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EN : AUTOMATIC DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR
Thank you for purchasing Automatic Digital Blood Pressure Monitor. It is mainly designed for general 
home use. Before using the device, please read this manual carefully to ensure proper and safe 
operation. Please take good care of the manual for future reference.
 

We glad to give you advice and support.
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Attention

Note
Note on important information

Observe the instructions for use

Application part, type BF

Direct current

Included in delivery 
• Blood pressure monitor B-BM01 1 pc.
• Upper arm cuff size 22-42 cm.  1 pc.
• 1.5 V  AA batteries    4 pcs.
• Adapter     1 pc.
• Storage bag    1 pc.
• User manual    1 pc.

1. Getting to know your device 
Check that the device packaging has not been tampered  
and make sure that all contents are present. Before use, 
ensure that there is no visible damage to the device or 
accessories and that all packaging material has been 
removed. If you have any doubts, do not use the device 
and contact your retailer or the specified Customer 
Services address. 
This new digital blood pressure monitor is an automatic 
measuring device to be used on the upper arm. It enable 
simple, accurate and fast measurement of blood pressure 
and pulse rate by use of the oscillometric method and 
people-orientated design. 
The advantages of this product： 
1． Talking Thai Language
2． LCD screen with backlight 
3.    Intel comfort

4． Irregular heartbeat detection 
5． Motion detection
6． 60 Memories / person ( 2 person ) 
7． WHO Indicator 
8.    Adapter and Battery

2. Important notes 
 Signs and symbols 
The following symbols are used in these instructions for 
use, on the packaging and on the type plate for the 
device and the accessories: 
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Disposal in accordance with the Waste 
Electrical and Electronic Equipment EC 
Directive – WEEE

Dispose of packaging in an environmen -
tally friendly manner

Manufacturer

Storage/Transport Permissible storage and transport tem-
perature and humidity

Operating Permissible operating temperature and 
humidity

Protect from moisture

The CE labeling certifies that the product 
complies with the essential requirements 
of Directive 93/42/EEC on medical pro -
ducts.

  Notes on use
• In order to ensure comparable values, always measure 
  your blood pressure at the same time of day. 
• Before every measurement, relax for about five minutes. 
• If you want to perform several measurements on the
  same person, wait five minutes between each measure
  ment. 
• Do not take a measurement within 30 minutes of eating,
  drinking, smoking or exercising. 
• Repeat the measurement if you are unsure of the
  measured value. 
• The measured values taken by you are for your 
  information only – they are no substitute for a medical 
  examination. Discuss the measured values with your 
  doctor and never base any medical decisions on them 
  (e.g. medicines and their administration). 
• Using the blood pressure monitor outside your home 
  environment or whilst on the move (e.g. whilst travelling 
  in a car, ambulance or helicopter, or whilst undertaking 
  physical activities such as playing sport) can influence
  the measurement accuracy and cause incorrect     
  measurments.
• Do not use the blood pressure monitor on newborns or 
  patients with pre-eclampsia. We recommend consulting
  a doctor before using the blood pressure monitor during
  pregnancy.  
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• Cardiovascular diseases may lead to incorrect 
  measurements or have a detrimental effect on 
  measurement accuracy. The same also applies to very 
  low blood pressure, diabetes, circulatory disorders and 
  arrhythmias as well as chills or shaking. 
• This device is not intended for use by people (including 
  children) with restricted physical, sensory or mental 
  skills or a lack of experience and/or a lack of knowledge,
  unless they are supervised by a person who is 
  responsible for their safety or are instructed by such a 
  person in how to use the device. Supervise children 
  around the device to ensure they do not play with it. 
• The blood pressure monitor must not be used in 
  connection with a high-frequency surgical unit. 
• Only use the device on people who have the specified 
  upper arm measurement for the device. 
• Please note that when inflating, the functions of the 
  limb in question may be impaired. 
• During the blood pressure measurement, the blood      
  circulation must not be stopped for an unnecessarily 
  long time. If the device malfunctions remove the cuff 
  from the arm.

• Do not allow sustained pressure in the cuff or frequent 
  measurements. The resulting restriction of the blood 
  flow may cause injury. 
• Make sure that the cuff is not placed on an arm in which
  the arteries or veins are undergoing medical treatment, 
  e.g. intravascular access or intravascular or therapy, or 
  an arteriovenous (AV) shunt. 
• Do not use the cuff on people who have undergone a 
mastectomy.
• Do not place the cuff over wounds as this may cause 
  further injury. 
• Place the cuff on your upper arm only. Do not place the
  cuff on other parts of the body. 
• The device is only intended for the purpose described in
  these instructions for use. The manufacturer is not 
  liable for damage resulting from improper or careless 
  use.
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  Instructions for storage and maintenance 
• The blood pressure monitor is made from precision and 
  electronic components. The accuracy of the measured 
  values and service life of the device depend on its 
  careful handling:
 –  Protect the device from impacts, humidity, dirt, 
marked temperature fluctuations and direct sunlight. 
– Do not drop the device. 
–  Do not use the device in the vicinity of strong 
electromagnetic fields and keep it away from radio 
systems or mobile telephones. 
–  Only use the cuff included with the delivery or original 
replacement parts. Otherwise incorrect measured values 
will be recorded.
• We recommend that the batteries be removed if the 
  device will not be used for a prolonged period of time. 
 Notes on handling batteries
• If your skin or eyes come into contact with battery fluid, 
  rinse the affected areas with water and seek medical 
  assistance.  
 Choking hazard! Small children may swallow and 
  choke on batteries. Store the batteries out of the reach 
  of small children. 
• Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.

• If a battery has leaked, put on protective gloves and 
  clean the battery compartment with a dry cloth. 
• Protect batteries from excessive heat. 
          Risk of explosion! Never throw batteries into a fire. 
• Do not charge or short-circuit batteries. 
• Use identical or equivalent battery types only. 
• Always replace all batteries at the same time. 
• Do not use rechargeable batteries. 
• Do not disassemble, split or crush the batteries. 
  Instructions for repairs and disposal
• Batteries do not belong in household waste. Please 
  dispose of empty batteries at the collection points 
  intended for this purpose. 
• Do not open the device. 
  Failure to comply will result in voiding of the warranty. 
• Do not repair or adjust the device yourself. Proper 
  operation can no longer be guaranteed in this case. 
• Repairs must only be carried out by Customer Services
  or authorised suppliers. Before making a claim, please 
  check the batteries first and replace them if necessary. 
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• Please dispose of the device in accordance with  EC 
  Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
  Equipment). If you have any questions, please 
  contact the local authorities responsible for 
  waste disposal.
 Notes on electromagnetic compatibility 
• The device is suitable for use in all environments listed 
  in these instructions for use, including domestic 
  environments. 
• The use of the device may be limited in the presence of
  electromagnetic disturbances. This could result in issues
  such as error messages or the failure of the display/
  device. 
• Avoid using this device directly next to other devices or
  stacked on top of other devices, as this could lead to 
  faulty operation. If, however, it is necessary to use the 
  device in the manner stated, this device as well as the 
  other devices must be monitored to ensure they are 
  working properly. 
• The use of accessories other than those specified or 
  provided by the manufacturer of this device can lead to
  an increase in electromagnetic emissions or a decrease 
  in the device’s electromagnetic immunity; this can result
  in faulty operation. 
• Failure to comply with the above can impair the 
  performance of the device.

3. Device description

 
1. Cuff  
2. Cuff line  
3. Cuff connector  
4. Display  
5. Connection for cuff connector  
6. Risk indicator  (WHO standard) 
7. Thai Voice Symbol
8. Intel comfort Symbol
9. Memory button
10. START/STOP button
11. Setting button
12. AC adapter Support
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Information on the display:

 

1. Systolic pressure (SYS) (mmHg)
2. Diastolic pressure (DIA) (mmHg)
3. Calculated pulse value
4. Time and date
5. Cardiac arrhythmia symbol
6. Average of the last 3 measurements
7. User memory
8. Motion detector
9. Battery replacement symbol 
10. Off/On Voice 
11. Pulse symbol
12. Risk indicator (WHO standard)

1

2

3

4

56
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10
11
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4. Preparing the measurement  
Inserting the batteries 
Press the indicator       on the battery cover and 
slide the cover off in the direction of the arrow 
Insert 4 “AA” size batteries, align the polarities of 
the battery.

          Note: If the low battery indicator appears on 
the display, the batteries must be replaced.This 
monitor can also be operated with an AC adapter 
(DC 6V).

WARNING Please purchase AC adapter with CE 
certification. Do not plug or unplug the power 
cord into the electrical outlet with wet hands. 
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As soon as you unplug the mains adapter, the blood 
pressure monitor loses the date and time setting but the 
saved measurements are retained.
Display Setup and Memory Deletion
It is essential to set the date and time. 
Otherwise, you will not be able to save your measured 
values correctly with a date and time and access them 
again later. 
• Before initial use and after each time you replace the 
battery: When inserting batteries into the device, you will 
be taken to the relevant menu automatically. 
• If the batteries have already been inserted: Press and 
hold the settings button SET        on the device when 
switched off for approx. 3 seconds. Enter into the setup 
interface, the content of setup will be displayed by 
flashing. Press the SET button, it will enter into the switch 
of setup content:  
“memory deletion -> talking function -> year  -> month 
-> day -> hour -> minute.”
•  Press memory button        to revise setup value.
•  Press ON/OFF button        to store the setup content. 
Note: This monitor displays one unit mmHg.
Cuff Connection 
Insert the air tube plug into the socket by revolving it. 

If the low battery indicator       is permanently displayed, 
you can no longer perform any measurements and must 
replace the batteries. Once the batteries have been 
removed from the device, the time must be set again.
 Battery disposal 
• The empty, completely flat batteries must be disposed 
of through specially designated collection boxes, 
recycling points or electronics retailers. You are legally 
required to dispose of the batteries.
Operation with the mains adapter
You can also operate this device with a mains adapter. 
When doing so, there must not be any batteries in the 
battery compartment. 
• To prevent possible damage to the device, the blood 
pressure monitor must only be used with the mains 
adapter described here. 
• Insert the mains adapter into the connection provided 
for this purpose on the blood pressure monitor. The 
mains adapter must only be connected to the mains 
voltage that is specified on the type plate. 
• Then insert the mains plug of the mains adapter into the 
mains socket.
•  After using the blood pressure monitor, unplug the 
mains adapter from the mains socket first and then 
disconnect it from the blood pressure monitor. 
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Blood pressure may vary between the right and left arm, 
which may mean that the measured blood pressure 
values are different. Always perform the measurement on 
the same arm. If the values between the two arms are 
significantly different, please consult your doctor to 
determine which arm should be used for the measure-
ment. 
 Important: The unit may only be operated with 
the original cuff. The cuff is suitable for an arm 
circumference of 22 to 42 cm. 
Adopting the correct posture

5. Measuring blood pressure  
Ensure the device is at room temperature before 
measuring. The measurement can be performed on the 
left or right arm.
Attaching the cuff 
Place the cuff onto the bare 
upper arm. The circulation of 
the arm must not be hindered 
by tight clothing or similar.

The cuff must be placed on the 
upper arm so that the bottom 
edge is positioned 1 – 2 cm. 
above the elbow and over the 
artery. The line should point 
to the centre of the palm. 

Now tighten the free end of the 
cuff, but make sure that it is 
not too tight around the arm 
and close the hook-and-loop 
fastener. The cuff should be 
fastened so that two fingers can 
fit under the cuff. 

 

The arm cuff should be at the 
same level as your heart.

Sit upright with 
your back straight.

Take off thick clothes, wear 
thin clothes or bare your 
upper arm for measurement
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• Before the initial blood pressure measurement, make 
sure always to rest for about 5 minutes. Otherwise 
deviations can occur. 
• Furthermore, if you want to take several measurements 
in succession, make sure always to wait for at least 3-5 
minute between the individual measurements. 
• You can take the measurement while sitting or lying. 
Always make sure that the cuff is at heart level.
• To carry out a blood pressure measurement, make sure 
you are sitting comfortably with your arms and back 
leaning on something. Do not cross your legs. Place your 
feet flat on the ground. 
• To avoid falsifying the measurement, it is important to 
remain still during the measurement and not to speak. 
Performing the blood pressure measurement 
1. Press SET button       to choose user A or user B.
2. Attaching the cuff
3. Press ON/OFF button       to power on, The pump starts 
to inflate  the cuff.

4. After having reached the anticipated value of inflation, 
the monitor starts to deflate automatically with a 
constant speed  to detect your blood pressure and pulse.

5. When the measurement is completed, 
your blood pressure and pulse rate 
will be displayed. 
 Example: 
 SYS : 128 mmHg 
 DIA : 78 mmHg 
 Pulse : 72 bmp
 The result will be stored automatically.
The storage series number is “0”, doesn’t have memory. 
The previous measurement serial number is “1,2,3,...,60” 
6. To shut off the monitor, press ON/OFF buttom. 

 Note: Once you feel uncomfortable with inflation 
or the inflation becomes ceaseless, please loosen the cuff 
and pull out the air tube immediately.
Don’t talk, move your arm or body during the measure-
ment.
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The monitor will be automatically shut off in 2 minutes 
without operation. When the monitor can’t measure the 
value correctly, the screen will display “E” icon.
Press ON/OFF button to shut off the monitor and wait for 
4 to 5 minutes to start a new measurement.
At the same time, follow the following suggestions during 
the measurement to avoid “E” icon display again. 
 1.  Keep quiet and correct posture. 
 2.  Fit the cuff correctly. 
 3.  Connect the air tube correctly. 
 4.  Avoid the electromagnetic interference.
Reading Memory
Press memory button, the average value of latest three 
times measurement will be displayed with              symbol.
Press memory button        to read memory. 
Press  memory button or SET button       to cycle switch. 
 Note: The monitor can memorize 60 data. The 
monitor will delete the earliest data automatically when 
the number of data is beyond 60.
Deleting all memory values
Press SET button        for about 3 seconds to enter the 
setting mode.  All memory values show flashing status. 
Press Memory         to select Delete. “0” will delete all 
memory values and press the On/Off button       to 
confirm.

Motion detector
The icon will show on display when device detect 
movement during measurement. 
Evaluating results  
Cardiac arrhythmia: 
This device can identify potential disruptions of the heart 
rhythm when measuring and if necessary, indicates this 
after the measurement with the symbol      . This can be 
an indicator for arrhythmia. Arrhythmia is an illness in 
which the heart rhythm is abnormal because of flaws in 
the bioelectrical system that regulates the heartbeat. The 
symptoms (skipped or premature heart beats, pulse being 
slow or too fast) can be caused by factors such as heart 
disease, age, physical make-up, excess stimulants, stress 
or lack of sleep. Arrhythmia can only be determined 
through an examination by your doctor. If the symbol      
is shown on the display after the measurement has been 
taken, repeat the measurement. Please ensure that you 
rest for 3-5 minutes beforehand and do not speak or 
move during the measurement. If the symbol        appears 
frequently, please consult your doctor. Self diagnosis and 
treatment based on the measurements can be dangerous. 
Always follow your GP’s instructions. 
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Risk indicator: 
The measurements can be classified and evaluated in 
accordance with the following table. However, these 
standard values serve only as a general guideline, as the 
individual blood pressure varies in different people and 
different age groups etc. It is important to consult your 
doctor regularly for advice. Your doctor will tell you your 
individual values for normal blood pressure as well as the 
value above which your blood pressure is classified as 
dangerous.

Table for Classifying Blood Pressure Values (mmHg): WHO

Life Guide for Hypertension Patients 
• High blood pressure (Hypertension); 
A blood pressure of 140/90 or higher is considered high 
blood pressure. High blood pressure (HBP) is a serious 
condition that can lead to coronary heart disease, heart 
failure, stroke, kidney failure, and other health problems. 
Blood pressure tends to rise with age. Following a healthy 
lifestyle helps some people delay or prevent this rise in 
blood pressure. 
The following measures can be regarded as a life guide 
for hypertension patients: 
1) Consult your doctor about your blood pressure in daily 
life. 
2) Maintain a normal weight. 
3) Avoid excessive consumption of common salt. Avoid 
high cholesterol foods and fatty foods. Eat more fruits, 
vegetables and high-fiber foods. 
4) Avoid smoking, alcohol and reviver. 
5) Moderated exercise. 
6) Relax and reduce stress. Stress can increase the blood 
pressure suddenly. Relax and reduce stress is a good 
habit for your health.

Optimal

Normal

SYS
mmHg

DIA
mmHg

<120

Action

< 80 self-monitoring

80-84120-129

85-89130-139

90-99140-159
regular monitor-
ing by doctor 
regular monitor-
ing by doctor 

self-monitoring

100-109160-179

≥110≥180
seek medical 
attention
seek medical 
attention

Severe 
Hypertension

Hypertension

Mild 
Hypertension

Blood Pressure
Classification
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6. Abnormal phenomenon and Solutions
Error Indicators

Troubleshooting  

7. Maintenance and storage 
1. Do not subject the monitor and package to shocks,   
    such us dropping it onto the floor. 
2. Do not submerge the device or any of the components 
    in water. Do not subject the monitor to extreme 
    temperatures, dust, humidity, corrosive gas and drect 
    sunlight, do not use it in an oxygen rich environment. 
3. Use the cuff carefully. The cuff contains a sensitive 
    gasbag and should not  be forcely bended. 
4. Clean the monitor with soft and dry cloth. Don’t use 
    gasoline, thinners or similar solvents.
5. Carefully remove spots on the cuff with a damp cloth 
    and soapsuds. It should not be washed with detergent 
    powder and other detergents. 
6. Use only approved parts and accessories. Not   
    approved parts and accessories may damage the unit.
7. Store the device and the components in a clean, safe  
    location. 
8. About batteries: If the monitor is not to be used for a  
    long time, remove the batteries to prevent battery 
    leakage.

Abnormal 
Phenomenon

Potential cause Solutions

Power on 
doesn’t work

Low battery or wrong 
polarities of batteries aligned

Replace old batteries with new
ones; Align the polarities of the
 battery correctly.

Power off
when inflation

Low battery Replace old batteries with new 
ones

No inflation Air tube plug is not correctly 
connected

Check the connection of the 
air tube and connect properly 
if necessary.

Abnormal value

Cuff is not fitted on the arm 
correctly

Fit the cuff correctly see page 10.

Talk during the measurement Keep quiet during measurement
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Abnormal value

Roll-up sleeve pressed 
on the arm

Take off the clothes on the arm, 
restart measuring

Nervous or excited Keep quiet, take a deep breath
to calm down

Wrong measurement Adjust the posture see page 11
Symbol  Cause Solutions

E1
 

Air tube plug is not 
 correctly connected

Keep your body still, never move 
the monitor. Restart measuring

Check the connection of the air 
tube and connect it properly
if necessary. Restart measuring.

 

Attaching the cuff in wrong 
position

Please check the correct attaching 
the cuff see page 10.

EE
Systolic value above 210 
mmHg

The inflation is under 30
mmHg

The monitor or arm is moved
during the measurement

Please don’t move and speak 
while measuring or contact your 
distributor

Please don’t move and speak 
while measuring or contact your 
distributor

E4

E5 The inflation is above 300
mmHg



Guidance and Manufacturer’s Declaration
Important information regarding Electro Magnetic 
Compatibility (EMC)

This product needs special precautions regarding EMC 
and needs to be installed and put into service according 
to the EMC information provided, and this unit can be 
affected by portable and mobile RF communications 
equipment.

a)* Do not use a mobile phone or other devices that emit 
electromagnetic fields, near the unit. This may result in 
incorrect operation of the unit. 
b) Caution: This unit has been thoroughly tested and 
inspected to assure proper performance and operation!
c)* Caution: this machine should not be used adjacent to 
or stacked with other equipment and that if adjacent or 
stacked use is necessary, this machine should be 
observed to verify normal operation in the configuration 
in which it will be used.

8. Technical Specifications
Model No.  B-BM01
System  Fully Automatic inflation and  
   deflation
Measuring Range Cuff Pressure: 0-290 mmHg
   Pulse: 40~180 bpm
Accuracy  Pressure: ± 3 mmHg
   Pulse: ± 5% of the reading
Display  Illuminated LCD digital display 
   65 x 90 mm.
Memory   2 x 60 memory spaces
Dimension  110 × 150 × 70 mm
Weight   310 g (without batteries)
Cuff size  22-42 cm    
Operating Condition Temperature: 5°C~40°C
   Humidity: 15% RH~85% RH 
   Air Pressure: 860 hPa~1060 hPa 
Storage Condition Temperature: -20°C~70°C
   Humidity: 10% RH~95% RH 
   Air Pressure: 860 hPa~1060 hPa
Power source   4X1.5V “AA”batteries or 
   AC adapter DC6V   
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TH : เครือ่งวดัความดนัโลหติทีต่นแขน
ขอขอบคณุทีเ่ลือกใชผลิตภณัฑเครือ่งวดัความดันโลหติแบบอตัโนมตัขิองเรา ตวัเครือ่งถกูออกแบบมา
สาํหรบัใชภายในบาน กอนใชอปุกรณโปรดอานคูมอืนีอ้ยางละเอยีดเพ่ือใหแนใจวาใชงานถกูตอง และปลอดภยั 
โปรดเกบ็คูมอืการใชงานนีเ้พือ่เปนขอมลูสาํหรบัผูใชงานอืน่ๆ และการศกึษาเพ่ิมเตมิในครัง้ตอไป

เรายนิดใีหคาํแนะนาํ
และการสนบัสนนุการใชงานของคณุ
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 ภายในกลองประกอบดวย
• เคร่ืองวัดความดันโลหิต รุน B-BM01  1 เคร่ือง 
• ผาพันตนแขน ขนาด 22-42 ซม.  1 ช้ิน
• ถาน AA 1.5 V     4 กอน
• อแดปเตอร     1 ช้ิน 
• ถุงเก็บรักษา     1 ช้ิน
• คูมือการใชงาน EN,TH    1 เลม 

1. ทําความรูจักกับอุปกรณ
โปรดตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของเคร่ืองวัดความดันโลหิต มีทุก-
สวนประกอบครบถวน และไมเสียหาย 
กอนใชงานโปรดตรวจสอบตัวเคร่ืองวัดความดันและช้ินสวน
เพ่ิมเติม วาไมไดมีความเสียหายท่ีเห็นไดชัดหรือมีสวน
ประกอบของเคร่ืองขาดหาย และหากทานมีขอสงสัย กรุณาอยา
เพ่ิงเปดใชอุปกรณและติดตอผูจําหนายสินคา

เคร่ืองวัดความดันโลหิตดิจิตอลน้ี เปนอุปกรณตรวจวัดอัตโนมัติ
ท่ีใชกับตนแขน ชวยใหสามารถวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจรได
งายถูกตองและรวดเร็วโดยใชวิธี oscillometric และการออกแบบ
ท่ีเนนผูใชงานเปนหลัก ขอดีของผลิตภัณฑน้ี:
1.   การพูดแจงคาดวยเสียงภาษาไทย
2.   หนาจอ LCD มีแสงสวาง
3.   การบีบรัดอยางนุมนวลดวย Intel comfort
4.   การตรวจจับอัตราการเตนผิดจังหวะของหัวใจ

คําเตอืน

ขอสงัเกต
ขอสงัเกตและขอมลูทีส่าํคญั

ปฏิบตัติามคาํแนะนาํของคูมอืในการใชงาน

ความปลอดภยัทางไฟฟา, ชนดิ BF

ไฟฟากระแสตรง

2. คาํอธบิายความปลอดภยั
  เครือ่งหมายและสญัลกัษณ
สญัลกัษณตางๆ ตอไปนีส้ามารถพบไดในคูมอืการใชงาน
และบนอปุกรณ

ทําการกาํจดัตามขอกาํหนด 
EC Directive-WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment)
กาํจัดบรรจภุณัฑในลกัษณะทีเ่ปนมิตร
กบัสิง่แวดลอม
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5.   ตรวจจับการเคล่ือนไหวขณะวัด
6.   บันทึก 2 ผูใชงาน (60 คา/ผูใชงาน)
7.   แถบสีแสดงคาความดันตาม WHO
8.   ใชไดท้ังอแดปเตอรและถาน



ผูผลติ

Storage/Transport อณุหภมูแิละความชืน้ทีเ่หมาะ
สาํหรบัการเกบ็รกัษา

Operating อณุหภมูแิละความชืน้ทีเ่หมาะ
สาํหรบัการใชงาน

ปองกนัอยาใหโดนความชืน้ / เปยก

เครือ่งหมาย CE ทีร่บัรองผลติภัณฑวาผาน
คณุสมบัตติรงตามขอกําหนด 
MDD 93/42/EEC ของสนิคาเคร่ืองมอืแพทย

 คาํแนะนาํการใชงาน
• ควรวดัความดนัโลหติของทานในชวงเวลาเดมิของทกุๆ วนั
  เพือ่ผลการเปรยีบเทยีบคาจะเปนไปอยางแมนยาํ นาเชือ่ถอื 
• กอนเริม่การวดัความดนัโลหติ ควรพกัผอนคลายกอนประมาณ 
  5 นาท ีทกุคร้ัง 
• หากผูใชงานตองการวดัความดนัโลหิตหลายๆ ครัง้ 
  โปรดรอ 3-5 นาท ีระหวางการวดัแตละครัง้ 
• หากผูใชงานไดผานการทานอาหาร การด่ืม, การสบูบหุร่ี 
  หรอืกจิกรรมตางๆ ควรพกัรางกายประมาณ 30 นาท ี 
  กอนทีจ่ะเร่ิมการวดั

• หากทานไมมัน่ใจในคาการวดั ทานสามารถวดัไดอกีครัง้
  เพือ่ความแนใจ 
• คาการวดัของทานสามารถใชเพือ่แสดงรายละเอยีดเบือ้งตนของ
  รางกายทานเทานัน้ และไมสามารถใชแทนผลวดัทางการแพทย
  ทีล่ะเอียดกวาได โปรดปรึกษาแพทยของทานกอนทาํการตดัสนิใจ
  ทางการแพทยดวยตนเอง (เชน รบัประทานยา) 
• การใชเครือ่งวดัความดนัโลหตินอกสภาพแวดลอมในบานของคณุ
  หรอืขณะเดนิทาง (เชน ขณะเดนิทางในรถยนต รถพยาบาล หรอื
  เฮลคิอปเตอร หรอืทาํกจิรรมตางๆ  เชน การเลนกฬีา) 
  อาจมผีลตอความแมนยาํในการวดัและทาํใหคาการวดัไมถกูตอง
• หามใชเคร่ืองวดัความดนัโลหตินีก้บัทารกแรกเกดิ ผูปวยครรภ
  เปนพษิ หรอื หญงิต้ังครรภ แนะนาํใหปรกึษาแพทยกอนใชงาน 
  ขณะตัง้ครรภ 
• ในกรณีทีผู่ใชมกีารไหลเวยีนของเลอืดผดิปกติทีบ่รเิวณตนแขน
  ซึง่เกดิจากโรคหลอดเลอืด เฉียบพลนัหรือเรือ้รงั (รวมถึงหลอด
  เลอืดตีบ) ในกรณนีีท้านไมควรใชเครือ่งวดัความดนัโลหติ
  แบบรัดตนแขน 
• อปุกรณนีไ้มไดมไีวสาํหรบัการใชงานในผูมคีวามบกพรองดาน
  ทกัษะทางรางกาย ทางประสาทสมัผสั หรอืจิตใจหรอืขาดประสบ-
  การณหรอืขาดความรู เวนแตพวกเขาจะถกูควบคมุโดยบคุคล
  ทีร่บัผิดชอบตอความปลอดภัยหรอื ไดรบัคาํแนะนาํจากบคุคล
  ดงักลาว ในวธิกีารใชอปุกรณ ดแูลเดก็ๆ รอบๆ อปุกรณ เพือ่ให
  แนใจวาพวกเขาไมไดเลนอปุกรณ
• หามเชือ่มตอเครือ่งวดัความดนัโลหตินีก้บัเคร่ืองจ้ีแบบระบบไฟฟา 
• ผูใชควรใชขนาดผาพนัตนทีเ่หมาะสมกบัขนาดตนแขน ไมเลก็หรือ
  ใหญเกนิไป เพราะอาจเปนสาเหตขุองความผดิพลาดในการวดัได 
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• ระหวางการวดัความดันโลหติ การหมุนเวยีนของเลอืดจะถกูหยดุ
  ในระยะเวลาทีน่านกวาปกติ  ฉะนัน้หากรูสกึวาเครือ่งทาํงาน
  ผดิปกต ิโปรดปลดผาพนัตนแขนออก
• กรณุาอยาใชเครือ่งวัดความดนัโลหติถีจ่นเกนิไป เนือ่งจากหาก
  หยดุการหมนุเวยีนของเลอืดบอยๆ อาจทาํใหผูใชไดรบับาดเจบ็ 
• โปรดอยาใชเครือ่งวัดความดนัโลหติแบบสายรดัแขนหรอืขอมอื
  หากผูใชมอีาการบาดเจ็บหรอืกาํลงัอยูในชวงการรกัษาทาง
  การแพทยทีบ่รเิวณแขนหรอืขอมอื 
• หามใชเคร่ืองวดัความดันโลหติกบัผูทีป่วยเปนมะเรง็เตานม 
• ทางบริษทัขอไมรบัผดิชอบหากผูใชผลติภณัฑไดรบับาดเจ็บจาก
  การไมดแูลและใชเครือ่งมอือยางไมเหมาะสม เนือ่งจากทางบรษิทั
  ไดแจงคาํเตอืนเบือ้งตนไวในคูมอืน้ีแลว

  คําแนะนําในการเกบ็และดแูลรกัษา
• เครือ่งวดัความดนัโลหตินัน้มสีวนประกอบของอเิลก็ทรอนกิสที่
  พถิพีถินั ดงันัน้ความแมนยาํใน  การวดัจงึขึน้อยูกบัการเกบ็
  รกัษาของผูใช   
• โปรดอยาใหอุปกรณหากไดรับการกระแทก ความชืน้ สิง่สกปรก 
  อณุหภมูเิปลีย่นแปลงฉบัพลนัและแสงอาทติยโดยตรง    
• โปรดอยาทาํเครือ่งวดัความดนัโลหติตกพืน้   
• กรณุาอยาใชเครือ่งวัดความดนัโลหติในพืน้ทีที่ม่สีนามแมเหลก็
  หรอืวางอุปกรณใกลเครือ่งมอื วทิยหุรือโทรศพัทมอืถอื   
• กรณุาใชผาพันตนแขนทีม่าพรอมกบัเคร่ืองวดัความดนัโลหตินี้
  หรอือปุกรณทีส่ามารถ ใชแทนตัวเกาไดเทานัน้ มเิชนนัน้อาจเกดิ
  ความผดิพลาดในขอมลูการวดัได 
 

• กรณุาอยากดปุมใดๆ กอนทีจ่ะรัดผาพนัตนแขน
• ทางเราแนะนาํใหทานเอาถานออกจากตวัเครือ่งกอนหากทาน
  คาดวาจะไมไดใชเคร่ืองเปนเวลานาน

 คําเตอืนเกีย่วกบัถาน
• หากมขีองเหลวจากตัวถานโดนผวิหรอืดวงตาของทาน กรณุา
  รบีใชนํา้ลางบรเิวณทีโ่ดนของเหลวโดยทนัท ีและเขาพบแพทย
  หากรูสกึผดิปกติ
 อันตรายจากการสาํลกั! : เดก็เลก็อาจกลืนถานหรอื
ถานตดิคอได เพราะฉะนัน้ กรณุาเกบ็ถานไวในทีท่ีไ่กลมือเดก็เล็ก
• กรณุาสงัเกตขัว้ (+) และ (-) ของถานกอนใสใชงาน 
• หากรูสกึถงึการรัว่ไหลของถาน ใหทานใสถงุมอืปองกันและ
  ทาํความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง 
• ปองกนัถานจากความรอนมากเกนิไป
 เส่ียงตอการระเบดิ! : หามโยนถานลงในกองไฟไมวาจะใน
กรณใีดๆ กต็าม
• เนือ่งจากถานทีใ่ชกบัเคร่ืองวดัความดนัโลหตินีเ้ปนแบบใชแลวทิง้ 
  ไมสามารถนํากลบัมาใชได จงึไมควรนาํไปชารจไฟ 
• อยาชารจหรอืทาํใหไฟฟารดัวงจร 
• ควรใชถานรุนเดยีวกนัหรอืใกลเคยีงกนัเทานัน้ 
• เปลีย่นถานใหมพรอมๆ กนัทกุครัง้ 
• อยาทาํการแยกชิน้สวนถานหรอืบดถาน
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 คาํแนะนาํในการซอมแซมและกาํจดั
• ไมควรทิง้ถานลงในถงัขยะทัว่ไป ควรทิง้ในถงัขยะทีจ่ดัเตรยีมไว
  พเิศษเพ่ือทิง้อปุกรณ  อิเลก็ทรอนกิสและถานโดยเฉพาะเทานััน้ 
• หามแยกชิน้สวนตวัเครือ่งดวยตนเอง มเิชนนัน้อาจทาํใหการรบั
  ประกนัสนิคาสิน้สดุลง 
• หามซอมหรือปรบัเปลีย่นชิน้สวนของตวัเครือ่งดวยตนเอง 
  เนือ่งจากทางเราอาจไมสามารถรบัรองไดวา ตวัเครือ่งจะกลบั
  มาใชงานไดตามปกติดงัเดมิ 
• หากตวัเครือ่งมปีญหา ควรใหทางผูผลติเปนคนซอมเทานัน้ 
  และกอนทีท่านจะแจงทางผูผลติ โปรดลองเปลีย่นถานของ
  เครือ่งเสยีกอน 
• การทิง้และการกาํจดัเครือ่งวดัความดันโลหตินีต้องทาํตาม
  ขอกาํหนด   EC Directive - WEEE   
  (Waste Electrical and Electronic Equipment)  
  หากมขีอสงสยัโปรดติดตอหนวยงานในพืน้ทีข่องทาน
 หมายเหต ุเกีย่วกับความเขากนัไดทางแมเหล็กไฟฟา
• อปุกรณนีเ้หมาะสาํหรบัใชในสภาพแวดลอมทีร่ะบไุวทัง้หมดในคาํ
  แนะนาํเหลานีส้าํหรับการใชงาน
• การใชอุปกรณอาจถกูจาํกดั ในทีท่ีม่คีลืน่แมเหล็กไฟฟารบกวน 
  สิง่นีอ้าจสงผลใหเกดิปญหา เชน ขอความแสดงผดิพลาดหรอื
  ทาํงานลมเหลวเของจอแสดงผล/เคร่ือง

• หลกีเลีย่งการใชอปุกรณน้ีโดยตรงถัดจากอปุกรณอ่ืน ๆ หรือ
  ซอนกนัอยูดานบนของอปุกรณอืน่ๆ เชนนี ้อาจนาํไปสูการทาํงาน
  ผิดพลาด อยางไรกต็ามหากมคีวามจาํเปนตองใชอปุกรณใน
  ลักษณะทีร่ะบไุว อปุกรณนีเ้ชนเดียวกบัอปุกรณอืน่ ๆ จะตองไดรับ
  การตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาอปุกรณทํางานอยางถูกตอง
• การใชอปุกรณเสริมนอกเหนือจากทีร่ะบุหรือจดัหาโดยผูผลติ
  อปุกรณนีส้ามารถนําไปสูการเพิม่ขึน้ของการปลอยคลืน่แมเหล็ก
  ไฟฟาหรอืการลดลงในการปองกนัคลืน่แมเหลก็ไฟฟาของอปุกรณ 
  สิง่นีส้ามารถสงผลใหการทาํงานของเครือ่งผิดพลาด
• การไมปฏิบตัติามขางตนอาจทาํใหประสทิธภิาพของอุปกรณลดลง
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3. คาํอธิบายอปุกรณ

 
1. ผาพันตนแขน 
2. ทออากาศ
3. ขอตอทออากาศ  
4. จอเเสดงผล 
5. ชองเสยีบทออากาศ 
6. แถบแสดงคาความดันตาม (WHO) 
7. สญัลักษณแจงคาทีว่ดัไดเปนเสยีงภาษาไทย
8. สญัลักษณผาพนัตนแขนบบีรัดอยางนุมนวล
9. ปุมหนวยความจาํ 
10. ปุมเปด-เปด
11. ปุมตัง้คา
12. ชองเสยีบอแดปเตอร

รายละเอียดสญัลักษณทีแ่สดงบนหนาจอ

 

1. ความดันชวงหวัใจบบีตวั SYS (mmHg)
2. ความดันชวงหวัใจคลายตวั DIA (mmHg)
3. อัตราการเตนของหัวใจ
4. แสดงเวลาและวันที่
5. สญัลักษณแสดงการเตนผิดจงัหวะของหวัใจ
6. สญัลักษณแสดงคาเฉลีย่ 3 ครัง้ลาสดุ
7. สญัลักษณแสดงคาความจาํของผูใช
8. สญัลักษณแสดงการเคล่ือนไหวขณะวดั
9. สญัลักษณแจงเตือนเมือ่ถานออน  
10. สัญลักษณ เปด-ปด เสยีง 
11. สัญลักษณแสดงชีพจร 
12. แสดงคาความดันตาม (WHO) 
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หากสถานะถานออนแสดงอยางถาวร คุณจะไมสามารถทาํการ
วดัใดๆ ไดอกีตอไป และจะตองเปลีย่นถาน โดยเมือ่ถอด
ถานออกจากอปุกรณแลวจะตองตัง้วันทีแ่ละเวลาอีกคร้ัง
 การท้ิงถาน
• ไมควรทิง้ถานในถงัขยะทัว่ไป ควรทิง้ในถงัขยะทีจั่ดเตรยีมไว
  พิเศษเพือ่ทิง้อปุกรณอิเลก็ทรอนกิสและถานโดยเฉพาะเทานััน้ 
  
การใชงานผานอแดปเตอร
คณุยงัสามารถใชงานอปุกรณนีด้วยอแดปเตอรหลัก โดยเม่ือ
ใชงาน เชนนัน้ จะตองไมมถีานใด ๆ ในชองใสถาน
• เพือ่ปองกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิข้ึนกับอปุกรณตองใชเครือ่ง
  ตรวจวัดความดนัโลหิตกบัอแดปเตอรทีอ่ธบิายไวทีน่ีเ่ทานัน้
• เสียบอแดปเตอรเขากับชองเสยีบอแดปเตอรบนเคร่ืองวัด
  ความดนัโลหติ อแดปเตอรจะตองเชือ่มตอกบัแรงดันไฟฟา
  ทีร่ะบไุวบนฉลากเทานัน้
• จากน้ันเสียบปลัก๊ไฟของอแดปเตอรเขากบัเตาเสียบไฟ
• หลงัจากใชงานเคร่ืองวัดความดนัโลหิตใหถอดอแดปเตอร
  ออกจากเตาเสยีบไฟกอน แลวจงึถอดออกจากเครือ่ง
  วัดความดนัโลหติทนัททีีค่ณุถอดอแดปเตอร
  เครือ่งวดัความดันโลหติจะสญูเสียการตัง้คาวันทีแ่ละเวลา 
  แตการวัดทีบ่นัทกึไวจะยงัคงอยู

4. การเตรยีมอุปกรณ
การใสถาน
กดตวับงชี้      
บนฝาปดชองใสถานและเลือ่นฝาครอบออกตามทศิทางลกูศร
ใสถาน AA จํานวน 4 กอน จัดตาํแหนงตามขัว้ทีร่ะบใุนชองใสถาน

          หมายเหต:ุ 
หากหนาจอแสดงสถานะถานออนปรากฏขึน้กรณุา เปล่ียนถานใหม 
หรอืสามารถใชงานผานอแดปเตอร AC (DC 6V) ได

คาํเตอืน  โปรดเลอืกใชอแดปเตอร AC ท่ีไดรบัการ
รบัรอง CE อยาเสียบหรือถอดปลัก๊ไฟ,สายไฟเขากบั
เตารบัไฟฟาดวยมือทีเ่ปยก
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การตัง้คาการแสดงผลและการลบหนวยความจาํ
ผูใชงานจาํเปนตองกําหนดวนัทีแ่ละเวลา มฉิะน้ันคุณจะไมสามารถ
บนัทึกคาท่ีวดัไดอยางถกูวนัท่ีและเวลา เมือ่เขาใชงานอกีครัง้
ในภายหลงั
• กอนใชงานครัง้แรกหรอืหลังจากนัน้ เมือ่คณุเปล่ียนถาน: 
  อปุกรณจะเขาสูเมนทูีเ่กีย่วของโดยอัตโนมตัิ
• หากใสถานแลว: กดปุม SET (ตัง้คา)        บนอปุกรณคางไว
  ประมาณ 3 วินาที ในขณะเครือ่งปด หลังจากท่ีเขาสูเมนกูารตัง้คา
  หัวขอการตัง้คาๆ จะกระพรบิ จากน้ันกดปุม SET เพือ่ท่ีจะไปใน
  การต้ังคาถดัไป ตามลาํดับดานลาง  
   “ การลบหนวยความจาํ -> ฟงกชันการพดู -> ป -> เดอืน -> วนัที ่
     -> ชัว่โมง -> นาท ี"
• กดปุมความจาํ       เพือ่เลอืกแกไข
• กดปุมเปด-ปด         เพือ่จดัเก็บขอมลูการตัง้คา
หมายเหต:ุ จอภาพนีแ้สดงหนวยเปน (mmHg) มลิลเิมตรปรอท
การเชือ่มตอผาพนัตนัแขนกับเครือ่ง
เสยีบทออากาศเขากับตัวเครือ่งวดัความดนั
5. การวัดความดันโลหติ
ตรวจสอบใหแนใจวาอปุกรณอยูทีอ่ณุหภมูหิองกอนทาํการวัด 
เคร่ืองวดัความดันสามารถทาํการวดัไดทัง้แขนซายหรอืขวา

การสวมผาพนัตนแขน 
การไหลเวยีนของเลอืดตองไมถกู
ขดัขวางโดยเสือ้ผาทีคั่บหรอื อะไร
ทีมี่ลกัษณะคลายคลึงกนั สวมผา
พนัตนแขนบรเิวณเหนือขอศอก
ขางซายดงึและพนัผา ใหดานลาง
ของผารดัอยูเหนือขอพับ 
ประมาณ 1-2 ซม. 
และทออากาศของผาพนัตนแขน
ควรช้ีไปทีศู่นยกลางของฝามอื 

ขัน้ตอนนีก้ระชบัปลายผาพนัตนแขน 
แตตรวจสอบใหแนใจวา ไมแนน
จนเกนิไป ผาพนัตนแขนควรจะแนน
ประมาณนิว้สองนิว้ สามารถสอดเขา
ไปได 

ความดนัโลหติอาจแตกตางกนัระหวางแขนขวาและซายซ่ึงอาจ
หมายความวาคาความดนัโลหติทีว่ดัไดนัน้แตกตางกัน ควรทาํการ
วดับนแขนเดยีวกันเสมอ หากคาระหวางแขนทัง้สองแตกตางกนั
อยางมีนัยสาํคญั โปรดปรกึษาแพทยของคณุเพือ่ตรวจสอบ
วาควรใชแขนใดสําหรับการวดั
 สาํคัญ: อุปกรณใชงานไดกับผาพนัแขนท่ีใหมากบั
เคร่ืองวดัความดันเทานัน้  เหมาะสาํหรับรอบแขน 22 ถึง 42 ซม.
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การใชทาทางทีถ่กูตอง

• กอนทีจ่ะทาํการวดัความดนัโลหติ กรุณาพกั 3-5 นาทีี
  กอนการวดัครัง้ถดัไปมเิชนนัน้อาจทาํใหผลคลาดเคลือ่นได 
• ทานสามารถทาํการวดัความดนัโลหติในขณะทีน่ัง่หรือนอนกไ็ด 
  แตควรตองมัน่ใจวาผาพนัตนแขนอยูในระดบัเดยีวกบัหวัใจ
  (ตามรปู) มิเชนนัน้อาจทาํใหคาทีว่ดัไดเกดิความผดิพลาด 

ถอดเสือ้ผาท่ีหนาหรอืถอด
เส้ือแขนยาวกันหนาวออก
เพือ่วัด

ผาพันแขนควรอยูในระดบั
เดียวกบัหัวใจของคุณ

นัง่ตัวตรง
โดยใหหลงัตรง

• เมือ่ตองการวดัความดนัควรนัง่ โดยวางขาทัง้สองขางราบบนพืน้ 
  อยานัง่ไขวหาง และควรนัง่บนเกาอีแ้บบมพีนกัพงิ 
• ควรปลอยแขนและมอืใหสบายๆ ทางทีดี่ควรหาทีร่องแขน 
• เพือ่ปองกนัไมใหเกดิคาทีผ่ดิพลาด ระหวางการวดัควรนัง่อยูนิง่ๆ
  และไมพดูคยุ 
การเริม่ทํางานของเครือ่งวดัความดนัโลหติ
1. กดปุม SET        เพือ่เลอืกผูใช A หรอืผูใช B
2. พนัผาพนัตนแขนใหถกูตอง
3. กดปุมเปด-ปด          ปมจะเริม่เปาลม เพือ่ใหผาพนัตนแขนพองตัว
4. หลงัจากนัน้หนาจอจะแสดงการวัดไปเรือ่ยๆ และผาพนัตนแขนจะ
    คอยๆ ยบุตวัโดยอตัโนมติัดวยความเร็วคงที ่เพือ่ตรวจจับ
    ความดนัโลหติและชพีจรของคณุ

5. เมือ่การวดัเสรจ็สมบรูณ ความดนัโลหติและ
    อตัราชพีจรของคณุจะแสดง
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 ตวัอยาง:
 ความดนัชวงหวัใจบบีตวั  : 128 มลิลปิรอท
 ความดนัชวงหวัใจคลายตวั  : 78 มลิลิปรอท
 อตัราการเตนของหวัใจ  : 72 คร้ังตอนาที
 ผลลพัธจะถกูจดัเกบ็โดยอตัโนมติั
 หมายเลข“0” คือ ไมมคีาความจาํ/ลบหนวยความจาํ
 หมายเลข“1,2,3,...,60” คือ หนวยความจาํที ่1,2,3,...,60
6. ในการปดเครือ่งใหกดปุม เปด/ปด 

 หมายเหต:ุ เมือ่คณุรูสกึวาผาพนัตนแขนรดัแนนเกนิไป
โปรดคลายผาพันตนเเขนแลวดึงทออากาศออกทนัที
อยาพูดขยบัแขนหรอืลาํตวั ระหวางการวดัความดัน

• เมือ่ไมไดใชงาน เครือ่งจะปดโดยอตัโนมัตภิายใน 2 นาที
• เมือ่เคร่ืองไมสามารถวดัคาไดอยางถกูตองหนาจอจะแสดง
  สญัลกัษณ “E”
• กดปุมเปด-ปด เพือ่ปดหนาจอ และรอ 4-5 นาท ีเพือ่เริม่
  การวดัอกีครัง้
• ในเวลาเดียวกนัใหทาํตามคาํแนะนาํตอไปนีร้ะหวางการวดั
  เพือ่หลกีเลีย่งการแสดงสญัลกัษณ “E” อีกคร้ัง
 1. กรณุานัง่วดัในทาทางทีถ่กูตองและไมพดูคุยขณะวดั
 2. ใสผาพนัแขนใหถกูตอง
 3. เชือ่มตอทออากาศอยางถกูตอง
 4. หลกีเลีย่งการรบกวนทางแมเหลก็ไฟฟา

การอานคาหนวยความจาํ
กดปุมหนวยความจาํ       คาเฉลีย่ของการวดั 3 ครัง้ลาสดุ
จะแสดงพรอมสญัลักษณ
กดปุมหนวยความจาํเพือ่อานหนวยความจาํ
กดปุมหนวยความจาํ      หรือปุม SET        เพ่ือแสดงขอมลูถัดไป
หรอืยอนกลบั

 หมายเหต:ุ เคร่ืองวดัความดนัสามารถจดจําขอมลูได 
60 หนวย โดยจะลบขอมลูทีเ่กาทีส่ดุโดยอตัโนมตั ิเมือ่จํานวน
ขอมลูเกนิกวา 60 หนวย
การลบคาหนวยความจําทัง้หมด
กดปุม SET        คางไวประมาณ 3 วนิาท ีเพือ่เขาสูโหมดการต้ังคา
หนวยความจาํทัง้หมดแสดงสถานะกระพรบิ
กดปุมหนวยความจาํ       เพือ่เลอืกลบ 
“0” แสดงการลบหนวยความจําทัง้หมด
และกดปุมปด         เพ่ือยนืยนั
เคร่ืองสามารถตรวจจบัความเคลือ่นไหวขณะวดัได
สญัลกัษณ        จะปรากฏบนหนาจอ เม่ือผูวดัมกีารเคลือ่นไหวใน
ระหวางทาํการวดัความดัน หากเคร่ืองวดัแสดงสัญลกัษณ      
ใหทาํการวดัซ้ํา โดยพักรางกายประมาณ 3-5 นาทกีอนแลวจึง 
ทาํการวดัใหมโดยหามพดูคุยหรอืขยบัรางกาย
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การประเมินผลลัพธ
หวัใจเตนผิดปกต:ิ
เคร่ืองมอืนีส้ามารถแสดงผล ผูใชงานท่ีมคีวามเสีย่งของภาวะหวัใจ
เตนผิดจงัหวะ โดยหนาจอจะแสดงสัญลกัษณ       การแสดง
สญัลกัษณภาวะหัวใจเตนผดิปกตทิีห่นาจอนัน้อาจเกดิจาก
ขอบกพรองในระบบ bioelectrical ทีค่วบคุมการเตนของหวัใจหรอื
อาการทีท่าํใหอตัราการเตนหวัใจชาหรอืเรว็เกนิไป อาจเกดิขึน้
ดวยกรณอ่ืีนๆ เชน โรคหัวใจ, อาย,ุ รางกายมสีารกระตุนความ
เครียด หรอื ขาดการนอนหลบั หากเครือ่งวัดแสดงสัญลกัษณ      
ใหทาํการวัดซํา้ โดยพกัรางกายประมาณ 3-5 นาทกีอนแลวจงึ 
ทาํการวดัใหมโดยหามพดูคยุหรอืขยับรางกาย 
หากวาหนาจอยังคงแสดงสญัลกัษณ      อกีครัง้ ผูใชควรปรกึษา
แพทย ไมควรวินจิฉัยอาการหวัใจผดิปกตดิวยตนเองเนือ่งจากจะ
เปนอนัตรายได โปรดปฏิบตัติามคําสัง่แพทยเทานัน้ 
การจดัลาํดับความรนุแรงตามผลตรวจ: 
คาทีวั่ดไดสามารถถกูจดัลําดับและประเมินผลตามตารางมาตรฐาน
ดงัตอไปน้ี อยางไรกต็าม ตารางมาตรฐานน้ีเปนเพยีงแคตัวชีแ้นะ
เบือ้งตน ความดันโลหิตของคนแตละคนนัน้ ตางกัน รวมไป
ถงึอายขุองแตละคนทีเ่ปนสวนเกีย่วของดวย เพราะฉะนัน้ ทานผูใช
ควรปรึกษาแพทย เน่ืองจากแพทยของทานจะสามารถบงบอกคา
ความดนัโลหติทีป่กตขิองทานได 

เหมาะสม

ปกติ

SYS
mmHg

DIA
mmHg

<120

การดาํเนนิการ

< 80

80-84120-129

85-89130-139

90-99140-159

สํารวจตัวเอง

สํารวจตัวเอง

100-109160-179

≥110≥180 ควรพบแพทยทนัที

ควรพบแพทยทนัที

พบแพทยเปนระยะ 

พบแพทยเปนระยะ 

อนัตราย

สูงมาก

คอนขางสงู

ระดับ
ความดนัโลหติ

   ตารางสาํหรับการจําแนกคาความดนัโลหิต (mmHg): WHO

คูมอืสําหรบัผูปวยความดนัโลหิตสงู
• ความดนัโลหติสงู (Hypetension);
ความดนัโลหติ 140/90 หรอืสูงกวาถือวาเปนความดนัโลหติสงู 
ภาวะความดนัโลหิตสูง (HBP) เปนภาวะรายแรงทีส่ามารถนําไปสู
โรคหลอดเลอืดหวัใจ, หวัใจลมเหลว, โรคหลอดเลอืดสมอง, โรคไต, 
ไตวายและปญหาสขุภาพอืน่ ๆ ความดนัโลหติมแีนวโนมทีจ่ะเพ่ิมข้ึน
ตามอายุ การดําเนนิชวิีตท่ีมสีขุภาพดีชวยใหบางทานชะลอหรอื
ปองกันความดนัโลหิตสูงขึน้ได
มาตรการตอไปนีถ้อืไดวาเปนแนวทางสําหรับผูปวยความดนั
โลหติสงู:

30



1) ปรกึษาแพทยของคุณเกีย่วกบัความดันโลหติของคุณในชวีติ
    ประจาํวนั
2) ควบคุมน้ําหนักใหอยูในระดับทีเ่หมาะสม
3) หลีกเลีย่งการบริโภคอาหารรสเคม็ไปเกนิขนาด หลีกเลีย่ง
    อาหารทีม่คีอเลสเตอรอลสงูและอาหารทีม่ไีขมนั กนิผกัผลไม
    และอาหารทีมี่ไฟเบอรสงู
4) หลีกเลีย่งการสูบบุหรีห่รือเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล
5) ออกกาํลังกายอยางสม่ําเสมอ
6) ผอนคลายและลดความเครียด ความเครยีดสามารถเพิม่ความ
    ดันโลหิตไดทนัที ผอนคลายและลดความเครียดเปนสิง่ทีด่ตีอ
    สขุภาพของคณุ
6. ขอความแสดงความผิดพลาดและวธีิแกไข
ตวับงช้ีขอผดิพลาด

การแกไขปญหาเบือ้งตน

7. การบํารงุรกัษาและการเกบ็รกัษา
1 อยาใหเคร่ืองและบรรจภุณัฑถูกกระแทก เชน การทําตกจาก
   ท่ีสูงหรือหลนพืน้
2 อยาแชอปุกรณหรือสวนประกอบใดๆ ในนํา้ อยาใหเครือ่ง
   ถูกของแขง็กระเเทก, อณุหภมูสิงู, ฝุน, ความช้ืน, กาซทีมี่ฤทธ์ิ
   กัดกรอนและเกบ็ใหพนแสงแดด และท่ีทีม่กีาสออกซเิจน
3 ใชผาพนัตนแขนอยางระมัดระวงั ผาพนัแขนมีถงุลมภายใน
   ไมควรมวนหรือบบีอัดอยางแนนอาจเกดิความเสียหายได

สญัลักษณ สาเหตุ

สวมผาพนัตนแขนไมถูกตอง สวมผาพนัตนแขนใหถูกตองตาม
หนาที ่27

ตรวจสอบวาการเชือ่มตอของ
ทออากาศวาเช่ือมตอถกูตอง

สวมผาพันตนแขนใหถูกตอง
ทาํรางกายของคณุใหนิง่ หามขยับ 
หามพูดคยุ

โปรดอยาเคลือ่นไหวหรอืพดูขณะวัด
หรอืตอตดิผูจดัจาํหนาย

โปรดอยาเคลือ่นไหวหรอืพดูขณะวัด
หรอืตอตดิผูจดัจาํหนาย

คา SYS สงูกวา 210 mmHg

แรงดนัปมต่ํากวา 30 mmHg

เสยีบทออากาศใหถูกตอง

เคร่ืองหรือผูใชงานมีการ
เคล่ือนไหวในขณะวดัความดนั

วธีิการแกไขเบือ้งตน

E1
 

 

EE

E4

E5 แรงดนัปมสูงกวา 300 mmHg

 

ผาพันตนแขน
ไมมีแรงบีบ

ความผดิปกติ

เครือ่งไมทํางาน

ขณะปมลมเขา
ผาพนัตนแขน

คาผิดปกติ

ถานออนหรือใสข้ัวถาน
ท่ีไมถูกตอง 

ถานออน

ใสผาพนัตนแขนไมถูกตอง

พูดคยุระหวางการวดั

แขนเสือ้มวนข้ึนกดท่ีแขน

การวดัผิดพลาด

มคีวามบกพรองทางระบบ
ประสาทหรือต่ืนเตน

เสียบทออากาศไมถูกตอง

ตรวจสอบการเช่ือมตออแดปเตอร
และปล๊ักวาหลวมหรือไม, 
ใสข้ัวถานใหถูกตอง

ตรวจสอบขอตอทออากาศ
และเช่ือมตออยางถูกตอง

เปลีย่นถานใหม

สาเหตท่ีุเปนไปได วธีิการแกไข

ใสผาพันตนแขนใหถูกตอง 
ตามหนา 27

ไมพดูคุยระหวางการวดั

ถอดเส้ือเเขนยาวแลวเร่ิมวดัใหม

ปรับทาทางการน่ังใหถูกตอง
ตามหนา 28

รักษาความเงียบหายใจเขาลึก ๆ 
เพือ่สงบสติอารมณ
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4 ทําความสะอาดเคร่ืองดวยผานุมและแหง อยาใชทนิเนอร
   หรอืตวัทาํละลายทีค่ลายกนั
5 ทําความสะอาดผาพนัตนแขนอยางระมดัระวงัดวยผาชบุนํา้
   หมาด ๆ และสบู ไมควรลางดวยผงซักฟอกหรอืสารอ่ืน ๆ
6 ใชชิน้สวนและอปุกรณเสรมิท่ีผานการรบัรองเทานัน้ 
   ชิน้สวนและอปุกรณเสรมิทีไ่มผานการรับรองอาจทําให
   ตัวเครือ่งเสยีหายได
7 เก็บอุปกรณและสวนประกอบในทีส่ะอาดและปลอดภัย
8 เก่ียวกบัถาน: หากไมใชงานเปนเวลานานใหถอดถานออก
   เพือ่ปองกนัการรัว่ไหลของถาน

8. ขอมลูทางเทคนคิ
รุน   B-BM01
ระบบการทาํงาน  ระบบการวดัแบบเริม่วดัตังแตปมลมเขา  
   จนถงึการปลอยลม
ชวงการวดั  ความดันผาพันตนแขน 0-290 มิลลิปรอท
   ชพีจร 40~180 ครัง้/นาที
ความคลาดเคล่ือน ความดัน ± 3 มิลลิปรอท
   ชพีจร ± 5% ของคาทีว่ดัได
จอแสดงผล  จอ LCD มไีฟ ขนาด 65 x 90 มม.  
หนวยความจาํ   2 ทาน (60 คา/ทาน)
ขนาด   110 × 150 × 70 มม.
นํา้หนกั   310 กรมั (ไมรวมถาน)
ขนาดผาพันตนแขน 22-42 ซม.  
สภาพแวดลอม  อณุหภมิู: 5°C ~ 40°C
ในการใชงาน  ความช้ืน: 15% RH ~ 85% RH
   ความดันอากาศ: 860 ~ 1060 
   ปาสกาล
สภาพแวดลอม  อณุหภมิู: -20°C ~ 70°C
การเกบ็รกัษา  ความช้ืน: 10% RH ~ 95% RH
   ความดันอากาศ: 860 ~ 1060 
   ปาสกาล
แหลงพลังงาน  ถาน AA 1.5 V จาํนวน 4 กอน หรือ 
   AC adapter DC6V   
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