชนะบรรจุยา

ก่อนการใช้งานครั�งแรก

สําคญั

-  นาํวสัดุบรรจุภณัฑอ์อกมาทั�งหมดก่อนใชง้านอุปกรณ์

-  โปรดป้องกนัอุปกรณ์จากฝุ่ นละออง สิ�งสกปรก และความชื�น และหา้มคลุมอุปกรณ์ในขณะ

   ที�ใชง้านอยู่

-  หา้มใชง้านอุปกรณ์ในบริเวณที�มีฝุ่ นมาก

-  โปรดปิดอุปกรณ์ทนัทีหากอุปกรณ์ชาํรุดหรือทาํงานอยา่งไม่ถูกตอ้ง

-  ผูผ้ลิตจะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายที�เกิดจากการใชง้านที�ไม่เหมาะสมและไม่ถูกตอ้ง

การซ่อมแซม

-  หา้มพยายามเปิดหรือซ่อมอุปกรณ์ดว้ยตวัเองโดยเดด็ขาด การไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํอาจทาํใหก้าร

   รับประกนัถือเป็นโมฆะ

-  สาํหรับการซ่อมแซมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้หรือผจาํหน่ายที�ไดรั้บอนุญาต

-  หา้มทิ�งแบตเตอรี�ในกองไฟ

-  หา้มแยกชิ�นส่วน หรือบดขยี�แบตเตอรี�แบบชาร์จไฟ

-  โปรดใชอุ้ปกรณ์ชาร์จที�ระบุไวใ้นคาํแนะนาํการใชง้านเท่านั�น

-  โปรดชาร์จแบตเตอรี�อยา่งถูกตอ้งก่อนใชง้าน ควรปฏิบติัตามคาํแนะนาํจากผูผ้ลิตและคาํแนะนาํการ

   ใชง้านเกี�ยวกบัการชาร์จที�ถูกตอ้ง

-  โปรดชาร์จแบตเตอรี�ใหเ้ตม็ก่อนใชง้านครั� งแรก

-  เพื�อใหแ้บตเตอรี� มีอายกุารใชง้านนานที�สุด โปรดชาร์จแบตเตอรี�ใหเ้ตม็อยา่งนอ้ยปีละสองครั� ง

ความเสี�ยงจากการระเบิด

ข้อสังเกต

1

2

3 4

65
1 ปุ่มเปิด/ปิด

2 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี�

3 พอร์ตไมโคร USB 

4 ที�ยดึสาํหรับเครื�องฉีดละอองนํ�า

5 ฝากรองพร้อมตวักรอง

6 ขอ้ต่อท่อ

ภาพรวมของเครื�องพน่ยา

ภาพรวมของเครื�องฉีดละอองนํ�าและอุปกรณ์เสริม

8 9

10

11

13

12

14

15

16

17

18

8 ท่ออดัอากาศ

9 กระบอกยา

10 ภาชนะบรรจุยา

11 ที�สอดเครื�องพน่ยา

12 ที�พน่ทางปาก

13 หนา้กากสาํหรับผูใ้หญ่

14 หนา้กากสาํหรับเดก็

15 ที�พน่ยาทางจมูก

16 ฟิวเตอร์กรอกอากาศ

17 อแดปเตอร์ USB 

18 สาย USB

-  โปรดเสียบสายไมโคร USB ที�รวมอยูใ่นการจดัส่งเขา้กบัพอร์ตไมโคร USB ของ เครื�องพน่ยา

-  โปรดเสียบสายไมโคร USB เขา้กบัพอร์ต USB บนอแดปเตอร์หลกั และเสียบสายอแดปเตอร์หลกัเขา้

   กบัเตา้ไฟฟ้า

การเปิดเครื�องพ่นละอองยา

สาํหรับการเปิดการใชง้านเครื�องพน่ยา โปรดทาํตามดงัต่อไปนี� :

-  กดที�ปุ่ม เปิด/ปิด บนเครื�องพน่ยา ปุ่มเปิด/ปิดจะส่องแสงสีฟ้า แสดงวา่เครื�องพน่ยานั�นถูกเปิดใชง้านแลว้ 

   ควรชาร์จแบตเตอรี� เพื�อการใชง้านที�ถูกตอ้ง

-  โปรดเชื�อมต่ออีกดา้นของท่ออดัอากาศกบัขอ้ต่อเครื�องพน่ยา โดยการหมุนเลก็นอ้ย

ข้อสังเกต

=

1 ไฟ LED สีฟ้า 1 ดวง = ความจุของแบตเตอรี�  25%

แบตเตอรี�ใกลห้มด เครื�องพน่

ยาจะปิดการใชง้านในไม่ชา้

2 ไฟ LED สีฟ้า 2 ดวงสวา่งขึ�น = ความจุของแบตเตอรี�  50%

3 ไฟ LED สีฟ้า 3 ดวงสวา่งขึ�น = ความจุของแบตเตอรี�  75%

4 ไฟ LED สีฟ้า 4 ดวงสวา่งขึ�น = ความจุของแบตเตอรี�  100%

ไฟ LED สีฟ้ากระพริบ 1

6. การใช้งาน

สําคญั

-  เนื�องจากเหตุดา้นสุขอนามยั การทาํความสะอาดเครื�องพน่ยาและอุปกรณ์เสริมหลงัการใชง้านแต่ละ

   ครั� งเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก

-  อุปกรณ์เสริมควรใชง้านโดยผูใ้ชท่้านเดียวเท่านั�น ไม่แนะนาํการใชง้านโดยผูใ้ชห้ลายท่าน

-  หากการรักษาประกอบไปดว้ยการสูดดมยาที�แตกต่างกนั โปรดลา้งเครื�องพน่ยาดว้ยนํ�าอุ่นหลงัจากการ

   ใชง้านกบัแต่ละยาที�ต่างกนั โปรดดูที� “การทาํความสะอาดและฆ่าเชื�อ”

-  โปรดดูที�หมายเหตุเกี�ยวกบัการเปลี�ยนฟิลเตอร์ในคู่มือการใชง้านนี�
-  โปรดตรวจสอบการเชื�อมต่อของท่อกบัเครื�องพน่ยาและเครื�องพน่ยาใหเ้รียบร้อยก่อนการใชง้านอุปกรณ์

   แต่ละครั� ง

-  ก่อนการใชง้าน โปรดตรวจสอบวา่อุปกรณ์สามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยการเปิดเครื�องพน่ยาเป็น

   เวลาสั�นๆ (พร้อมกบัเครื�องพน่ยาที�ไม่ไดใ้ส่ยา) หากมีอากาศออกมาจากเครื�องพน่ยาแสดงวา่อุปกรณ์

   สามารถใชง้านได้



6.2 การเตมินํ�าลงในกระบอกพ่นยา

-  โปรดเทนํ�าเกลือไอโซโทนิกหรือยาลงในภาชนะบรรจุยาโดยตรง โปรดหลีกเลี�ยง

   การบรรจุที�มากเกินไป ปริมาณการบรรจุสูงสุดที�แนะนาํคือ 6 มล.

-  โปรดใชย้าที�แนะนาํโดยแพทยเ์ท่านั�น และโปรดสอบถามเกี�ยวกบัปริมาณและ

   ระยะเวลาการสูดดมสาํหรับท่าน

-  หากปริมาณยาที�กาํหนดนอ้ยกวา่ 2 มล. โปรดเติมนํ�าเกลือไอโซโทนิกลงในยานี�
   อยา่งนอ้ย 2 มล. การเจือจางเป็นสิ�งที�งจาํเป็นสาํหรับการรักษาดว้ยยาที�มีความ

  หนืด โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํของแพทยข์องท่าน

6.3 การปิดกระบอกพ่นยา
-  ปิดกระบอกยาโดยการบิดที�ดา้นบนทวนเขม็นาฬิกาใหห่้างจากภาชนะบรรจุยาโปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจ

   วา่ปิดแน่นหนาดีแลว้

6.4 การเชื�อมต่ออุปกรณ์เสริม
-  เชื�อมต่อกระบอกยากบัอุปกรณ์เสริม (ที�พน่ยาทางปาก, หนา้กากสาํหรับผูใ้หญ่, หนา้กากสาํหรับเดก็

   หรือที�พน่ยาทางจมูก).

6.5 การรักษา
-  ในขณะที�สูดลมหายใจ โปรดนั�งตวัตรงและผอ่นคลายที�โตะ๊ และโปรดหา้มอยูบ่นเกา้อี�นวมเพื�อ

   หลีกเลี�ยงการกดทบัทางเดินหายใจ ซึ� งจะทาํใหป้ระสิทธิภาพของการรักษาลดลง

-  โปรดสูดลมหายใจใหลึ้ก เพื�อเอาละอองยา

6.6 การหยุดสูดดม
เมื�อควนัออกมาในทิศทางที�ผดิปกติหรือหากมีเสียงเปลี�ยนไปเมื�อสูดดม ท่านสามารถหยดุการ

รักษาได้

-  ปิดเครื�องพน่ยาหลงัการรักษาโดยกดที�ปุ่มเปิด/ปิดและปลดสายไฟออก

-  วางเครื�องฉีดละอองนํ�ากลบัเขา้ไปในที�ยดึหลงัการรักษา

การพน่ยาที�มีประสิทธิภาพมากที�สุดคือการใชที้�พน่ยาทางปาก แนะนาํการพน่ยาโดยใชห้นา้กากเมื�อไม่

สามารถที�พน่ยาทางปากไดเ้ท่านั�น (เช่น สาํหรับเดก็ที�ยงัไม่สามารถสูดดมยาโดยใชป้ากเป่าได)้

7. การเปลี�ยนตวักรอง

สําคญั

ในสภาพการใชง้านปกติ แผน่กรองอากาศจะตอ้งถูกเปลี�ยนใหม่หลงัจาก 100 ชั�วโมงของการใช้

งานหรือในหนึ�งปี โปรดตรวจสอบแผน่กรองอากาศเป็นประจาํ (หลงัขั�นตอนการใชง้าน 10-12 

ของเครื�องพน่ยา) โปรดเปลี�ยนแผน่กรองที�ใชแ้ลว้หากมีความสกปรกหรืออุดตนัมาก หรือหาก

ตวักรองชื�น ควรจะตอ้งเปลี�ยนแผน่กรองใหม่ดว้ย

-  หา้มทาํความสะอาดตวักรองที�ใชแ้ลว้และนาํมาใชใ้หม่

-  โปรดใชต้วักรองเดิมจากผูผ้ลิตเท่านั�น มิฉะนั�นเครื�องพน่ยาของท่านอาจเสียหายและก่อใหเ้กิด

   การรักษาที�ไม่มีประสิทธิภาพได้

-  หา้มซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษาแผน่กรองอากาศในขณะที�ใชง้านอยู่

-  หา้มใชง้านอุปกรณ์โดยไม่มีตวักรอง

   หากตอ้งเปลี�ยนตวักรอง โปรดดาํเนินการดงันี� :

8. การทาํความสะอาดและฆ่าเชื�อ

คาํเตือน

เครื�องพ่นละอองยาและอุปกรณ์เสริม

การจดัเตรียม

โปรดปฏิบติัตามคาํแนะนาํดา้นสุขอนามยัดงัต่อไปนี�  เพื�อหลีกเลี�ยงความเสี�ยงต่อสุขภาพ

-  กระบอกพน่ยา และอุปกรณ์เสริมไดรั้บการออกแบบมาเพื�อการใชใ้นหลายรูปแบบ โปรดทราบ

   วา่การใชง้านในดา้นต่างๆนั�น มีความตอ้งการที�แตกต่างกนัในแง่ของการทาํความสะอาดและ

   การเตรียมความสะอาด

สําคญั

โปรดปิดการใชง้านอุปกรณ์ หยดุการเชื�อมต่อของสายหลกัไฟหลกัและรอใหอุ้ปกรณ์เยน็ตวัลงก่อนการ

ทาํความสะอาด เครื�องพน่ยาและอุปกรณ์เสริม เช่นที�พน่ยาทางปาก หนา้กาก หรืออื�นๆ

ควรถูกลา้งดว้ยนํ�าร้อนที�ไม่เดือดหลงัการใชง้าน โปรดทาํใใหชิ้�นส่วนแหง้โดยการใชผ้า้นุ่มเช็ด โปรดประ

กอบชิ�นส่วนเขา้ที�เดิมอีกครั� งหลงัจากชิ�นส่วนทุกชิ�นนั�นแหง้สนิท และโปรดวางชิ�นส่วนเหล่านั�นไวใ้นที�

สําคญั

-  โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีนํ�าเขา้ไปในตวัอุปกรณ์

-  หา้มทาํความสะอาดอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมโดยเครื�องลา้งจาน

-  หา้มจบัอุปกรณ์ดว้ยมือที�เปียกในขณะที�เสียบปลั�กอยู ่และโปรดอยา่ใหน้ํ� าฉีดลงบนอุปกรณ์ โปรดใช้

   งานอุปกรณ์เมื�ออุปกรณ์แหง้สนิทเท่านั�น

-  หากของเหลวแทรกซึมเขา้ในอุปกรณ์ อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อไฟฟ้าหรือชิ�นส่วนของเครื�องพน่

   ยาอื�นๆ ซึ�งอาจนาํไปสู่ความผดิปกติของการใชง้าน

การควบแน่นอาจเกิดขึ�นในท่อ ซึ� งขึ�นอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม เป็นสิ�งสาํคญัอยา่งยิ�งในการนาํเอาความชื�น

ออกเพื�อป้องกนัการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และใหแ้น่ใจวา่ท่านไดรั้บการรักษาที�เหมาะสม โดยทาํตาม

ขั�นตอนต่อไปนี� :

-  ถอดท่ออดัอากาศออกจากกระบอกพน่ยา

-  ท่อจะตอ้งยงัคงเชื�อมต่อกบัเครื�องพน่ละอองยา

-  เปิดใชง้านเครื�องพน่ยาจนกวา่ความชื�นจะหายไปโดยใชอ้ากาศที�ผา่น

-  ในกรณีที�มีการปนเปื� อนหนกั โปรดเปลี�ยนท่อ

อุปกรณ์นี�ไม่เหมาะสาํหรับการใชง้านอยา่งต่อเนื�องเป็นเวลานาน หลงัจากการใชง้าน 30 นาที 

โปรดปิดการใชง้านเป็นเวลา 30 นาทีก่อนการใชอี้กครั� ง

สําคญั

นํ�ามนัหอมระเหย, ไอนํ�าเชื�อม, และนํ�ายาบว้นปาก เพื�อการใชถู้หรือการใชใ้นหอ้งอบไอนํ�า 

ไม่เหมาะสมอยา่งยิ�งสาํหรับการสูดดมโดยใชเ้ครื�องพน่ยา การใส่สารเหล่านี� ในอุปกรณ์จะทาํให้

ประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณ์ลดลง สาํหรับบุคคลที�มีระบบหลอดลมแพง่้าย ยาที�มีนํ� ามนั

หอมระเหยมีเงื�อนไขบางประการ ซึ� งอาจก่อใหเ้กิดหลอดลมอกัเสบเฉียบพลนั (คลา้ยขอ้จาํกดัของ

บุคคลที�หลอดลมหายใจถี�) โปรดปรึกษาแพทยข์องท่านหรือเภสชักรที�เกี�ยวขอ้ง

สําคญั

สําคญั

-  โปรดปิดอุปกรณ์ก่อนและปลดการเชื�อมต่อจากแหล่งจ่ายไฟหลกั

-  โปรดรอใหอุ้ปกรณ์เยน็ตวัลง

สําคญั

ในระหวา่งการรักษา โปรดถือกระบอกยาใหต้รง (เป็นแนวตั�ง) มิฉะนั�นการฉีดละอองนํ�าจะไม่ทาํ

งานและทางเราจะไม่รับสามารถประกนัการใชง้านที�ผดิพลาดได้

หมายเหตุ

หากท่านใชห้นา้กากสาํหรับผูใ้หญ่ท่านสามารถใชส้ายรัดของหนา้กากสาํหรับผูใ้หญ่ยดึศีรษะไวไ้ด้

และยงัมีสายรัดของหนา้กากสาํหรับเดก็อีกดว้ย

-  ก่อนการรักษา โปรดดึงกระบอกยาออกจากที�ยดึ

-  เริ�มใชง้านเครื�องพน่ยาโดยการกดที�ปุ่มเปิด/ปิด

-  ละอองสเปรยที์�ไหลออกจากกระบอกนํ�าบ่งชี�วา่อุปกรณ์ทาํงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
หากตวักรองยงัคงอยูใ่นอุปกรณ์หลงัจากถอดฝาออกแลว้ โปรดนาํตวักรองออกจากอุปกรณ์ 

โดยใชแ้หนบหรือสิ�งอื�นที�คลา้ยกนั

2.  ใส่ตวักรองใหม่ ลงในที�ฝาใส่ตวักรอง

3.  โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อยูใ่นตาํแหน่งที�ปลอดภยั

10

11
10

11

5
1.  ดึงฝาปิดตวักรองไปทางดา้นหนา้

ข้อสังเกต

-  หา้มทาํความสะอาดเครื�องพน่ยาหรืออุปกรณ์เสริมโดยใชแ้ปรงหรืออุปกรณ์ที�คลา้ยกนั เนื�อง

   จากอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายที�แกไ้ขไม่ได ้และจะไม่ก่อใหเ้กิดผลการรักษาที�ดีได้

-  โปรดปรึกษาแพทยข์องท่านเกี�ยวกบัความตอ้งการเพิ�มเติมในแง่ของการเตรียมความพร้อมดา้น

    สุขอนามยัที�จาํเป็น (การทาํความสะอาดมือ, การจดัการกบัยา/การสูดดม) สาํหรับบุคคลที�มี

    ความเสี�ยงสูง (เช่นผูป่้วยที�มีโรคปอดเรื�อรัง)

-  โปรดตรวจสอบอยา่งละเอียดใหแ้น่ใจวา่อุปกรณ์นั�นแหง้แลว้หลงักระบวนการทาํความสะอาด

    แต่ละครั� งความชื�นที�เหลืออยูอ่าจก่อใหเ้กิดความเสี�ยงของการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

-  หลงัจากการรักษาในแต่ละครั� ง ทุกส่วนของเครื�องพน่ยาและอุปกรณ์ที�ใชจ้ะตอ้งไดรั้บการทาํ

   ความสะอาด เพื�อนาํยาที�ตกคา้งและการปนเปื� อนออก

-  ในการทาํเช่นนี� ใหถ้อดเครื�องพน่ยาออกเป็นส่วนๆ

-  โปรดถอดที�พน่ยาทางปาก, หนา้กากหรือที�พน่ทางจมูกจากกระบอกพน่ยา

-  โปรดถอดเครื�องพน่ละอองยาออกโดยบิดทวนเขม็นาฬิกาที�ดา้นบนออกจาก

   ภาชนะบรรจุยา

-  โปรดถอดกระบอกพน่ยาออกจากภาชนะบรรจุยา

-  ประกอบใหม่โดยดาํเนินการในลาํดบัยอ้นกลบั

การทาํความสะอาด

การดูแลท่อ

โปรดอ่านคาํแนะนาํดา้นล่างอยา่งระมดัระวงัเมื�อทาํการฆ่าเชื�อเครื�องพน่ละอองยาและอุปกรณ์เสริมของ

ท่าน เราแนะนาํใหฆ่้าเชื�อชิ�นส่วนแต่ละชิ�นทุกวนัหลงัจากการใชง้านครั� งสุดทา้ยเป็นอยา่งนอ้ย

(สิ�งที�ท่านตอ้งเตรียมคือนํ�าสม้สายชูสีขาวและนํ�ากลั�น)

-  ขั�นแรก โปรดทาํความสะอาดเครื�องพน่ละอองยาและอุปกรณ์เสริม ตามที�หวัขอ้ “การทาํความสะอาด”

    ไดร้ะบุ

-  โปรดแยก ชิ�นส่วนอุปกรณ์ กระบอกพน่ยา ที�พน่ทางจมูก เช่นนํ�าตม้สุกที�พกัทิ�งไว ้เป็นเวลา 5 นาที

-  สาํหรับอุปกรณ์เสริมชิ�นอื�นๆ โปรดใชน้ํ� าสม้สายชูที�ประกอบดว้ยนํ�าสม้สายชู 1�4 และนํ�ากลั�น 3�4  

   โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีปริมาณเพียงพอที�จะจุ่มชิ�นส่วนทั�งหมดได ้เช่นท่ออากาศ

   หนา้กากและที�พน่ยาทางปาก

-  แช่ชิ�นส่วนไวใ้นนํ�าสม้สายชูเป็นเวลา 30 นาที

-  แลว้ลา้งชิ�นส่วนดว้ยนํ�าเปล่าและทาํใหแ้หง้โดยใชผ้า้นุ่มเช็ดอยา่งระมดัระวงั

การฆ่าเชื�อโรค
ข้อสังเกต

ข้อสังเกต แหง้ และในภาชนะบรรจุที�ปิดสนิทหรือฆ่าเชื�อเมื�อทาํความสะอาด โปรดตรวจสอบวา่สารตกคา้งใดๆได้

ถูกทาํความสะอาดออกแลว้ หา้มใชส้ารเคมีใดๆในการทาํความสะอาดที�อาจเป็นพิษหากสมัผสักบัผวิหนงั

เยื�อเมือก หรือหากกลืนกินหรือสูดดม โปรดใชผ้า้ที�แหง้ นุ่ม และใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดที�ไม่ก่อให้

เกิดการถลอกในการทาํความสะอาดตวัอุปกรณ์หา้มใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดที�มีฤทธิ� กดักร่อนและ

หา้มจุ่มอุปกรณ์ลงในนํ�า



9. การกาํจดัทิ�ง

10. หากเกดิปัญหา

11. ข้อมูลทางเทคนิค

ดว้ยเหตุผลทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม หา้มทิ�งอุปกรณ์ลงในถงัขยะในครัวเรือนเมื�ออุปกรณ์

สิ�นสุดอายกุารใชง้าน โปรดกาํจดัผลิตภณัฑต์ามระบบของ EC Directive – WEEE 

(Waste Electrical and Electronic Equipment) หากท่านมีขอ้สงสยั โปรดติดต่อหน่วย

งานทอ้งถิ�นที�รับผดิชอบการกาํจดัขยะแบตเตอรี� ที�หมดและแบนจะตอ้งถูกทิ�งผา่นกล่องรวบรวม

พิเศษที�กาํหนดไว ้ที�จุดรีไซเคิล หรือกบัผูค้า้ปลีกอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ท่านมีหนา้ที�ตามถูกกฏ

หมายที�จะตอ้งกาํจดัแบตเตอรี�อยา่งถูกตอ้งตามกฏหมาย โคด้ดา้นล่างนี� ถูกพิมพล์งบนแบตเตอรี�

แบบชาร์จไฟไดที้�มีสารอนัตราย:

Pb = แบตเตอรี� มีสารตะกั�ว

Cd = แบตเตอรี� มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี� มีสารปรอท

-  โปรดวางชิ�นส่วนแต่ละชิ�นบนพื�นผวิที�แหง้และสะอาด และปล่อยใหห้า้งสนิท (อยา่งนอ้ย 4 ชั�วโมง)

การทาํให้แห้ง

-  เช่นเดียวกบัชิ�นส่วนพลาสติกใดๆ หลงัจากการถูกใชง้านและถูกจดัเตรียมอยา่งถูกสุขลกัษณะที�บ่อยครั� ง

ความทนทานของวสัดุ

-  โปรดอยา่เกบ็อุปกรณ์ไวใ้นที�ชื�น (เช่นในหอ้งนํ�า) และหา้มเคลื�อนยา้ยโดยสิ�งของที�มีความชื�น

-  เมื�อจดัเกบ็และเคลื�อนยา้ยอุปกรณ์ โปรดป้องกนัอุปกรณ์จากแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน

-  สามารถเกบ็อุปกรณ์เสริมไวใ้นช่องอุปกรณ์เสริมไดอ้ยา่งปลอดภยั โปรดเกบ็อุปกรณ์ไวใ้นที�แหง้

   โดย เช่นในบรรจุภณัฑเ์ดิม

การเกบ็รักษา

สําคญั

หา้มตม้หรือนึ�งท่ออากาศหรือหนา้กาก

-  โปรดประกอบชิ�นส่วนเขา้ดว้ยกนัอีกครั� งเมื�อชิ�นส่วนนั�นแหง้สนิท และเกบ็ไวใ้นภาชนะที�แหง้

-  โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชิ�นส่วนนั�นแหง้สนิทหลงัจากทาํความสะอาด มิฉะนั�นความเสี�ยงของการ

    เจริญเติบโตของแบคทีเรียจะเพิ�มขึ�น

-  โปรดใชน้ํ� ายาฆ่าเชื�อเยน็ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต

ข้อสังเกต

   อาจส่งผลใหเ้ครื�องพน่ละอองยาและอุปกรณ์เสริมไดรั้บผลกระทบและการสึกหรอ ซึ�งเมื�อเวลา

   ผา่นไปอาจก่อทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงของละอองลอย และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของการ

   รักษา เราจึงแนะนาํใหท่้านเปลี�ยนเครื�องพน่ละอองยาและอุปกรณ์เสริมอื�นๆ หลงัจากการใชง้าน

   หนึ�งปี

-  โปรดอ่านคาํแนะนาํต่อไปนี� เมื�อทาํการเลือกผลิตภณัฑท์าํความสะอาดหรือยาฆ่าเชื�อ: โปรดเลือก

   ใชเ้ฉพาะผลิตภณัฑท์าํความสะอาดที�อ่อนโยนหรือยาฆ่าเชื�อที�มีความเขม้ขน้และปริมาณที�กาํหนด

   โดยผูผ้ลิต

 

ปัญหา/คาํถาม สาเหตุ / วธีิแก้ไข

เครื�องพน่ละออง

ยาไม่ผลิต หรือมี

ละอองนอ้ย

เกินไป

1.ยาในกระบอกพน่ละอองยามากเกินไปหรือนอ้ยเกินไป

ขั�นตํ�า: 2 มล.

สูงสุด: 6 มล.

ผู้นําเข้า: บริษทั เบลเมกส์ไทย จาํกดั สาํนกังานใหญ่และคลงัสินคา้: 15/117 หมู่ 3 
ซ.เกา้กิโล 23 ถ.เกา้กิโล ต.สุรศกัดิ�  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพนัธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942 

line: @cservice
line: @beurerthai

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand โทร. 038-314118

การจดัเกบ็และเงื�อนไข
การขนส่ง 

 

คุณสมบติัของละออง

แบตเตอรี�:
ความจุ
แรงดนัไฟฟ้าที�กาํหนด
การกาํหนดประเภท

ชนิด IH 60

ขนาด  
(กวา้ง x สูง x ลึก) 110 x 62 x 47 มม.

นํ�าหนกั 222 กรัม

นอ้ยสุด 2 มล
สูงสุด 6 มล

แรงดนัใชง้าน 

ประมาณ 0.25 มล. / นาที�

กระบอกพน่ยา
ปริมาตรการเติม 
อตัราการไหลของยา 
ความดนัเสียง สูงสุด 45 เดซิเบล 

(ตามมาตรฐาน DIN EN 13544-1 มาตรา 26)

การเชื�อมต่อหลกั Input: 100 – 240 V~; 50 – 60 Hz; 0.5 A
Output: 5 V  ; 2 A

อายกุารใชง้าน 400 ชม.

เงื�อนไขการใชง้าน อุณหภูมิ: + 10 ° C ถึง + 40 ° C  
ความชื�นสมัพทัธ์: 10% ถึง 95%
ความดนับรรยากาศ: 700–1060 hPa 

ประมาณ. 0.25 to 0.5 บาร์

อุณหภูมิ: -20 ° C ถึง + 60 ° C  
ความชื�นสมัพทัธ์: 10% ถึง 95%
ความดนับรรยากาศ: 700–1060 hPa 
1) การส่งละออง: 0.15 มล
2) อตัราการส่งละออง: 0.03 มล. / นาที 
3) ขนาดอนุภาค (MMAD): 4.12

2570 mAh
3.7 V
MLP763871

 

 
 

 

 

ปัญหา/คาํถาม สาเหตุ / วธีิแก้ไข

ผลลพัธ์ตํ�าเกินไป

ยาชนิดใดที�

เหมาะกบัการ

สูดดม?

มีสารตกคา้งใน

เครื�องพน่ละออง

ยา

3. เครื�องพน่ละอองยาไม่ถูกวางในแนวตั�ง

ตวัท่องอ ตวักรองอุดตนั หรือใส่ยาหรือของเหลว
มากเกินไป

โปรดปรึกษาแพทย์ของท่านเกี�ยวกบัเรื�องนี�

ตามกฎแลว้ ยาทั�งหมดที�เหมาะสมและไดรั้บการอนุมติั

สาํหรับการสูดดม สามารถสูดดมเขา้ไปได้

เป็นเรื�องปกติและเกิดจากเหตุผลทางเทคนิค โปรดหยดุ

การสูดดมเมื�อเครื�องพน่ละอองยาเริ�มส่งเสียงที�ผดิปกติ

4. ใส่ของเหลวหรือยาที�ไม่เหมาะสมสาํหรับเครื�องพน่

    ละอองยา (เช่นมีความหนืดมากเกินไป) 

ยาของเหลวควรกาํหนดโดยแพทยเ์ท่านั�น

2. โปรดตรวจสอบการอุดตนัของหวัฉีด ทาํความสะอาด

    หวัฉีดหากจาํเป็น (เช่นลา้งออกดว้ยนํ�า) จากนั�นเริ�มใช้

    เครื�องฉีดละอองนํ�าอีกครั� ง

         สาํคญั: โปรดเจาะรูเลก็ๆอยา่งระมดัระวงั จากดา้น

         ล่างของหวัฉีดเท่านั�น

สิ�งที�ควรคาํนึงถึง

เมื�อใชอุ้ปกรณ์กบั

ทารกและเดก็

การสูดดมโดยใช้
หนา้กากใชเ้วลา
นานกวา่เดิม

ทาํไมตอ้งเปลี�ยน

เครื�องพน่ละออง

ยาเป็นประจาํ?

แต่ละคนควรมี

เครื�องพน่ละออง

ยาของตวัเอง

หรือไม่?

 

 

1. สาํหรับเดก็ทารกและเดก็เลก็หนา้กากควรปิดปาก

    และจมูก เพื�อใหสู้ดดมไดดี้อยา่งมีประสิทธิภาพ

2. สาํหรับเดก็หนา้กากควรครอบทั�งจมูกและปากหา้ม

ใชง้านเครื�องพน่ยากบัคนที�กาํลงันอนหลบั เพราะอาจ

เกิดกรณีนี� ที�ยาไม่เพียงพอที�จะไปถึงปอด

         ขอ้สงัเกต: การสูดดมควรดาํเนินการภายใตก้าร

         ดูแลและการช่วยเหลือจากผูใ้หญ่ และไม่ควร

         ถูกทิ�งเดก็ใหอ้ยูค่นเดียว

1. เพื�อใหแ้น่ใจวา่สเปคตรัมอนุภาคมีประสิทธิภาพใน

การบาํบดั รูหวัฉีดตอ้งไม่เกินเสน้ผา่นศูนยก์ลางที�กาํ

หนด เนื�องจากเครื�องจกัรกลและความร้อน พลาสติก

จึงมีการสึกหรอในระดบัหนึ�ง ตวัแทรกเครื�องพน่ละ

อองนํ�านั�นไวต่อสิ�งกระตุน้ป็นพิเศษ นอกจากนี�ยงั

สามารถปรับเปลี�ยนองคป์ระกอบของหยดของละ

ออง ซึ� งส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการรักษา

2. แนะนาํใหเ้ปลี�ยนเครื�องพน่ละอองยาเป็นประจาํ

ดว้ยเหตุผลดา้นสุขอนามยั

ใช่ เพราะเป็นสิ�งจาํเป็นอยา่งยิ�งสาํหรับเหตุผลดา้น

สุขอนามยั

นี�คือเหตุผลทางเทคนิค ท่านหายใจเอายาเขา้นอ้ยลง
ต่อการหายใจในแต่ละครั� ง ผา่นรูของหนา้กากมาก
กวา่ผา่นทางปาก ละอองจะถูกผสมกบัอากาศรอบๆ
ผา่นรู

เครื�องพน่ละออง

ยาไม่ผลิต หรือมี

ละอองนอ้ย

เกินไป


