
B-BM01

User manual......................................................2

Automatic Digital
BLOOD PRESSURE MONITOREN

คูมอืการใชงาน..................................................20
เครือ่งวัดความดนัโลหิตทีต่นแขนTH



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

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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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

High-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
ขอขอบคุณท่ีเลือกใชผลิตภัณฑเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติของเรา ตัวเคร่ืองถูกออกแบบมา  สําหรับใชภายใน
บาน กอนใชอุปกรณโปรดอานคูมือน้ีอยางละเอียดเพ่ือใหแนใจวาใชงานถูกตอง และปลอดภัย โปรดเก็บคูมือการใชงาน
น้ีเพ่ือเปนขอมูลสําหรับผูใชงานอ่ืนๆ และการศึกษาเพ่ิมเติมในคร้ังตอไป

เรายินดีใหคําแนะนํา
และการสนับสนุนการใชงานของคุณ
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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

คําเตือน

ขอสงัเกต
ขอสังเกตและขอมูลท่ีสําคัญ

ปฏิบัติตามคําแนะนําของคูมือในการใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา, ชนิด BF

ไฟฟากระแสตรง

2. คําอธิบายความปลอดภัย
  เคร่ืองหมายและสัญลักษณ
สัญลักษณตางๆ ตอไปน้ีสามารถพบไดในคูมือการใชงาน
และบนอุปกรณ

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



Storage/Transport อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะ
สําหรับการเก็บรักษา

Operating อุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะ
สําหรับการใชงาน

ปองกันอยาใหโดนความช้ืน / เปยก

เคร่ืองหมาย CE ท่ีรับรองผลิตภัณฑวาผาน
คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด 
MDD 93/42/EEC ของสินคาเคร่ืองมือแพทย

 คําแนะนําการใชงาน
• ควรวัดความดันโลหิตของทานในชวงเวลาเดิมของทุกๆ วัน
  เพ่ือผลการเปรียบเทียบคาจะเปนไปอยางแมนยํา นาเช่ือถือ 
• กอนเร่ิมการวัดความดันโลหิต ควรพักผอนคลายกอนประมาณ 
  5 นาที ทุกคร้ัง 
• หากผูใชงานตองการวัดความดันโลหิตหลายๆ คร้ัง 
  โปรดรอ 3-5 นาที ระหวางการวัดแตละคร้ัง 
• หากผูใชงานไดผานการทานอาหาร การด่ืม, การสูบบุหร่ี 
  หรือกิจกรรมตางๆ ควรพักรางกายประมาณ 30 นาที  
  กอนท่ีจะเร่ิมการวัด

• หากทานไมม่ันใจในคาการวัด ทานสามารถวัดไดอีกคร้ัง
  เพ่ือความแนใจ 
• คาการวัดของทานสามารถใชเพ่ือแสดงรายละเอียดเบ้ืองตนของ
  รางกายทานเทาน้ัน และไมสามารถใชแทนผลวัดทางการแพทย
  ท่ีละเอียดกวาได โปรดปรึกษาแพทยของทานกอนทําการตัดสินใจ
  ทางการแพทยดวยตนเอง (เชน รับประทานยา) 
• การใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตนอกสภาพแวดลอมในบานของคุณ
  หรือขณะเดินทาง (เชน ขณะเดินทางในรถยนต รถพยาบาล หรือ
  เฮลิคอปเตอร หรือทํากิจรรมตางๆ  เชน การเลนกีฬา) 
  อาจมีผลตอความแมนยําในการวัดและทําใหคาการวัดไมถูกตอง
• หามใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีกับทารกแรกเกิด ผูปวยครรภ
  เปนพิษ หรือ หญิงต้ังครรภ แนะนําใหปรึกษาแพทยกอนใชงาน 
  ขณะต้ังครรภ 
• ในกรณีท่ีผูใชมีการไหลเวียนของเลือดผิดปกติท่ีบริเวณตนแขน
  ซ่ึงเกิดจากโรคหลอดเลือด เฉียบพลันหรือเร้ือรัง (รวมถึงหลอด
  เลือดตีบ) ในกรณีน้ีทานไมควรใชเคร่ืองวัดความดันโลหิต
  แบบรัดตนแขน 
• อุปกรณน้ีไมไดมีไวสําหรับการใชงานในผูมีความบกพรองดาน
  ทักษะทางรางกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจหรือขาดประสบ-
  การณหรือขาดความรู เวนแตพวกเขาจะถูกควบคุมโดยบุคคล
  ท่ีรับผิดชอบตอความปลอดภัยหรือ ไดรับคําแนะนําจากบุคคล
  ดังกลาว ในวิธีการใชอุปกรณ ดูแลเด็กๆ รอบๆ อุปกรณ เพ่ือให
  แนใจวาพวกเขาไมไดเลนอุปกรณ
• หามเช่ือมตอเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีกับเคร่ืองจ้ีแบบระบบไฟฟา 
• ผูใชควรใชขนาดผาพันตนท่ีเหมาะสมกับขนาดตนแขน ไมเล็กหรือ
  ใหญเกินไป เพราะอาจเปนสาเหตุของความผิดพลาดในการวัดได 
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• ระหวางการวัดความดันโลหิต การหมุนเวียนของเลือดจะถูกหยุด
  ในระยะเวลาท่ีนานกวาปกติ  ฉะน้ันหากรูสึกวาเคร่ืองทํางาน
  ผิดปกติ โปรดปลดผาพันตนแขนออก
• กรุณาอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตถ่ีจนเกินไป เน่ืองจากหาก
  หยุดการหมุนเวียนของเลือดบอยๆ อาจทําใหผูใชไดรับบาดเจ็บ 
• โปรดอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบสายรัดแขนหรือขอมือ
  หากผูใชมีอาการบาดเจ็บหรือกําลังอยูในชวงการรักษาทาง
  การแพทยท่ีบริเวณแขนหรือขอมือ 
• หามใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตกับผูท่ีปวยเปนมะเร็งเตานม 
• ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บจาก
  การไมดูแลและใชเคร่ืองมืออยางไมเหมาะสม เน่ืองจากทางบริษัท
  ไดแจงคําเตือนเบ้ืองตนไวในคูมือน้ีแลว

  คําแนะนําในการเก็บและดูแลรักษา
• เคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ันมีสวนประกอบของอิเล็กทรอนิกสท่ี
  พิถีพิถัน ดังน้ันความแมนยําในการวัดจึงข้ึนอยูกับการเก็บรักษา
  ของผูใช   
• โปรดอยาใหอุปกรณไดรับการกระแทก ความช้ืน ส่ิงสกปรก 
  อุณหภูมิเปล่ียนแปลงฉับพลันและแสงอาทิตยโดยตรง    
• โปรดอยาทําเคร่ืองวัดความดันโลหิตตกพ้ืน   
• กรุณาอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตในพ้ืนท่ีท่ีมีสนามแมเหล็ก
  หรือวางอุปกรณใกลเคร่ืองมือ วิทยุหรือโทรศัพทมือถือ   
• กรุณาใชผาพันตนแขนท่ีมาพรอมกับเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี
  หรืออุปกรณท่ีสามารถ ใชแทนตัวเกาไดเทาน้ัน มิเชนน้ันอาจเกิด
  ความผิดพลาดในขอมูลการวัดได 
 

• กรุณาอยากดปุมใดๆ กอนท่ีจะรัดผาพันตนแขน
• ทางเราแนะนําใหทานเอาถานออกจากตัวเคร่ืองกอนหากทาน
  คาดวาจะไมไดใชเคร่ืองเปนเวลานาน

 คําเตือนเก่ียวกับถาน
• หากมีของเหลวจากตัวถานโดนผิวหนังหรือดวงตาของทาน 
  กรุณารีบใชน้ําสะอาดลางบริเวณท่ีโดนของเหลวโดยทันที 
  และเขาพบแพทยหากรูสึกผิดปกติ
 อันตรายจากการสําลัก! : เด็กเล็กอาจกลืนถานหรือ
ถานติดคอได เพราะฉะน้ัน กรุณาเก็บถานไวในท่ีท่ีไกลมือเด็กเล็ก
• กรุณาสังเกตข้ัว (+) และ (-) ของถาน กอนใสใชงาน 
• หากรูสึกถึงการร่ัวไหลของถาน ใหทานใสถุงมือปองกันและ
  ทําความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง 
• ปองกันถานจากความรอนมากเกินไป

 เส่ียงตอการระเบิด! : หามโยนถานลงในกองไฟไมวาจะใน
กรณีใดๆ ก็ตาม
• เน่ืองจากถานท่ีใชกับเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีเปนแบบใชแลวท้ิง 
  ไมสามารถนํากลับมาใชได จึงไมควรนําไปชารจไฟ 
• อยาชารจหรือทําใหไฟฟารัดวงจร 
• ควรใชถานรุนเดียวกันหรือใกลเคียงกันเทาน้ัน 
• เปล่ียนถานใหมพรอมๆ กันทุกคร้ัง 
• อยาทําการแยกช้ินสวนถานหรือบดถาน
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 คําแนะนําในการซอมแซมและกําจัด
• ไมควรท้ิงถานลงในถังขยะท่ัวไป ควรท้ิงในถังขยะท่ีจัดเตรียมไว
  พิเศษเพ่ือท้ิงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและถานโดยเฉพาะเทาน้ััน 
• หามแยกช้ินสวนตัวเคร่ืองดวยตนเอง มิเชนน้ันอาจทําใหการรับ
  ประกันสินคาส้ินสุดลง 
• หามซอมหรือปรับเปล่ียนช้ินสวนของตัวเคร่ืองดวยตนเอง 
  เน่ืองจากทางเราอาจไมสามารถรับรองไดวา ตัวเคร่ืองจะกลับ
  มาใชงานไดตามปกติดังเดิม 
• หากตัวเคร่ืองมีปญหา ควรใหทางผูผลิตเปนคนซอมเทาน้ัน 
  และกอนท่ีทานจะแจงทางผูผลิต โปรดลองเปล่ียนถานของ
  เคร่ืองเสียกอน 
• การท้ิงและการกําจัดเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีตองทําตาม
  ขอกําหนดของ   EC Directive - WEEE   
  (Waste Electrical and Electronic Equipment)  
  หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพ้ืนท่ีของทาน
 หมายเหตุ เก่ียวกับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา
• อุปกรณน้ีเหมาะสําหรับใชในสภาพแวดลอมท่ีระบุไวท้ังหมดในคํา
  แนะนําเหลาน้ีสําหรับการใชงาน
• การใชอุปกรณอาจถูกจํากัด ในท่ีท่ีมีคล่ืนแมเหล็กไฟฟารบกวน 
  ส่ิงน้ีอาจสงผลใหเกิดปญหา เชน ขอความแสดงผิดพลาดหรือ
  ทํางานลมเหลวของจอแสดงผลหรือเคร่ือง

• หลีกเล่ียงการใชอุปกรณน้ีโดยตรงถัดจากอุปกรณอ่ืน ๆ หรือ
  ซอนกันอยูดานบนของอุปกรณอ่ืนๆ เชนน้ี อาจนําไปสูการทํางาน
  ผิดพลาด อยางไรก็ตามหากมีความจําเปนตองใชอุปกรณใน
  ลักษณะท่ีระบุไว อุปกรณน้ีเชนเดียวกับอุปกรณอ่ืน ๆ จะตองไดรับ
  การตรวจสอบเพ่ือใหแนใจวาอุปกรณทํางานอยางถูกตอง
• การใชอุปกรณเสริมนอกเหนือจากท่ีระบุหรือจัดหาโดยผูผลิต
  อุปกรณน้ีสามารถนําไปสูการเพ่ิมข้ึนของการปลอยคล่ืนแมเหล็ก
  ไฟฟาหรือการลดลงในการปองกันคล่ืนแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ 
  ส่ิงน้ีสามารถสงผลใหการทํางานของเคร่ืองผิดพลาด
• การไมปฏิบัติตามขางตนอาจทําใหประสิทธิภาพของอุปกรณลดลง
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3. คําอธิบายอุปกรณ

 
1. ผาพันตนแขน 
2. ทออากาศ
3. ขอตอทออากาศ  
4. จอเเสดงผล 
5. ชองเสียบทออากาศ 
6. แถบแสดงคาความดันตาม (WHO) 
7. สัญลักษณแจงคาท่ีวัดไดเปนเสียงภาษาไทย
8. สัญลักษณผาพันตนแขนบีบรัดอยางนุมนวล
9. ปุมหนวยความจํา 
10. ปุมเปด-เปด
11. ปุมต้ังคา
12. ชองเสียบอแดปเตอร

รายละเอียดสัญลักษณท่ีแสดงบนหนาจอ

 

1. ความดันชวงหัวใจบีบตัว SYS (mmHg)
2. ความดันชวงหัวใจคลายตัว DIA (mmHg)
3. อัตราการเตนของหัวใจ
4. แสดงเวลาและวันท่ี
5. สัญลักษณแสดงการเตนผิดจังหวะของหัวใจ
6. สัญลักษณแสดงคาเฉล่ีย 3 คร้ังลาสุด
7. สัญลักษณแสดงคาความจําของผูใช
8. สัญลักษณแสดงการเคล่ือนไหวขณะวัด
9. สัญลักษณแจงเตือนเม่ือถานออน  
10. สัญลักษณ เปด-ปด เสียง 
11. สัญลักษณแสดงชีพจร 
12. แสดงคาความดันตาม (WHO) 
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หากสถานะถานออนแสดงอยางถาวร คุณจะไมสามารถทําการ
วัดใดๆ ไดอีกตอไป และจะตองเปล่ียนถาน โดยเม่ือถอดถานออก
จากอุปกรณแลวจะตองต้ังวันท่ีและเวลาอีกคร้ัง
 การท้ิงถาน
• ไมควรท้ิงถานในถังขยะท่ัวไป ควรท้ิงในถังขยะท่ีจัดเตรียมไว
  พิเศษเพ่ือท้ิงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและถานโดยเฉพาะเทาน้ััน 
  
การใชงานผานอแดปเตอร
คุณยังสามารถใชงานอุปกรณน้ีดวยอแดปเตอรหลัก โดยเม่ือ
ใชงาน เชนน้ัน จะตองไมมีถานใดๆ ในชองใสถาน
• เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับอุปกรณตองใชเคร่ือง
  ตรวจวัดความดันโลหิตกับอแดปเตอรท่ีอธิบายไวท่ีน่ีเทาน้ัน
• เสียบอแดปเตอรเขากับชองเสียบอแดปเตอรบนเคร่ืองวัด
  ความดันโลหิต อแดปเตอรจะตองเช่ือมตอกับแรงดันไฟฟา
  ท่ีระบุไวบนฉลากเทาน้ัน
• จากน้ันเสียบปล๊ักไฟของอแดปเตอรเขากับเตาเสียบไฟ
• หลังจากใชงานเคร่ืองวัดความดันโลหิตใหถอดอแดปเตอร
  ออกจากเตาเสียบไฟกอน แลวจึงถอดออกจากเคร่ือง
  วัดความดันโลหิต  ทันทีท่ีคุณถอดอแดปเตอรเคร่ืองวัดความดัน
  โลหิตจะสูญเสียการต้ังคาวันท่ีและเวลา แตการวัดท่ีบันทึกไวจะ
  ยังคงอยู

4. การเตรียมอุปกรณ
การใสถาน
กดตัวบงช้ี      บนฝาปดชองใสถานและเล่ือนฝาครอบออกตาม
ทิศทางลูกศร
ใสถาน AA จํานวน 4 กอน จัดตําแหนงตามข้ัวท่ีระบุในชองใสถาน

          หมายเหตุ: หากหนาจอแสดงสถานะถานออนปรากฏข้ึน
กรุณา เปล่ียนถานใหม หรือสามารถใชงานผานอแดปเตอร AC (DC 
6V) ได

คาํเตอืน  โปรดเลอืกใชอแดปเตอร AC ท่ีไดรบัการ
รบัรอง CE อยาเสียบหรือถอดปลัก๊ไฟ,สายไฟเขากบั
เตารบัไฟฟาดวยมือทีเ่ปยก
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การต้ังคาการแสดงผลและการลบหนวยความจํา
ผูใชงานจําเปนตองกําหนดวันท่ีและเวลา มิฉะน้ันคุณจะไมสามารถ
บันทึกคาท่ีวัดไดอยางถูกวันท่ีและเวลา เม่ือเขาใชงานอีกคร้ัง
ในภายหลัง
• กอนใชงานคร้ังแรกหรือหลังจากน้ัน เม่ือคุณเปล่ียนถาน: 
  อุปกรณจะเขาสูเมนูท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ
• หากใสถานแลว: กดปุม SET (ต้ังคา)         บนอุปกรณคางไว
  ประมาณ 3 วินาที ในขณะเคร่ืองปด หลังจากท่ีเขาสูเมนูการต้ังคา
  หัวขอการต้ังคาจะกระพริบ จากน้ันกดปุม SET       เพ่ือท่ีจะไปใน
  การต้ังคาถัดไป ตามลําดับดานลาง:
   “ การลบหนวยความจํา -> ฟงกชันการพูด -> ป -> เดือน -> วันท่ี 
     -> ช่ัวโมง -> นาที "

• กดปุมความจํา       เพ่ือเลือกแกไข
• กดปุมเปด-ปด         เพ่ือจัดเก็บขอมูลการต้ังคา

หมายเหตุ: จอภาพน้ีแสดงหนวยเปน (mmHg) มิลลิเมตรปรอท
การเช่ือมตอผาพันตันแขนกับเคร่ือง
เสียบทออากาศเขากับตัวเคร่ืองวัดความดันโลหิต
5. การวัดความดันโลหิต
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูท่ีอุณหภูมิหองกอนทําการวัด 
เคร่ืองวัดความดันสามารถทําการวัดไดท้ังแขนซายหรือขวา

การสวมผาพันตนแขน 
การไหลเวียนของเลือดตองไมถูก
ขัดขวางโดยเส้ือผาท่ีคับหรืออะไร
ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน สวมผา
พันตนแขนบริเวณเหนือขอศอก
ขางซายดึงและพันผา ใหดานลาง
ของผารัดอยูเหนือขอพับ 
ประมาณ 1-2 ซม. 
และทออากาศของผาพันตนแขน
ควรช้ีไปท่ีศูนยกลางของฝามือ 

ข้ันตอนน้ีกระชับปลายผาพันตนแขน 
แตตรวจสอบใหแนใจวา ไมไดรัดแนน
จนเกินไป ผาพันตนแขนควรจะแนน
ประมาณน้ิวสองน้ิว สามารถสอดเขา
ไปได 

ความดันโลหิตอาจแตกตางกันระหวางแขนขวาและซายซ่ึงอาจ
หมายความวาคาความดันโลหิตท่ีวัดไดน้ันแตกตางกัน ควรทําการ
วัดบนแขนเดียวกันเสมอ หากคาระหวางแขนท้ังสองแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ โปรดปรึกษาแพทยของคุณเพ่ือตรวจสอบ
วาควรใชแขนใดสําหรับการวัด
 สําคัญ: อุปกรณใชงานไดกับผาพันแขนท่ีใหมากับ
เคร่ืองวัดความดันเทาน้ัน  เหมาะสําหรับรอบแขน 22 ถึง 42 ซม.
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การใชทาทางท่ีถูกตอง

• กอนท่ีจะทําการวัดความดันโลหิต กรุณาพัก 3-5 นาทีี
  กอนการวัดคร้ังถัดไปมิเชนน้ันอาจทําใหผลคลาดเคล่ือนได 
• ทานสามารถทําการวัดความดันโลหิตในขณะท่ีน่ังหรือนอนก็ได 
  แตควรตองม่ันใจวาผาพันตนแขนอยูในระดับเดียวกับหัวใจ
  (ตามรูป) มิเชนน้ันอาจทําใหคาท่ีวัดไดเกิดความผิดพลาด 

ถอดเสือ้ผาท่ีหนาหรอืถอด
เส้ือแขนยาวกันหนาวออก
เพือ่วัด

ผาพันแขนควรอยูในระดบั
เดียวกบัหัวใจของคุณ

นัง่ตัวตรง
โดยใหหลงัตรง

• เม่ือตองการวัดความดันควรน่ัง โดยวางขาท้ังสองขางราบบนพ้ืน 
  อยาน่ังไขวหาง และควรน่ังบนเกาอ้ีแบบมีพนักพิง 
• ควรปลอยแขนและมือใหสบายๆ ทางท่ีดีควรหาท่ีรองแขน 
• เพ่ือปองกันไมใหเกิดคาท่ีผิดพลาด ระหวางการวัดควรน่ังอยูน่ิงๆ
  และไมพูดคุย 
การเร่ิมทํางานของเคร่ืองวัดความดันโลหิต
1. กดปุม SET        เพ่ือเลือกผูใช A หรือผูใช B
2. พันผาพันตนแขนใหถูกตอง
3. กดปุมเปด-ปด          ปมจะเร่ิมเปาลม เพ่ือใหผาพันตนแขนพองตัว
4. หลังจากน้ันหนาจอจะแสดงการวัดไปเร่ือยๆ และผาพันตนแขนจะ
    คอยๆ ยุบตัวโดยอัตโนมัติดวยความเร็วคงท่ี เพ่ือตรวจจับ
    ความดันโลหิตและชีพจรของคุณ

5. เม่ือการวัดเสร็จสมบูรณ ความดันโลหิตและ
    อัตราชีพจรของคุณจะแสดง
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 ตัวอยาง:
 ความดันชวงหัวใจบีบตัว  : 128 มิลลิปรอท
 ความดันชวงหัวใจคลายตัว  : 78 มิลลิปรอท
 อัตราการเตนของหัวใจ  : 72 คร้ังตอนาที
 ผลลัพธจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ
 หมายเลข“0” คือ ไมมีคาความจํา/ลบหนวยความจํา
 หมายเลข“1,2,3,...,60” คือ หนวยความจําท่ี 1,2,3,...,60
6. ในการปดเคร่ืองใหกดปุม เปด/ปด 

 หมายเหตุ: เม่ือคุณรูสึกวาผาพันตนแขนรัดแนนเกินไป
โปรดคลายผาพันตนเเขนแลวดึงทออากาศออกทันที
อยาพูดขยับแขนหรือลําตัว ระหวางการวัดความดัน

• เม่ือไมไดใชงาน เคร่ืองจะปดโดยอัตโนมัติภายใน 2 นาที
• เม่ือเคร่ืองไมสามารถวัดคาไดอยางถูกตองหนาจอจะแสดง
  สัญลักษณ “E”
• กดปุมเปด-ปด เพ่ือปดหนาจอ และรอ 4-5 นาที เพ่ือเร่ิม
  การวัดอีกคร้ัง
• ในเวลาเดียวกันใหทําตามคําแนะนําตอไปน้ีระหวางการวัด
  เพ่ือหลีกเล่ียงการแสดงสัญลักษณ “E” อีกคร้ัง
 1. กรุณาน่ังวัดในทาทางท่ีถูกตองและไมพูดคุยขณะวัด
 2. ใสผาพันแขนใหถูกตอง
 3. เช่ือมตอทออากาศอยางถูกตอง
 4. หลีกเล่ียงการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา

การอานคาหนวยความจํา
กดปุมหนวยความจํา       คาเฉล่ียของการวัด 3 คร้ังลาสุด
จะปรากฎ พรอมสัญลักษณ
กดปุมหนวยความจําเพ่ืออานคาความจําอ่ืนๆ
กดปุมหนวยความจํา       หรือปุม SET        เพ่ือแสดงขอมูลถัดไป
หรือยอนกลับ

 หมายเหตุ: เคร่ืองวัดความดันสามารถจดจําขอมูลได 
60 หนวย โดยจะลบขอมูลท่ีเกาท่ีสุดโดยอัตโนมัติ เม่ือจํานวน
ขอมูลเกินกวา 60 หนวย
การลบคาหนวยความจําท้ังหมด
กดปุม SET        คางไวประมาณ 3 วินาที เพ่ือเขาสูโหมดการต้ังคา
หนวยความจําท้ังหมดแสดงสถานะกระพริบ
กดปุมหนวยความจํา       เพ่ือเลือกลบ 
“0” แสดงการลบหนวยความจําท้ังหมด
และกดปุมปด         เพ่ือยืนยัน
เคร่ืองสามารถตรวจจับความเคล่ือนไหวขณะวัดได
สัญลักษณ        จะปรากฏบนหนาจอ เม่ือผูวัดมีการเคล่ือนไหวใน
ระหวางทําการวัดความดัน หากเคร่ืองวัดแสดงสัญลักษณ      
ใหทําการวัดซ้ํา โดยพักรางกายประมาณ 3-5 นาทีกอนแลวจึง 
ทําการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย
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การประเมินผลลัพธ
หัวใจเตนผิดปกติ:
เคร่ืองมือน้ีสามารถแสดงผล ผูใชงานท่ีมีความเส่ียงของภาวะหัวใจ
เตนผิดจังหวะ โดยหนาจอจะแสดงสัญลักษณ       การแสดง
สัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดปกติท่ีหนาจอน้ัน  อาจเกิดจาก
ขอบกพรองในระบบ bioelectrical ท่ีควบคุมการเตนของหัวใจหรือ
อาการท่ีทําใหอัตราการเตนหัวใจชาหรือเร็วเกินไป อาจเกิดข้ึน
ดวยกรณีอ่ืนๆ เชน โรคหัวใจ, อายุ, รางกายมีสารกระตุนความ
เครียด หรือ ขาดการนอนหลับ หากเคร่ืองวัดแสดงสัญลักษณ      
ใหทําการวัดซ้ํา โดยพักรางกายประมาณ 3-5 นาที กอนแลวจึง 
ทําการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย 
หากวาหนาจอยังคงแสดงสัญลักษณ      อีกคร้ัง ผูใชควรปรึกษา
แพทย ไมควรวินิจฉัยอาการหัวใจผิดปกติดวยตนเองเน่ืองจากจะ
เปนอันตรายได โปรดปฏิบัติตามคําส่ังแพทยเทาน้ัน 
การจัดลําดับความรุนแรงตามผลตรวจ: 
คาท่ีวัดไดสามารถถูกจัดลําดับและประเมินผลตามตารางมาตรฐาน
ดังตอไปน้ี อยางไรก็ตาม ตารางมาตรฐานน้ีเปนเพียงแคตัวช้ีแนะ
เบ้ืองตน ความดันโลหิตของคนแตละคนน้ัน ตางกัน รวมไป
ถึงอายุของแตละคนท่ีเปนสวนเก่ียวของดวย เพราะฉะน้ัน ทานผูใช
ควรปรึกษาแพทย เน่ืองจากแพทยของทานจะสามารถบงบอกคา
ความดันโลหิตท่ีปกติของทานได 

เหมาะสม

สูงกวาปกติ

ปกติ

SYS
mmHg

DIA
mmHg

<120

การดําเนินการ

< 80

80-84120-129

85-89130-139

90-99140-159

สํารวจตัวเอง

สํารวจตัวเอง

100-109160-179

≥110≥180 ควรพบแพทยทันที

ควรพบแพทยทันที

พบแพทยเปนระยะ 

พบแพทยเปนระยะ 

อันตราย

สูงมาก

คอนขางสูง

ระดับ
ความดันโลหิต

   ตารางสําหรับการจําแนกคาความดันโลหิต (mmHg): WHO

คูมือสําหรับผูปวยความดันโลหิตสูง
• ความดันโลหิตสูง (Hypetension);
ความดันโลหิต 140/90 หรือสูงกวาถือวาเปนความดันโลหิตสูง 
ภาวะความดันโลหิตสูง (HBP) เปนภาวะรายแรงท่ีสามารถนําไปสู
โรคหลอดเลือดหัวใจ, หัวใจลมเหลว, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคไต, 
ไตวายและปญหาสุขภาพอ่ืน ๆ ความดันโลหิตมีแนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึน
ตามอายุ การดําเนินชีวิตท่ีมีสุขภาพดีชวยใหบางทานชะลอหรือ
ปองกันความดันโลหิตสูงข้ึนได
มาตรการตอไปน้ีถือไดวาเปนแนวทางสําหรับผูปวยความดัน
โลหิตสูง:
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1) ปรึกษาแพทยของคุณเก่ียวกับความดันโลหิตของคุณในชีวิต
    ประจําวัน
2) ควบคุมน้ําหนักใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม
3) หลีกเล่ียงการบริโภคอาหารรสเค็มไปเกินขนาด หลีกเล่ียง
    อาหารท่ีมีคอเลสเตอรอลสูงและอาหารท่ีมีไขมัน กินผักผลไม
    และอาหารท่ีมีไฟเบอรสูง
4) หลีกเล่ียงการสูบบุหร่ีหรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล
5) ออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ
6) ผอนคลายและลดความเครียด ความเครียดสามารถเพ่ิมความ
    ดันโลหิตไดทันที ผอนคลายและลดความเครียดเปนส่ิงท่ีดีตอ
    สุขภาพของคุณ
6. ขอความแสดงความผิดพลาดและวิธีแกไข
ตัวบงช้ีขอผิดพลาด

การแกไขปญหาเบ้ืองตน

7. การบํารุงรักษาและการเก็บรักษา
1 อยาใหเคร่ืองและบรรจุภัณฑถูกกระแทก เชน การทําตกจาก
   ท่ีสูงหรือหลนพ้ืน
2 อยาแชหรือจุมอุปกรณและสวนประกอบใดๆ ในน้ํา อยาใหเคร่ือง
   ถูกของแข็งกระเเทก, อุณหภูมิสูง, ฝุน, ความช้ืน, กาซท่ีมีฤทธ์ิ
   กัดกรอน เก็บใหพนแสงแดดและท่ีท่ีมีกาส
3 ใชผาพันตนแขนอยางระมัดระวัง ผาพันแขนมีถุงลมภายใน
   ไมควรมวนหรือบีบอัดอยางแนนอาจเกิดความเสียหายได

สัญลักษณ สาเหตุ

สวมผาพันตนแขนไมถูกตอง สวมผาพันตนแขนใหถูกตองตาม
หนาท่ี 27

ตรวจสอบวาการเช่ือมตอของ
ทออากาศวาเช่ือมตอถูกตอง

สวมผาพันตนแขนใหถูกตอง
ทํารางกายของคุณใหน่ิง หามขยับ 
หามพูดคุย

โปรดอยาเคล่ือนไหวหรือพูดขณะวัด
หรือติดตอผูจัดจําหนาย

โปรดอยาเคล่ือนไหวหรือพูดขณะวัด
หรือตอติดผูจัดจําหนาย

คา SYS สูงกวา 210 mmHg

แรงดันปมต่ํากวา 30 mmHg

เสียบทออากาศใหถูกตอง

เคร่ืองหรือผูใชงานมีการ
เคล่ือนไหวในขณะวัดความดัน

วิธีการแกไขเบ้ืองตน

E1
 

 

EE

E4

E5 แรงดันปมสูงกวา 300 mmHg

 

ผาพันตนแขน
ไมมีแรงบีบ

ความผิดปกติ

เคร่ืองไมทํางาน

ขณะปมลมเขา
ผาพันตนแขน

คาผิดปกติ

ถานออนหรือใสข้ัวถาน
ท่ีไมถูกตอง 

ถานออน

ใสผาพันตนแขนไมถูกตอง

พูดคุยระหวางการวัด

แขนเส้ือมวนข้ึนกดท่ีแขน

การวัดผิดพลาด

มีความบกพรองทางระบบ
ประสาทหรือต่ืนเตน

เสียบทออากาศไมถูกตอง

ตรวจสอบการเช่ือมตออแดปเตอร
และปล๊ักวาหลวมหรือไม, 
ใสข้ัวถานใหถูกตอง

ตรวจสอบขอตอทออากาศ
และเช่ือมตออยางถูกตอง

เปล่ียนถานใหม

สาเหตุท่ีเปนไปได วิธีการแกไข

ใสผาพันตนแขนใหถูกตอง 
ตามหนา 27

ไมพูดคุยระหวางการวัด

ถอดเส้ือเเขนยาวแลวเร่ิมวัดใหม

ปรับทาทางการน่ังใหถูกตอง
ตามหนา 28

รักษาความเงียบ หายใจเขาลึก ๆ 
เพ่ือสงบสติอารมณ
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4 ทําความสะอาดเคร่ืองดวยผานุมและแหง อยาใชทินเนอร
   หรือตัวทําละลายท่ีคลายกัน
5 ทําความสะอาดผาพันตนแขนอยางระมัดระวังดวยผาชุบน้ํา
   หมาด ๆ และสบู ไมควรลางดวยผงซักฟอกหรือสารอ่ืน ๆ
6 ใชช้ินสวนและอุปกรณเสริมท่ีผานการรับรองเทาน้ัน 
   ช้ินสวนและอุปกรณเสริมท่ีไมผานการรับรองอาจทําให
   ตัวเคร่ืองเสียหายได
7 เก็บอุปกรณและสวนประกอบในท่ีสะอาดและปลอดภัย
8 เก่ียวกับถาน: หากไมใชงานเปนเวลานานใหถอดถานออก
   เพ่ือปองกันการร่ัวไหลของถาน

8. ขอมูลทางเทคนิค
รุน   B-BM01
ระบบการทํางาน  ระบบการวัดแบบเร่ิมวัดต้ังแตปมลมเขา  
   จนถึงการปลอยลม
ชวงการวัด  ความดันผาพันตนแขน 0-290 มิลลิปรอท
   ชีพจร 40~180 คร้ัง/นาที
ความคลาดเคล่ือน ความดัน ± 3 มิลลิปรอท
   ชีพจร ± 5% ของคาท่ีวัดได
จอแสดงผล  จอ LCD มีไฟ ขนาด 65 x 90 มม.  
หนวยความจํา   2 ทาน (60 คา/ทาน)
ขนาด   110 × 150 × 70 มม.
น้ําหนัก   310 กรัม (ไมรวมถาน)
ขนาดผาพันตนแขน 22-42 ซม.  
สภาพแวดลอม  อุณหภูมิ: 5°C ~ 40°C
ในการใชงาน  ความช้ืน: 15% RH ~ 85% RH
   ความดันอากาศ: 860 ~ 1060 
   ปาสกาล
สภาพแวดลอม  อุณหภูมิ: -20°C ~ 70°C
การเก็บรักษา  ความช้ืน: 10% RH ~ 95% RH
   ความดันอากาศ: 860 ~ 1060 
   ปาสกาล
แหลงพลังงาน  ถาน AA 1.5 V จํานวน 4 กอน หรือ 
   AC adapter DC6V   
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