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3.รายละเอียดของอุปกรณคูมือการใชงาน เครื่องวัดความดันโลหิตที่ขอมือ BC50
เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ
ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน
เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ
อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด
เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                 บอยเลอร

1. ทำความรูจักกับอุปกรณ
เครื่องวัดความดันโลหิตที่ขอมือ ใชสำหรับการวัด และตรวจจับคาความดันจากเสนเลือดใหญ
สำหรับผูใหญ
• อุปกรณสามารถใชวัดควาความดัน และบันทึกผลไดอยางงายดายและรวดเร็ว 
• มีระบบแจงเตือน หากผูใชมีแนวโนมการเตนของหัวใจที่ผิดปกติ 
• คาที่วัดไดจะแสดงผล และแยกประเภทความรุนแรงอยางชัดเจน ตามมาตรฐานของ องคการ
อนามัยโลก (WHO) 
• โปรดเก็บคูมือการใชงานนี้ไว และเก็บในที่ที่งายตอการเขาถึงสำหรับผูใชผูอื่น

สัญลักษณตางๆ ตอไปนี้สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

2. เครื่องหมาย และสัญลักษณ

คำเตือน

ขอสังเกต
สังเกตรายละเอียดสำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของคูมือในการใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา, ชนิด BF

ไฟฟากระแสตรง

ผูผลิต

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment)

0483

อุณภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษา

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการใชงาน

ปองกันอยาใหโดนความชื้น

หมายเลขเครื่อง

เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑวาผานคุณสมบัติเครื่องมือการ
แพทยของ Directive 93/42/EEC 

• ควรวัดความดันโลหิตของทานในชวงเวลาเดิมของทุกๆวันเพื่อที่ผลการเปรียบเทียบคาจะเปน
ไป อยางมั่นคง แมนยำ
• กอนเริ่มการวัดความดันโลหิต ควรผอนคลายกอนประมาณ 5 นาที ทุกครั้ง
• หากทานผูใชงานตองการวัดความดันโลหิตหลายๆ ครั้งโปรดรอ 5 นาที ระหวางการวัดแตละ
ครั้ง
• หากผูใชงานไดผานการทานอาหาร การดื่ม หรือ การสูบุหรี่ ควรพักรางกายประมาณ 30 นาที
กอนที่จะเริ่มการวัด
• หากทานไมมั่นใจในคาการวัด ทานสามารถวัดไดอีกครั้งเพื่อความแนใจ

คำแนะนำในการใชเครื่องวัดความดันโลหิต

Storage

RH 10-90%-20°C

55°C

Operating

10°C

40°C

RH 15-85%

สัญลักษณบนหนาจอ
1. การจําแนกประเภทของการวัด
2. เวลาและวันที่
3. ความดันชวงหัวใจคลายตัว (Systolic pressure)
4. ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Diastolic pressure)
5. ปลอยอากาศ (ลูกศร)
6. คาชีพจรที่คํานวณได
7. สัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ 
8. สัญลักษณการเปลี่ยนแบตเตอรี่
9. หนวยความจําผูใช 
10. ลําดับของหนวยความจํา / การแสดงหนวยความจํา
สําหรับคาเฉลี่ย (A), ตอนเชา (AM), ตอนเย็น (PM)

- เปดฝาครอบแบตเตอรี่ที่อยูดานซายของอุปกรณออก 
- ใสแบตเตอรี่ AAA 1.5V จํานวน 2 กอนลงไป 
- ตองแนใจวาใสแบตเตอรี่ถูกขั้ว 
- ปดฝาครอบแบตเตอรี่

4.การเตรียมความพรอมในการวัด

• คาการวัดของทานสามารถใชเพื่อแสดงรายละเอียดเบื้องตนของรางกายทานเทานั้น และไม
สามารถใชแทนผลวัดทางการแพทยที่ละเอียดกวาได โปรดปรึกษากับแพทยของทานกอนทำการ
ตัดสินใจทางการแพทยดวยตนเอง (เชน รับประทานยา)
• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับทารกแรกเกิด ผูปวยครรภเปนพิษ หรือ หญิงตั้งครรภ
• ในกรณีที่ผูใชมีการไหลเวียนของเลือดผิดปกติที่บริเวณตนแขนซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดเฉียบ
พลันหรือเรื้อรัง (รวมถึงหลอดเลือดตีบ) ในกรณีนี้ทานไมควรใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดตน
แขน 
• หามเชื่อมเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับเครื่องจี้แบบระบบไฟฟา
• ผูใชควรใชขนาดเครื่องวัดที่เหมาะสมกับขนาดตนแขน ไมเล็กหรือใหญเกินไป เพราะอาจเปน
สาเหตุของความผิดพลาดในการวัดได
• ระหวางการวัดความดันโลหิต การหมุนเวียนของเลือดจะถูกหยุดในระยะเวลาที่นานกวาปกติ 
เพราะฉะนั้นหากรูสึกวาเครื่องทำงานผิดปกติ โปรดปลดตัวบีบออกจากตนแขน
• กรุณาอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตถี่จนเกินไป เนื่องจากหากหยุดการหมุนเวียนของเลือดบอยๆ
อาจกอใหผูใชไดรับบาดเจ็บ
• โปรดอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสายรัดแขนหรือขอมือหากผูใชมีอาการบาดเจ็บ หรือ 
กำลังอยูในชวงการรักษาทางการแพทยที่บริเวณแขนหรือขอมือ
• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตกับผูที่ปวยเปนมะเร็งเตานม
• เครื่องวัดความดันโลหิตนี้จะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการกดปุมใดๆ เปนเวลา 3 นาทีเพื่อ
ประหยัดแบตเตอรี่
• ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บจากการไมดูแลและใชเครื่องมืออยาง
ไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทไดแจงคำเตือนเบื้องตนไวในคูมือนี้แลว

คำแนะนำเกี่ยวกับแมเหล็กไฟฟา

• เครื่องวัดความดันโลหิตนี้ มีสวนประกอบของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขั้นสูง ซึ่งทำใหการวัดมี
ความแมนยำสูงอายุการใชงานของอุปกรณจะขึ้นอยูกับการดูแลรักษา 
     - ระวังอยาใหอุปกรณโดนกระแทก, ความชื้น หรือฝุนผง และไมควรใหอุปกรณโดนแสงแดด
โดยตรง
     - หามโยนอุปกรณลงพื้น 
     - หามนำเครื่องวัดความดันโลหิตนี้เขาใกลแหลงสนามแมเหล็กไฟฟา เชน วิทยุ, โทรศัพท
มือถือ, เตาไมโครเวฟ เปนตน
• หากสายวัดความดันที่ขอมือยังไมอยูในตำแหนงที่ถูกตอง หามกดปุมใหเครื่องทำงาน 
• หากไมมีการใชงานเปนเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวอุปกรณ
• หามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งแบตเตอรี่ลงในจุดที่เตรียมไวใหทิ้งโดย เฉพาะเทานั้น 
• อยาพยายามเปดงัดเครื่อง หรือซอมแซมอุปกรณดวยตัวเอง หากมีการกระทำดังกลาวการรับ
ประกันจะถือเปนโมฆะทันที 
• การซอมบำรุงตองกระทำโดยเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทเทานั้น 
• กอนการแจงซอม ควรทดลองเปลี่ยนแบตเตอรี่กอน การซอมแซม และกำจัดทิ้ง
• การกำจัดทิ้ง ควรเปนไปตามขอกำหนดของ 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) หากพบขอสงสัย กรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการกำจัดของ
เสียในเขตพื้นที่ของคุณ

• อุปกรณนี้เหมาะสำหรับการใชงานในสภาพแวดลอมที่ระบุในคำแนะนำการใชงาน รวมถึงสภาพ
แวดลอมภายในประเทศ
• การใชอุปกรณอาจถูก จำกัด เมื่อมีสัญญาณแมเหล็กไฟฟารบกวน อาจสงผลใหเกิดปญหา เชน 
ขอความแสดง error หรือความลมเหลวของจอแสดงผล / อุปกรณ
• หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณถัดจากอุปกรณอื่น ๆ หรือวางซอนกันบนอุปกรณอื่น ๆ อาจทำใหเกิด
การทำงานที่ผิดพลาดได อยางไรก็ตาม หากมีความจำเปนตองใชอุปกรณในลักษณะที่ระบุไว
อุปกรณนี้และอุปกรณอื่นๆจะตองไดรับการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาอุปกรณนั้นทำงานไดอยาง
ถูกตอง
• การใชอุปกรณเสริมนอกเหนือจากที่ระบุหรือจัดหาโดยผูผลิต สามารถนำไปสูการเพิ่มขึ้นของการ
ปลอยคลื่นแมเหล็กไฟฟาหรือการลดลงของภูมิตานทานทางแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ ซึ่งอาจสง
ผลใหการทำงานผิดพลาด
• การไมปฏิบัติตามขางตนอาจทำใหประสิทธิภาพของอุปกรณลดลง

คำแนะนำในการเก็บและดูแลรักษา

สัญญาณแจงเตือนเมื่อแบตเตอรี่ออน 
หนาจอแสดงผลจะมีสัญลักษณ     ปรากฏขึ้นมา แสดงวาควรเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม ไมควรทิ้งแบตเตอรี่
ที่ใชงานแลวลงในถังขยะทั่วไป ควรนําไปทิ้งในที่จัดเตรียมสําหรับการทิ้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะ
หมายเหตุ 
• แบตเตอรี่บรรจุดวยสารที่มีอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยสามารถสังเกตไดจากสัญลักษณตอไปนี้: 
Pb = มีตะกั่วเปนสวนผสม, Cd = มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม, Hg = มีปรอทเปนสวนผสม

Pb Cd Hgการตั้งคาวันที่และเวลา 
ใหตั้งฟงกชั่นตอไปนี้ทีละฟงกชั่น

- จะตองกําหนดวันที่และเวลา มิฉะนั้นจะไมสามารถบันทึกคาที่วัดตามวันที่และเวลาอยางถูกตอง
- หากกดปุมหนวยความจํา M คางไว จะสามารถตั้งคาไดเร็วขึ้น
• รูปแบบชั่วโมง
- กดปุม START / STOP 

- เลือกรูปแบบชั่วโมงที่ตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M แลวยืนยันดวยปุม START / STOP

- ปจะกระพริบที่หนาจอ

- เลือกปที่ตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M แลวยืนยันดวยปุม START / STOP 
เดือนจะกระพริบที่หนาจอ
- เลือกเดือนที่ตองการดวยกดหนวยความจํา M แลวยืนยันดวยปุม START / STOP 
วันจะกระพริบที่หนาจอ

คางไว 5 วินาทีหรือใสแบตเตอรี่ จอแสดงผลจะปรากฏขึ้น

Home format Date Time

- เลือกวันที่ตองการดวยปุมหนวยความจํา M และยืนยันดวยปุมปุม START / STOP  
***หากรูปแบบชั่วโมงถูกตั้งคาเปน 12 ชั่วโมงลําดับการแสดงวัน / เดือนจะถูกยอนกลับ
• เวลา
เวลาจะกระพริบบนหนาจอ
- เลือกชั่วโมงที่ตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M แลวยืนยันดวยปุม 
START / STOPนาทีจะกะพริบบนหนาจอ
- เลือกนาทีที่ตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M แลวยืนยันดวยปุม 
START / STOP
****เมื่อตั้งคาขอมูลทั้งหมดแลวอุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ 

• วันที่



หนวยความจําผูใช
- ทุกครั้งที่ทําการวัด คาที่ไดจะถูกเก็บบันทึกไวพรอมกับเวลาและวันที่ โดยจะสามารถ บันทึกได
สูงสุด 60 คา หากเกินกวานี้คาเกาที่สุดจะถูกลบออกแลวเก็บคาใหมเขาไปแทน 
- เรียกดูหนวยความจํา โดยการกดที่ปุม M1 หรือ M2 เพื่อเลือกหนวยความจําของผูใชที่ตองการ 
เมื่อเลือกไดแลวจะสามารถเรียกดูคาไดดวยวิธีการดังตอไปนี้:
     - ในการดูหนวยความจําผูใช     ใหกด M1
     - ในการดูหนวยความจําผูใช     ใหกด M2
- การวัดครั้งสุดทายจะแสดงที่หนาจอ
คาเฉลี่ยการวัด
- กดปุมหนวยความจํา (M1 หรือ M2)
    -กดปุม M1 หากคุณเลือกหนวยความจําผูใช 1
    -กดปุม M2 หากคุณเลือกหนวยความจําผูใช 2
-      จะกระพริบที่หนาจอ
- คาเฉลี่ยการวัดที่บันทึกทั้งหมด คาในหนวยความจําผูใชนี้จะปรากฏขึ้น
- กดปุมหนวยความจํา (M1 หรือ M2)
- กดปุม (M1 หรือ M2) อีกครั้ง หนาจอแสดง    จะกระพริบ เพื่อแสดงคาเฉลี่ยของ
การวัดที่ไดทําการบันทึกไว ในชวงเชา ของ 1 อาทิตยที่  ผานมา (05.00-09.00 AM)
- กดปุม (M1 หรือ M2) อีกครั้ง หนาจอแสดง    จะกระพริบ เพื่อแสดงคาเฉลี่ยของ
การวัดที่ไดทําการบันทึกไว ในชวงกลางคืน ของ 1 อาทิตยที่  ผานมา (06.00-08.00 PM)
คาที่วัดไดของแตละบุคคล
- เมื่อกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 อีกครั้งคุณสามารถดูการวัดสวนตัวของคุณ 
- หากตองการปดอุปกรณอีกครั้งใหกดปุม START / STOP 
**คุณสามารถออกจากเมนูเมื่อใดก็ไดโดยกดปุม START / STOP
การลบคาการวัด
- ในการลบหนวยความจําผูใช จะตองเลือกหนวยความจําผูใชกอน
- เริ่มตนการดึงคาเฉลี่ยที่วัดได   จะกะพริบที่หนาจอและคาเฉลี่ยของคาที่วัดไดทั้งหมดที่บันทึก
ไวในหนวยความจําผูใชนี้จะปรากฏขึ้น
- กดปุมหนวยความจํา M1&M2 คางไว 5 วินาที     และ     จะแสดงที่หนาจอ 
- คาทั้งหมดของหนวยความจําผูใช จะถูกลบและอุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้น หนาจอแสดงผลจะมีขอความ     ปรากฏขึ้น ซึ่งสาเหตุอาจ
เกิดจาก 
• ไมสามารถบันทึกชีพจร: E1;
• เคลื่อนไหวหรือพูดในระหวางการวัด :: E2;
• รัดขอมือแนนเกินไปหรือหลวมเกินไป: E3;
• ขอผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางการวัด: E4;
• ลมเขาสายรัดขอมือมากกวา 300 mmHg: E5;
• แบตเตอรี่ใกลหมด        E6
กรณีเหลานี้ ตองตรวจสอบใหแนใจวาไมไดเคลื่อนไหว หรือพูดคุยในขณะทําการวัด จากนั้นให
ลองวัดใหมอีกครั้ง หากเปนไปไดใหถอดแบตเตอรี่แลวลองใสใหมอีกครั้ง

6. การบันทึก, เรียกดูและลบคาที่บันทึก

1

2

7.ขอความแสดงความผิดพลาด/การแกไขปญหา

9.รายละเอียดของผลิตภัณฑ

Model No.

วิธีการวัด

ชวงของการวัด

ความแมนยําในการอานคา

คาความผิดพลาดของการวัด

หนวยความจํา

ขนาด

นํ้าหนัก
ขนาดของสายรัดขอมือ

อุณหภูมิหองที่ทําการวัด

อุณหภูมิที่จัดเก็บ

ขนาดแบตเตอรี่

อายุการใชงานแบตเตอรี่

อุปกรณเสริม

การจัดหมวดหมู

2 x 60 คา

94 มม.(ยาว) x 68 มม.(กวาง) x 20 มม.(สูง)

ประมาณ 108 กรัม (ไมรวมแบตเตอรี่และสายรัด)

รอบวงประมาณ 135-230 มม.

+5 °C ถึง +40 °C, 15-93% ความชื้นของอากาศ 

ถาน ขนาด AAA 1.5 V จํานวน 2 กอน

วัดไดประมาณ 170 ครั้ง ขึ้นอยูกับการใชงาน

คูมือการใชงาน, ถาน 2x1.5V AAA, กลองใส
อุปกรณ

Internal supply, IPX0, AP or APG, 
Continuous operation, Type BF

-25 °C ถึง +70 °C, ความชื้นของอากาศ ≤ 93 %
 ความดันบรรยากาศ 700 –1050 hPa

เมื่อหัวใจบีบตัว ± 3 mmHg, 
เมื่อหัวใจคลายตัว  ± 3 mmHg
อัตราการเตนของหัวใจ ± 5 % ของคาที่แสดง

คาสูงสุดที่ยอมใหผิดพลาดไดตามมาตรฐานของ
อุปกรณที่ ทดสอบการใชงานในคลินิค
: คาแรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว 8 mmHg 
: คาแรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว 8 mmHg

ความดันผาพันขอมือ 0-300 mmHg,
แรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว 60 – 260 mmHg,
แรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว 40 – 199 mmHg,
อัตราการเตนของหัวใจ 40 – 180 ครั้ง/นาที

BC50

วัดบริเวณขอมือดวยวิธี Oscillometric

- ดึงและพันผาพันขอมือ นําปลายสายไปยึดกับตีนตุกแกที่ใชยึด โดยไมหลวม และไมคับจนเกินไป
- ความดันโลหิตอาจแตกตางกันได หากวัดแขนขวาและซาย เพราะฉะนั้นควรวัดขางเดียวกันเสมอ
- หากคาระหวางแขนทั้งสองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โปรดปรึกษาแพทยเพื่อตรวจสอบวาควร
ใชแขนใดสําหรับการวัด
ทานั่งที่ถูกตอง ระหวางการใชเครื่องวัดความดันโลหิต 
- ควรผอนคลายรางกายกอนทําการวัดประมาณ 5 นาที 
- ในการวัด คุณสามารถทําไดทั้งในทานั่ง และทานอนแต ตองมั่นใจวา สายรัดที่
ขอมืออยูในระดับเดียวกันกับหัวใจ 
- ควรนั่ง หรือนอนนิ่งๆ เพื่อใหไดคาที่ถูกตอง และไมควร พูดคุยขณะทําการวัด
• การวัดความดันโลหิต
- สวมผาพันขอมือ และจัดตําแหนงของรางกายใหถูกตอง ตามวิธีที่ไดกลาวไวขางตน 
- กดปุม START / STOP    เพื่อเริ่มเครื่องวัดความดันโลหิต จอแสดงผลทั้งหมดจะ
สวางขึ้น เวลาสั้น ๆ
- คาที่วัดลาสุดจะแสดงขึ้น และหลังจาก 3 วินาที เครื่องวัดความดันโลหิตจะวัดอัตโนมัติ 
- คุณสามารถยกเลิกการวัดไดตลอดเวลาโดยกดปุม START / STOP 
คาความดันจะกฎขึ้นทันที เมื่อวัดเสร็จเรียบรอย
- การวัดความดันแบบบีบตัว คลายตัว และอัตราชีพจรจะปรากฏขึ้น

- หงายมือซายเอาเครื่องประดับหรือนาฬกาออก (ถามี) ตรวจสอบแขนเสื้อ (ถามี) วาแนนเกินไป
หรือไม เพราะอาจขัดขวางการไหลเวียนของโลหิตได
- สวมสายรัดที่ขอมือ ใหตัวเครื่องอยูดานเดียวกับฝามือใหตัวเครื่องอยูหางจากขอมือประมาณ 
1 ซม. ดูตามรูป

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูที่อุณหภูมิหอง กอนการวัด การวัดสามารถทําไดทั้งขอมือซาย • 
และขอมือขวา
• การสวมผาพันขอมือ

5.การใชงานเครื่องวัดความดัน

-         จะปรากฏข้ึนหากดําเนินการวัดไมถูกตอง อานบทเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด / 
การแกไขปญหาในคําแนะนําเหลาน้ีสําหรับการใชงานและทําการวัดซ้ํา
- มาถึงข้ันตอนน้ี ใหเลือกหนวยความจําผูใชท่ีตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 
หากคุณไมไดเลือกหนวยความจําผูใชการวัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําผูใชท่ีใชลาสุดสัญลักษณ
 M1 หรือ M2 จะปรากฏข้ึนท่ี หนาจอ
- กดปุม START / STOP    เพ่ือปดเคร่ืองวัดความดันโลหิต การวัดจะถูกเก็บไวท่ีหนวยความจํา
ผูใชท่ีเลือก
*อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานภายในเวลาประมาณ 3 นาที
*ควรรออยางนอยประมาณ 5 นาที กอนการวัดในคร้ังตอไป

-         จะปรากฏข้ึนหากดําเนินการวัดไมถูกตอง อานบทเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด / 
การแกไขปญหาในคําแนะนําเหลาน้ีสําหรับการใชงานและทําการวัดซ้ํา
- มาถึงข้ันตอนน้ี ใหเลือกหนวยความจําผูใชท่ีตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 
หากคุณไมไดเลือกหนวยความจําผูใชการวัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําผูใชท่ีใชลาสุดสัญลักษณ
 M1 หรือ M2 จะปรากฏข้ึนท่ี หนาจอ
- กดปุม START / STOP    เพ่ือปดเคร่ืองวัดความดันโลหิต การวัดจะถูกเก็บไวท่ีหนวยความจํา
ผูใชท่ีเลือก
*อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานภายในเวลาประมาณ 3 นาที
*ควรรออยางนอยประมาณ 5 นาที กอนการวัดในคร้ังตอไป

-         จะปรากฏข้ึนหากดําเนินการวัดไมถูกตอง อานบทเก่ียวกับขอความแสดงขอผิดพลาด / 
การแกไขปญหาในคําแนะนําเหลาน้ีสําหรับการใชงานและทําการวัดซ้ํา
- มาถึงข้ันตอนน้ี ใหเลือกหนวยความจําผูใชท่ีตองการโดยกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 
หากคุณไมไดเลือกหนวยความจําผูใชการวัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําผูใชท่ีใชลาสุดสัญลักษณ
 M1 หรือ M2 จะปรากฏข้ึนท่ี หนาจอ
- กดปุม START / STOP    เพ่ือปดเคร่ืองวัดความดันโลหิต การวัดจะถูกเก็บไวท่ีหนวยความจํา
ผูใชท่ีเลือก
*อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติ หากไมมีการใชงานภายในเวลาประมาณ 3 นาที
*ควรรออยางนอยประมาณ 5 นาที กอนการวัดในคร้ังตอไป
การประเมินผล
• ภาวะหัวใจเตนผิดปกติ
อุปกรณนี้สามารถแสดงใหรูไดวา ผูใชมีความเสี่ยงตอภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โดย อุปกรณ จะ
แสดงสัญลักษณ     บนหนาจอแสดงผล ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากขอบกพรองของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่ควบคุมการเตนของหัวใจ หรือสาเหตุที่ทําใหอัตรา การเตนของหัวใจชาหรือเร็วกวาปกติ 
อาจเกิดจากปจจัยอื่นๆ เชน เปนโรคหัวใจ, อายุ, มีการใชสารกระตุนบางอยาง รวมไปถึงการพัก
พอนที่ไมเพียงพอดวย หากอุปกรณแสดงสัญลักษณ     ขึ้นมา ใหพักรางกายกอนประมาณ 5 นาที
แลว ทดลองทําการวัดใหมอีกครั้ง โดยหามพูดคุย หรือขยับรางกาย หากยังแสดงสัญลักษณ     
ขึ้นมาอีกครั้ง ใหรีบปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยโรคดวยตัวเอง เพราะอาจเปนอันตรายได
• ตัวบงชี้ความเสี่ยง
การวัดสามารถจําแนก และ ประเมินตามตารางที่ดานลางตอไปนี้
อยางไรก็ตาม คามาตรฐานเหลานี้ใชเปนแนวทางเทานั้น เพราะความดันโลหิตของแตละคนยอม
แตกตางกัน ขึ้นอยูกับคน ,กลุมอายุ เปนตน ควรปรึกษาแพทยอยางสมํ่าเสมอเพื่อรับคําแนะนํา 
แพทยจะบอกคาความดันโลหิตปกติของคุณใหทราบ รวมทั้งคาที่สูง ที่จัดวาเปนอันตราย WHO 
classification: ระดับความรุนแรงของอาการตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

 

ระดับของคาความดันโลหิต
ความดันชวง

หัวใจบีบตัว

ความดันชวง

หัวใจคลายตัว
วิธีดำเนินการ

ระดับ 3 Severe Hypertension

ระดับ 2  Moderate hypertension

ระดับ 1  Mild hypertension

High-normal 130-139

120-129

<120

140-159

160-179

≥ 180 ≥ 110 พบแพทยทันที

พบแพทยทันที

พบแพทยเปนระยะ

พบแพทยเปนระยะ

ตรวจสอบดวยตัวเอง

ตรวจสอบดวยตัวเอง

100-109

90-99

85-89

80-84

<80

Normal

Optimal

8.การทำความสะอาด และการดูแลรักษา
- ทําความสะอาดอุปกรณดวยความระมัดระวังดวยผาชุบนํ้าหมาดๆ  
- หามใชผงซักฟอก หรือตัวทําละลาย  
- หามวางอุปกรณใกลนํ้า หรือของเหลวใดๆ 
- หามวางวัตถุอื่นๆ ที่มีนํ้าหนักมาก ลงบนอุปกรณ

Serial no.อยูในชองใสแบตเตอร่ี
รายละเอียดอุปกรณสามารถเปล่ียนแปลงได โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- ผลิตภัณฑน้ีถูกจัดอยูในมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) EN60601-1-2 และการใชงานรวมกับ  
คล่ืนแมเหล็ก เคร่ืองมือส่ือสาร หรืออุปกรณท่ีมีความถ่ีสูง อาจมีผลตอการทํางานของผลิตภัณฑ ตอง
การรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดตอฝายบริการลูกคาท่ีระบุไวในตอนทายของคูมือ  
- ผลิตภัณฑน้ีอยูในกลุมของขอบังคับอุปกรณทางการแพทย EU ขอบังคับ 93/42/EC และอยูภายใต
กฏหมายอุปกรณทางการแพทยของประเทศเยอรมัน รวมไปถึงมาตรฐาน EN 1060-1,   EN 1060-3 
และIEC 80601-2-30 ของยุโรปดวย  
- หากผูใชมีประสงคเพ่ือใชผลิตภัณฑน้ีในเชิงพาณิชยผูใชตองตรวจสอบความแมนยําในการวัด  
ของอุปกรณอยูเสมอ โดยขอคําแนะคําเก่ียวกับวิธีการตรวจสอบความแมนยําไดจาก ฝายบริการ  
ลูกคา และตัวแทนจําหนายของทาน
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