
คูมือการใชงาน เครื่องวัดความดันที่ตนแขน BM28

1. ทำความรูจักกับอุปกรณ

เรียนคุณลูกคา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ

ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน

เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ

อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด

เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

            ขอแสดงความนับถือ

                 บอยเลอร

โปรดตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของเครื่องวัดความดันโลหิต BM 28 มีทุกสวนประกอบครบถวน

และไมเสียหาย กอนใชงาน คุณลูกคาโปรดตรวจสอบตัวเครื่องวัดความดันและชิ้นสวนเพิ่มเติม

วาไมไดมีความเสียหายที่เห็นไดชัดหรือมีสวนประกอบของเครื่องขาดหาย และหากทานมีขอ

สงสัย กรุณาอยาเพิ่งเปดใชอุปกรณและติดตอผูที่ขายสินคาใหทานหรือทางทีมงานบอยเลอรไทย

เสียกอน เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขนเครื่องนี้ใชสำหรับการวัดในรูปแบบไมมีการรุกล้ำ 

(Non-Invasive techniques) และการสังเกตความดันในเสนเลือดของทาน โดยเครื่องนี้

สามารถวัดความดันโลหิตไดอยางรวดเร็วงายดาย และยังสามารถบันทึก, ดูความคืบหนาของ

ความดันโลหิตและเฉลี่ยคาความดันโลหิตของทานไดอีกดวย เครื่องจะแจงเตือนหากทานมีอาการ

หัวใจเตนผิดปกติ คาความดันโลหิตของทานจะถูกเก็บไวเปนความลับและจะถูกประเมินผลออก

มาอยางชัดเจน โปรดเก็บคูมือการใชงานนี้ไว และเก็บในที่ที่งายตอการเขาถึงสำหรับผูใชผูอื่น 

• ควรวัดความดันโลหิตของทานในชวงเวลาเดิมของทุกๆวันเพื่อที่ผลการเปรียบเทียบคาจะเปนไป

  อยางมั่นคง แมนยำ

• กอนเริ่มการวัดความดันโลหิต ควรผอนคลายกอนประมาณ 5 นาที ทุกครั้ง

• หากทานผูใชงานตองการวัดความดันโลหิตหลายๆครั้ง โปรดรอ 5 นาที ระหวางการวัดแตละครั้ง

• หากผูใชงานไดผานการทานอาหาร การดื่ม หรือ การสูบุหรี่ ควรพักรางกายประมาณ 30 นาที

  กอนที่จะเริ่มการวัด

• หากทานไมมั่นใจในคาการวัด ทานสามารถวัดไดอีกครั้งเพื่อความแนใจ

• คาการวัดของทานสามารถใชเพื่อแสดงรายละเอียดเบื้องตนของรางกายทานเทานั้น และไม

  สามารถใชแทนผลวัดทางการแพทยที่ละเอียดกวาได โปรดปรึกษากับแพทยของทานกอนทำ

  การตัดสินใจทางการแพทยดวยตนเอง (เชน. รับประทานยา)

• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับทารกแรกเกิด ผูปวยครรภเปนพิษ หรือ หญิงตั้งครรภ

• ในกรณีที่ผูใชมีการไหลเวียนของเลือดผิดปกติที่บริเวณตนแขนซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดเฉียบ

  พลันหรือเรื้อรัง (รวมถึงหลอดเลือดตีบ) ในกรณีนี้ทานไมควรใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ

  รัดตนแขน 

• หามเชื่อมเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับเครื่องจี้แบบระบบไฟฟา

• ผูใชควรใชขนาดเครื่องวัดที่เหมาะสมกับขนาดตนแขน ไมเล็กหรือใหญเกินไป เพราะอาจเปน

  สาเหตุของความผิดพลาดในการวัดได

• ระหวางการวัดความดันโลหิต การหมุนเวียนของเลือดจะถูกหยุดในระยะเวลาที่นานกวาปกติ 

  เพราะฉะนั้นหากรูสึกวาเครื่องทำงานผิดปกติ โปรดปลดตัวบีบออกจากตนแขน

• กรุณาอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตถี่จนเกินไป เนื่องจากหากหยุดการหมุนเวียนของเลือด

  บอยๆอาจกอใหผูใชไดรับบาดเจ็บ

• โปรดอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสายรัดแขนหรือขอมือหากผูใชมีอาการบาดเจ็บ หรือ  

  กำลังอยูในชวงการรักษาทางการแพทยที่บริเวณแขนหรือขอมือ

• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตกับผูที่ปวยเปนมะเร็งเตานม

• เครื่องวัดความดันโลหิตนี้จะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการกดปุมใดๆ เปนเวลา 3 นาที เพื่อ

  ประหยัดแบตเตอรี่

• ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บจากการไมดูแลและใชเครื่องมือ

  อยางไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทไดแจงคำเตือนเบื้องตนไวในคูมือนี้แลว

• เครื่องวัดความดันโลหิตนั้นมีสวนประกอบของอิเล็กทรอนิกสที่พิถีพิถัน ดังนั้นความแมนยำใน

  การวัดจึงขึ้นอยูกับการเก็บรักษาของผูใช

   - โปรดอยาใหอุปกรณไดรับแรงกระแทก ความชื้น สิ่งสกปรก อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน 

     และแสงอาทิตยโดยตรง 

   - โปรดอยาทำเครื่องวัดความดันโลหิตตกพื้น

   - กรุณาอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่ที่มีสนามแมเหล็กหรือวางอุปกรณใกลเครื่องมือ

     วิทยุหรือโทรศัพทมือถือ

   - กรุณาใชอุปกรณพันแขนที่มาพรอมกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้หรืออุปกรณที่สามารถ

     ใชแทนตัวเกาไดเทานั้น มิเชนนั้นอาจเกิดความผิดพลาดในขอมูลการวัดได

• กรุณาอยากดปุมใดๆกอนที่จะรัดสายรัดไวกับตนแขน

• ทางเราแนะนำใหทานเอาถานออกจากตัวเครื่องกอนหากทานคาดวาจะไมไดใชเครื่องอีกสักพัก

• หากมีของเหลวจากตัวถานโดนผิวหรือดวงตาของทาน กรุณารีบใชน้ำลางบริเวณที่โดน

  ของเหลวโดยทันทีและเขาพบแพทยหากรูสึกผิดปกติ

สัญลักษณตางๆ ตอไปนี้สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

คำแนะนำในการใชเครื่องวัดความดันโลหิต

2. เครื่องหมาย และสัญลักษณ

คำแนะนำในการเก็บและดูแลรักษา

คำเตือนเกี่ยวกับถาน

คำแนะนำในการซอมแซมและกำจัด

อันตรายจากการสำลัก! : เด็กเล็กอาจกลืนถานหรือถานติดคอได เพราะ

ฉะนั้น กรุณาเก็บถานไวในที่ที่ไกลมือเด็กเล็ก

เสี่ยงตอการระเบิด! : หามโยนถานลงในกองไฟไมวาจะในกรณีใดๆก็ตาม

• กรุณาสังเกตขั้ว(+)และ(-)ของถานกอนใสใชงาน

• หากรูสึกถึงการรั่วไหลของถาน ใหทานใสถุงมือปองกันและทำความสะอาดสวนที่ไหลออกมา

  ดวยผาแหง

• ปองกันถานจากความรอนมากเกินไป

• เนื่องจากถานที่ใชกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้เปนแบบใชแลวทิ้ง ไมสามารถนำกลับมาใชได 

  จึงไมควรนำไปชารจไฟ

• อยาชารจหรือทำใหไฟฟารัดวงจร

• ควรใชถานรุนเดียวกันหรือใกลเคียงเทานั้น

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมพรอมๆกันทุกครั้ง

• อยาทำการแยกชิ้นสวนถานหรือบดถาน

• ไมควรทิ้งถานลงในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษเพื่อทิ้งอุปกรณ

  อิเล็กทรอ-นิกสและถานโดยเฉพาะเทานัั้น

• หามแยกชิ้นสวนตัวเครื่องดวยตนเอง มิเชนนั้นอาจทำใหการรับประกันสินคาสิ้นสุดลง

• หามซอมหรือปรับเปลี่ยนชิ้นสวนของตัวเครื่องดวยตนเอง เนื่องจากทางเราอาจไมสามารถ

  การันตีไดวาตัวเครื่องจะกลับมาใชงานไดตามปกติดังเดิม

• หากตัวเครื่องมีปญหา ควรใหทางทีมงานบอยเลอรไทยเปนคนซอมเทานั้น และกอนที่ทานจะ

  แจงทางทีมงาน โปรดลองเปลี่ยนถานของเครื่องเสียกอน

• การทิ้งและการกำจัดเครื่องวัดความดันโลหิตนี้ตองทำตามขอกำหนด 

  EC Directive-WEEE 

  (Waste Electrical and Electronic Equipment)

  หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ของทาน

คำเตือน

อุณภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการเก็บรักษา

อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสำหรับการใชงาน

ปองกันอยาใหโดนความชื้น

หมายเลขเครื่อง

เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑวาผานคุณสมบัติเครื่องมือการ

แพทยของ Directive 93/42/EEC 

ขอสังเกต

สังเกตรายละเอียดสำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของคูมือในการใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา, ชนิด BF

ไฟฟากระแสตรง

ผูผลิต

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste Electrical 

and Electronic Equipment)

Storage

RH 10-90%-20°C

55°C

Operating

10°C

40°C

RH 15-85%

0483
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ใสถาน/แบตเตอรี่เขาตัวเครื่อง

• ถอดฝาครอบที่ใสถานทางดานหลังของตัวเครื่อง

• ใสถาน AA 1.5 V  (อัลคาไลนชนิด LR6) 4 กอน

• ตรวจสอบใหมั่นใจวาใสถานถูกดาน

• หามใชถานที่สามารถชารจใหมได (rechargable batteries)

• ปดฝาครอบที่ใสถานอยางระมัดระวัง

• สัญลักษณบนหนาจอทั้งหมดจะกะพริบ, และเมื่อสัญลักษณ 24 h กะพริบบนหนาจอ 

ทานสามารถตั้งเวลาและวันที่ในตัวเครื่องได

หากสัญลักษณแบตเตอรี่ต่ำปรากฏขึ้น        หมายความวาเครื่องมือนี้ไมสามารถใชวัดคา

ความดันโลหิตไดแลว โปรดเปลี่ยนถานใหมทั้งหมด

กรุณาตรวจสอบเครื่องวัดความดันโลหิตวาอยูที่อุณหภูมิหองหรือไมกอนทำการวัดคา

การสวมผาพันตนแขน
การไหลเวียนของเลือดตองไมถูกขัดขวางโดยเสื้อผาที่คับหรือ 
อะไรที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สวมผาพันตนแขนบริเวณเหนือ
ขอศอกขางซาย

ขั้นตอนนี้กระชับปลายผาพันตนแขน แตตรวจสอบใหแนใจวา
ไมแนนจนเกินไป ผาพันตนแขนควรจะแนนประมาณนิ้วสอง
นิ้วสามารถสอดเขาไปได จากนั้นเสียบสายลมของผาพันตนแขน
เขากับชองเสียบสายลม

สำคัญ: อุปกรณนี้สามารถทำงานกับผาพันตนแขนที่มาพรอมกับ

ตัวเครื่องเทานั้น และ ผาพันตนแขนนั้นเหมาะสำหรับผูที่มี

เสนรอบวงของแขนอยูที่ 22-42 ซม.

• กอนที่จะทำการวัดความดันโลหิต ควรนั่งพักกอนประมาณ 5 นาที มิเชนนั้นอาจทำใหผล

  คลาดเคลื่อนได

• ทานสามารถทำการวัดความดันโลหิตในขณะที่นั่งหรือนอนก็ได แตควรตองมั่นใจวาผาพัน

  ตนแขนอยูในระดับเดียวกับหัวใจ (ตามรูป) มิเชนนั้นอาจทำใหคาวัดเกิดความผิดพลาด

• หากนั่ง ควรวางขาทั้งสองขางราบบนพื้น อยานั่งไขวหาง และควรนั่งแบบมีพนักพิง

• ควรปลอยแขนและมือใหสบายๆ ทางที่ดีควรหาที่รองแขน

• เพื่อปองกันไมใหเกิดคาที่ผิดพลาด ระหวางการวัดควรนั่งอยูนิ่งๆและไมพูดคุย

• แนะนำใหทำทากำมือแบบหลวมๆและไมเปลี่ยนตำแหนงหรือทาทางไปมาตลอดการวัด

เริ่มทำการวัดคาความดันโลหิต
• ใสผาพันตนแขนและวางทาใหเหมาะสมดังที่กลาวไวเบื้องตน

• กดปุม START/STOP     เพื่อเริ่มทำการวัดความดัน หลังจากที่สัญลักษณทั้งหมดบน

  หนาจอปรากฏขึ้น สัญลักษณการแจงเตือน 1     /2     จะแสดงขึ้นหากการแจงเตือนอยู

  ในการใชงาน

• ปลอกแขนจะพองตัวขึ้นโดยอัตโนมัติและคอยๆรัดนอยลง หากทานทราบวาตัวเองมีความดัน

  โลหิตสูงกวาปกติ ขอแนะนำใหทานทำการวัดคาใหมอีกครั้ง สัญลักษณชีพจร     จะแสดงขึ้น

  บนหนาจอทันทีที่เครื่องตรวจจับชีพจรได

• สัญลักษณควบคุมตำแหนงของปลอกแขน        จะแสดงขึ้นบนหนาจอตลอดการวัด หาก

  ปลอกแขนของทานแนนหรือหลวมเกินไป สัญลักณ       และ“       “ จะแสดงขึ้นบนหนาจอ

  หากเปนเชนนั้นการวัดคาจะถูกยกเลิกภายในประมาณ 30 วินาทีและเครื่องวัดความดันจะ

  หยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ กรุณาปรับตำแหนงปลอกแขนใหถูกตองและทำการวัดคาอีกครั้ง

• ความดันชวงหัวในการบีบ คลาย และอัตราชีพจรจะถูกแสดงบนหนาจอ

  พรอมสัญลักษณบงชี้ความผอนคลายขณะวัด

        = ผอนคลายเพียงพอ           = พักผอนนอย สังเกตบทที่เกี่ยวกับการตีความ ผลลัพธ / 

  การวัด ตัวบงชี้ความผอนคลายในคำแนะนำนี้สำหรับการใชงาน

• ผูใชสามารถหยุดการวัดไดในทันทีเมื่อกดปุม START/STOP 

• หากเกิดขอผิดพลาดในการวัด สัญลักษณ   _ จะแสดงขึ้นบนหนาจอทานสามารถอาน

  เพิ่มเติมไดที่หัวขอการแกปญหา (ขอ 8) ในคูมือนี้

• กดปุมความจำ M เพื่อเลือกหนวยความจำของบุคคลที่ตองการ และหากทานไมกดเลือก 

  คาวัดความดันของทานจะถูกบันทึกไวในผูใชคนลาสุด สัญลักษณดังตอไปนี้จะแสดงขึ้นบน

  หนาจอ             หรือ

ทาที่ถูกตอง

1. ผาพันตนแขน

2. สายทอลม

3. ขอตอของสายทอลม

4. หนาจอแสดงผล

5. ชองเสียบสายทอลม

6. แถบแสดงคาความดันตามมาตราฐาน

องคการอนามัยโลก (WHO)

7. ปุมกด +/-

8. ปุม เปด/ปด

9. ปุมหนวยความจำ M

10. ปุมการตั้งคา SET

11. ชองเสียบอแดปเตอร

 

1. เวลาและวันที่

2. ความดันชวงหัวใจบีบตัว

3. ความดันชวงหัวใจคลายตัว

4. อัตราการเตนของหัวใจ

5. สัญลักษณความผิดปกติของอัตราการเตน

   ของหัวใจ         สัญลักษณชีพจร

6. ลูกศรแสดงสถานะปลอยอากาศ

7. แสดงลำดับคาความจำที่บันทึกไว: คาเฉลี่ย (  ), 

   คาเฉลี่ยชวงเชา (   ), คาเฉลี่ยชวงเย็น (   )

8. สัญลักษณบงบอกวาแบตเตอรี่ต่ำ

9. สัญลักษณการแจงเตือน

10. การจัดอำดับจากคาที่วัดได

11. คาความจำของผูใช

12. สัญลักษณแจงการพันแขนที่ถูกตอง

13. สัญลักษณบงชี้ความผอนคลาย

 

การทิ้งแบตเตอรี่
• ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษเพื่อทิ้งอุปกรณอิเล็ก-

  ทรอนิกสและแบตเตอรี่โดยเฉพาะเทานัั้น ซึ่งในสวนนี้เปนหนาที่ของผูใชที่จะเปนคนจัดการ

• แบตเตอรี่บรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยผูใชสามารถสังเกตไดจาก

  สัญลักษณตอไปนี้: 

 Pb=มีตะกั่วเปนสวนผสม, 

 Cd=มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม, 

 Hg=มีปรอทเปนสวนผสม

ตั้งคารูปแบบชั่วโมง เวลา และ วันที่ 
การตั้งคาวันที่และเวลานั้นเปนสิ่งที่จำเปนในการบันทึกขอมูลที่ถูกตองสำหรับผูใชงาน มิเชนนั้น

ทานอาจไมสามารถบันทึกคาความดันไดอยางถูกตองและไมสามารถกลับมาดูคาที่วัดไปแลวไดอีก

โปรดทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อตั้งเวลาและวันที่

• ใสแบตเตอรี่, หรือกดปุมตั้งคา SET คางไวอยางต่ำ 5 วินาทีหากทานไดใสแบตเตอรี่ลงไปใน

  เครื่องแลว

• เลือกโหมด 12h หรือ 24h โดยกดปุม -/+ และกดปุม SET เพื่อยืนยัน 

  ตัวเลขของป(คศ.)ปรากฏขึ้นบนหนาจอ กดปุม -/+ เพื่อเลือกปที่ตองการและกดปุม SET 

  เพื่อยืนยัน

• ตั้งเดือน, วัน, ชั่วโมง, และนาทีแลวกดปุม SET เพื่อยืนยัน

• หลังจากที่การตั้งคาทุกอยางเสร็จสมบูรณแลว เครื่องจะทำการปดโดยอัตโนมัติ

ตั้งการแจงเตือน

ทานสามารถตั้งใหเครื่องแจงเตือนทานใหทำการวัดความดันได 2 ครั้ง

โปรดทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้เพื่อตั้งการแจงเตือน
• กดปุม - และ + คางไวพรอมๆกันประมาณ 5 วินาที

• การแจงเตือน 1      จะถูกแสดงขึ้นบนหนาจอ, on หรือ off จะกะพริบ

กดปุม  -/+ เพื่อเปด (สัญลักษณ on กะพริบ)หรือปด (สัญลักษณ off กะพริบ)การแจงเตือน 1 

และกดปุม SET เพื่อยืนยัน

• หากทานเลือกปดการแจงเตือน 1      เครื่องวัดความดันจะเปลี่ยนไปตั้งคาการแจงเตือน 2 

  โดยอัตโนมัติ

• หากทานเปดการแจงเตือน 1      สัญลักษณชั่วโมงจะกะพริบบนหนาจอ กดปุม  -/+ เพื่อตั้ง

  เวลาที่ ตองการและกดปุม SET เพื่อยืนยัน

• การแจงเตือน 2      จะถูกแสดงขึ้นบนหนาจอ, on หรือ off จะกะพริบพรอมๆกัน ทำตาม

  ขั้นตอนเดียวกับการแจงเตือน 1      หลังจากนั้นเครื่องวัดความดันโลหิตจะปดลงโดยอัตโนมัติ

3. คำอธิบายสินคา

4. การเตรียมอุปกรณ

5. การวัดความดันเลือด

รายละเอียดสัญลักษณที่แสดงบนหนาจอ
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ดึง และ พันผาใหดานลางของผารัดอยูเหนือขอพับ ประมาณ 
2-3 ซม. และ สายลมของผาพันตนแขนควรชี้ไปที่ศูนยกลางของ
ฝามือ 

 

 



หัวใจเตนผิดปกติ

เครื่องมือนี้สามารถแสดงวาผูถูกวัดความดันมีความเสี่ยงของภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะโดย

หนาจอจะแสดงสัญลักษณ       การแสดงสัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดปกติที่หนาจอนั้นอาจเกิด

จากขอบกพรอมในระบบ bioelectrical ที่ควบคุมการเตนของหัวใจหรืออาการที่ทำใหอัตรา

การเตนหัวใจชาหรือเร็วเกินไป อาจเกิดขึ้นดวยกรณีอื่นๆเชน โรคหัวใจ, อายุ, รางกายมีสาร

กระตุนความเครียด หรือ ขาดการนอนหลับ

หากเครื่องวัดแสดงสัญลักษณ      ใหทำการวัดซ้ำโดยพักรางกายประมาณ 5 นาทีกอนแลวจึง

ทำการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย หากวาหนาจอยังคงแสดงสัญลักษณ      อีกครั้ง 

ผูใชควรปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยอาการหัวใจผิดปกติดวยตนเองเนื่องจากเปนอันตรายได 

โปรดปฏิบัติตามคำสั่งแพทยเทานั้น

การจัดลำดับความรุนแรงตามผลตรวจ:
คาที่วัดไดสามารถถูกจัดลำดับและประเมินผลตามตารางมาตรฐานเบื้องลางดังตอไปนี้

อยางไรก็ตาม ตารางมาตรฐานนี้เปนเพียงแคตัวชี้นำเบื้องตน ความดันโลหิตของคนแตละคนนั้น

ตางกัน รวมไปถึงอายุของแตละคนที่เปนสวนเกี่ยวของดวย เพราะฉะนั้น ทานผูใชควรปรึกษา

แพทย เนื่องจากแพทยของทานจะสามารถบงบอกคาความดันโลหิตที่ปกติของทานได หากวา

คาวัดความดันโลหิตของทานมีผลอยูที่ 2 ระดับ เชน. (ระดับแรงดันหัวใจคลายตัวอยูที่สูงกวา

ปกติ แตแรงดันหัวใจบีบตัวอยูที่ปกติ) การจัดอันดับของเครื่องวัดความดันนี้จะแสดงผลของอัน

ที่สูงวาเทานั้น อยางเชนถาเปนกรณีที่ไดกลาวมาเบื้องตน ตัวเครื่องจะแสดงผล

ของทานในระดับสูงกวาปกติ เปนตน

• กดปุม START/STOP     เพื่อปดเครื่อง

• หากทานลืมปดเครื่อง ตัวเครื่องจะปดเองภายใน 30 วินาที

• หากทานตองการที่จะลบหนวยความจำทั้งหมดของรายบุคคล

กดปุมหนวยความจำ M หลังจากนั้นใหกดปุมหนวยความจำ M และ ปุมตั้งคา SET คางไวพรอม

กัน 5 วินาที

• ทำความสะอาดดวยความระมัดระวังดวยผาแหงหรือชุบน้ำหมาดๆเทานั้น

• หามใชผงซักฟอกหรือตัวทำละลาย

• ไมวาจะในกรณีใดๆหามเอาตัวเครื่องแชน้ำ เนื่องจากน้ำอาจเขาตัวเครื่องและทำลายมันได

• หากทานไมตองการใชเครื่องอีกสักระยะ หามวางของหนักใดๆบนตัวเครื่องระหวางการไมได

ใชนี้ และถอดถานออกจากตัวเครื่องดวย โปรดระวังไมใหสายปลอกแขนงอจนผิดรูป

คาวัดที่สมบูรณจะถูกเก็บบันทึกไวพรอมกับเวลาและวันที่ แตหากวาตัวเครื่องมีคาวัดเกิน 30 คา 

คาวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่อง

• กดปุมหนวยความจำ M และกดปุมหนวยความจำ M อีกครั้งเพื่อเลือกหนวยความจำของบุคคล

ที่ตองการ

• หากทานกดปุม + คาเฉลี่ยของผลตรวจทั้งหมด R จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ และหากทานกดปุม

+ อีกครั้ง คาเฉลี่ยของผลตรวจในชวงเชาในระยะ 7 วัน (เชา: 5 a.m. -9 a.m.      )

จะปรากฏขึ้น และ หากทานกดปุม + อีกครั้ง คาเฉลี่ยของผลตรวจในชวงเย็นในระยะ 7 วัน

(เย็น: 6 p.m.-8 p.m.     ) จะปรากฏขึ้น หากทานกดปุม + ตอไป ผลตรวจลาสุดของแตละ

บุคคลจะปรากฏขึ้นบนหนาจอพรอมเวลาและวันที่

7. วิธีเก็บ, แสดง, และลบผลตรวจ

6. วินิฉัยผลตรวจ

8. ขอความแสดงความผิดพลาด/วิธีแกไข

9. การทำความสะอาดและดูแลรักษา

10. ขอมูลทางเทคนิค

ระดับความดันโลหิต 
แรงดันหัวใจบับตัว

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)

แรงดันหัวใจคลายตัว
(มิลลิเมตรปรอท mmHg)

การดำเนินการ

ระดับ 3: Severe 
hypertension  ≥ 180 ≥ 110 พบแพทยทันที

พบแพทยทันที

พบแพทยเปนระยะ

พบแพทยเปนระยะ

สำรวจดวยตนเอง
สำรวจดวยตนเอง

ระดับ 2: Moderate 
hypertension 160 – 179 100 – 109

ระดับ 1: Mild 
hypertension 140 –  159 90 – 99

สูงกวาปกติ 130 – 139 85 – 89

ปกติ 120 – 129 80 – 84
ดี < 120 < 80

Source: WHO, 1999 (World Health Organization)

Model No. BM 28

 ...  ( )

หากมีความผิดพลาด หนาจอจะทำการแสดงสัญลักษณ 

สัญลักษณแสดงความผิดพลาดอาจเกิดเพราะ:

• ไมสามารถจับสัญญาณชีพจรของทานได:

• ไมสามารถวัดความดันโลหิตได:

• ปลอกแขนแนนหรือหลวมเกินไป:

• ขอผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางการวัด:

• แรงดันปมสูงกวา 300 mmHg:

• ระบบเกิดความผิดพลาด หากเครื่องแสดงสัญลักษณนี้ โปรดติดตอทีมงานบอยเลอรไทย:

_ 

 1 ;

 2 ;

 3 ;

5 ;

6 ;

4 ;

วิธีการวัด การวัดความดันโลหิตแบบไมตอเนื่องแบบ Oscillometric 
ที่แขนสวนบน

ชวงการวัด ความดันผาพันตนแขน 0-300 mmHg,
ความดันชวงหัวใจบีบตัว 50-280 mmHg,
ความดันชวงหัวใจคลายตัว 30-200 mmHg,
อัตราการเตนของหัวใจ 40-199 ครั้งตอนาที

คาสูงสุดที่ยอมใหผิดพลาดได
ตามมาตราฐานของอุปกรณที่ทดสอบผานคลีนิค
Systolic 8 mmHg /Diastolic 8 mmHg

ความคลาดเคลื่อน Systolic ±  3 mmHg, 
Diastolic ±  3 mmHg, 
Pulse ± 5% of the value shown

คาความ
คลาดเคลื่อน

หนวยความจำ

ขนาด

น้ำหนัก

4 ทาน (30 คา/ทาน)

ยาว 134 มม. x กวาง 103 มม. x สูง 60 มม. 

ประมาณ 367 กรัม (รวมผาพันตนแขน,ไมมีแบตเตอรี่)

ขนาดผาพันตนแขน 22-42 ซม.

เงื่อนไขการทำงาน
ที่อนุญาต

เงื่อนไขการเก็บ
รักษาที่อนุญาต

แหลงจายไฟ

อายุการใชงาน
แบตเตอรี่

อุปกรณ

การจัดหมวดหมู

+ 10 ° C ถึง + 40 ° C, ความชื้นสัมพัทธ 15 ถึง 85% (ไมกลั่นตัว)

-20 ° C ถึง + 55 ° C, ความชื้นสัมพัทธ 10-90%, แรงดันภายนอก 
800 -1050 hPa

ประมาณ 300 ขึ้นอยูกับระดับความดันโลหิตและแรงดันปม

คูมือการใชงาน, ถาน AA 4 x 1.5V , กระเปาเก็บรักษา,อแอปเตอร

แหลงจายไฟภายใน, IPX0, ไมมี AP หรือ APG, การทำงานอยาง
ตอเนื่อง, ชนิดของชิ้นสวน BF

ถาน AA 4 x 1.5 V 

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
line: @service
line: @beurerthai

fanpage : beurerthailand

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด

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

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 098-2805777

• กดปุม START/STOP       หากทานตองการจะปดเครื่อง หรือ รอตัวเครื่องปดลงเองโดย

อัตโนมัติภายในประมาณ 3 นาที

กรุณารอประมาณ 5 นาทีกอนจะเริ่มทำการวัดอีกครั้ง

ตัวบงชี้ความผอนคลาย (โดยใชการวิเคราะห HSD)
ขอผิดพลาดที่พบไดบอยในการใชเครื่องวัดความดันโลหิต คือการวัดในขณะที่รางกายยังไม
พรอมสำหรับการวัด นั่นคือระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายไมเพียงพอตอการวัด ทำใหคาที่
วัดไดผิดพลาด หากระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายของผูใชเพียงพอตอการวัด หนาจอจะแสดง
สัญลักษณ       จะปรากฏขึ้นและการวัดสามารถบันทึกเปนคาความดันโลหิตที่เชื่อถือได

      ความเสถียรของระบบไหลเวียนเลือด
การวัดคาความดันโลหิตจะถูกตองและแมนยำ ก็ตอเมื่อผูใชงานมีการพักผอนคลายอยาง
เพียงพอ อยางไรก็ตามหากมีขอบงชี้วาผูใชงานไมไดพักผอนอยางเพียงพอ (ความไมแนนอน

       ความไมเสถียรของระบบไหลเวียนเลือด
มีความเปนไปไดสูงมากที่การวัดความดันโลหิตจะไมแมนยำ เนื่องจากผูใชงานไมมีการพัก 
ทำใหคาที่วัดบิดเบือน ซึ่งควรทำซ้ำการวัดหลังจากพักผอนและผอนคลายอยางนอย 5 นาที 
โดยอาจไปยังจุดที่เงียบสงบและสะดวกสบาย หลับตาหายใจเขาลึก ๆ แลวผอนคลาย 
หากการวัดครั้งตอไปยังแสดงการพักไมเพียงพอ คุณสามารถทำการวัดซ้ำได หลังจากพัก
แตหากการวัดยังคงแสดงความไมแนนอน ในกรณีนี้อาจมาจากความกังวลใจหรือความวิตก
กังวลภายในเปนสาเหตุ และสิ่งนี้ไมสามารถรักษาใหหายขาดไดภายในการพักผอนระยะ
เวลาสั้น ๆ ภาวะหัวใจการเตนผิดจังหวะของหัวใจอาจทำใหการวัดความดันโลหิตใมคงที่ 
และอาจมีสาเหตุหลายอยางเชน ความเครียดทางรางกายหรือจิตใจหรือความวาวุนใจ การพูด
หรือประสบภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะในระหวางการวัด ในหลายกรณีการวินิจฉัย HSD 
จะแนะนำใหมีการพักผอนคลายกอนการทำการวัด ผูปวยบางรายมีการเตนของหัวใจ
เตนผิดปกติหรือสภาพจิตเรื้อรัง อาจยังคงมีการไหลเวียนของเลือดไมคงที่ในระยะยาวซึ่ง 
สัญลักษณนี้ยังคงอยู แมหลังจากพักซ้ำแลว เชนเดียวกับวิธีการวัดทางการแพทยความแมนยำ
ของการวินิจฉัย HSD มีขอจำกัด และอาจนำไปสูผลลัพธที่ไมถูกตองในบางกรณี การวัดความ
ดันโลหิตที่เกิดขึ้นเมื่อระบบไหลเวียนเลือดที่เสถียรแสดงผลลัพธที่ไดจะนาเชื่อถือ

ของระบบไหลเวียนเลือด) สัญลักษณ         จะปรากฏขึ้น ในกรณีนี้ควรทำการวัดซ้ำ
หลังจากพักผอนคลายรางกายและจิตใจสักระยะ การวัดความดันโลหิตจะตองดำเนินการ
เมื่อผูปวยพักรางกายและจิตใจ เนื่องจากจะเปนพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัย ระดับความดัน
โลหิตและควบคุมการรักษาพยาบาลของผูปวย

• แบตเตอรี่ใกลหมด:

หากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น แนะนำใหทำการวัดอีกครั้งหรือทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
.




