
 

 
โปรดอ่านคำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่าน้ีอย่างละเอียด 

เรียนลูกค้า 

เรียนคุณลูกค้า ขอขอบคุณที่เลือกสินค้าของเรา ชื่อเสยีงของเราโด่งดังเร่ืองคุณภาพสูง  

ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบอย่างละเอยีดอาทิเช่น อุปกรณ์ให้ความอบอุ่นเคร่ืองชั่ง

น้ำหนัก เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ืองวัดออกซิเจนในเลือดเคร่ืองนวด 

อุปกรณ์ด้านความงาม อุปกรณ์สำหรับเด็ก และเคร่ืองกรองอากาศ โปรดอ่านคู่มือโดย

ละเอียดก่อนใช้งาน และเก็บรักษาสำหรับการใช้งานคร้ังต่อไป 

                                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

สิ่งที่บรรจุมาในกล่อง                 ทีมงานบอยเล่อร์ 

• เคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก 1 ชิ้น • ซิลิโคนแบบบาง 1 ชิ้น 

• ซิลิโคนกว้าง 1 ชิ้น  • ถ่าน AA 2 ก้อน 

• คู่มือการใช้งาน  

   1. ทำความรู้จักกับอุปกรณ์ของคุณ เคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก รุ่นใหม ่NA 20  

       สามารถดูดน้ำมูกจากทารกเด็กเล็กและเด็กได้อย่างนุ่มนวลและมีประสิทธิภาพ  

       (ต่อจากน้ีไปจะเรียกว่าเด็ก) เคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกคร้ัง 

       เมื่อทำความสะอาดแล้ว รวมไปถึงการฆ่าเชื้อซิลิโคนที่แนบมา ที่เก็บสารคัดหลั่งจมูก 

       ซีลยางและวาล์วตลอดจนพื้นผิวอุปกรณ์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป ควรเปลีย่นหาก 

       มีผู้ใช้อุปกรณ์มากกว่าหน่ึงคน ทางเราขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนชุดซิลิโคนทั้งหมด 

       อย่างน้อย 1 ชุดต่อหน่ึงปี  

     เคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก มีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี:  

     • ใช้งานง่าย (ด้วยการออกแบบปุ่มเดียว)  

     • ซิลิโคนนุ่มและยืดหยุ่นได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และสะดวกสบายของโปรแกรม 

       ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 

     • มอเตอร์ทรงพลังแรงดันดูดสูงสุด 500 mmHg (66 กิโลปาสคาล)  

     • การออกแบบที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้แบบพกพา  

     • การทำงานที่เงียบ สามารถใชใ้นขณะที่เด็กนอนหลับได้อีกด้วย  

     • การป้องกันการไหลย้อน - ไม่มีการไหลย้อนกลับจากภาชนะจากเคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก  

       กลับไปที่จมูก  

     • ทำงานโดยใช้แบตเตอร่ี  

     • ถูกสุขอนามยั สามารถถอดและทำความสะอาดส่วนหัวซิลิโคน และที่เก็บน้ำมูก 

       แยกกันได้ สามารถต้มภาชนะสำหรับที่เก็บน้ำมูก และซิลิโคนได้ 

      2. เคร่ืองหมายและสญัลักษณ์ สญัลักษณ์ต่อไปน้ีปรากฏในคำแนะนำสำหรับการใชง้าน

และบนอุปกรณ ์

 

 คำเตือน 

คำแนะนำเพื่อเตือนว่าอุปกรณ์อาจเส่ียงต่อสุขภาพหรือ

ความบาดเจ็บได ้

 สำคัญ 

คำแนะนำดา้นความปลอดภัยเนื่องจากมีความเป็นไปได้ท่ี

จะทำลายอุปกรณ์/ช้ินส่วน 

 

ข้อสังเกต 

สังเกตรายละเอียดท่ีสำคัญ 

 

อ่านคู่มือก่อนใช้งาน 

 

ประเภทเครื่องมือ ชนิด BF 

(เครื่องมือท่ีสัมผัสกับผู้ป่วยภายนอก) 

 

-ท้ิงอุปกรณ์ตามด้วยข้อกำหนด EC - WEEE  

(อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เสีย) 

 

 

สามารถป้องกันฝุ่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 มิลลิเมตร 

และป้องกัน ปริมาณน้ำท่ีหยดเอียง 15 องศา 

 
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดและระเบียบของยุโรป

และประเทศท่ีบังคับใช้ 

 

ผู้ผลิต 

 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการใช้งาน/ขนส่ง 

 

อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสำหรับการเก็บ 

 

กล่องผลิตภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้ 

# 21 PAP แผ่นใยไม้อัดท่ีไม่ใช่กระดาษลูกฟูก  

(กระดาษแข็ง) 

 
มาตรฐาน CE สำหรับเครื่องมือแพทย ์

 

  3. คำแนะนำ เคร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก Beurer มไีว้สำหรับการกำจัดน้ำมูกจากเด็กโดยเฉพาะ  

  (อาย ุ0 ถึง 12 ปี) ห้ามใชเ้คร่ืองดูดน้ำมูกเด็ก สำหรับอวัยวะอื่น ๆ หรือกับสัตว ์เคร่ืองดูด 

  น้ำมูกเด็ก อาจดำเนินการโดยผู้ใหญ ่ที่สามารถใช้งานอุปกรณ์ตามคำแนะนำที่ระบุไว้ใน 

  คำแนะนำสำหรับการใช้งานเหล่าน้ี เก็บเคร่ืองชว่ยหายใจทางจมูกให้ห่างจากเด็ก  

  เคร่ืองกำจัดสารคัดหลั่งจมูกน้ี เหมาะสำหรับใช้ในบ้านส่วนตัวเท่าน้ันไม่ใชเ่พื่อวัตถุประสงค์ 

  ทางการแพทย์หรือเชิงพาณชิย ์เคร่ืองกำจัดสารคัดหลั่งจมูก อาจทำได้เพียงใช้ตาม 

  วัตถปุระสงค์ที่ออกแบบไว้และตามลักษณะที่ระบุไว้ตามคำแนะนำ การใช้งานในรูปแบบที ่

  ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายได้ต่อผู้ใช้ได้ และผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหาย 

  ที่เกิดจากการใชง้านที่ไม่เหมาะสมหรือไมถู่กต้อง ห้ามใช้ที่ดูดสารคัดหลั่งจมูก  

  หากมีคำเตือนข้อใดข้อหน่ึงหรือหลายข้อดังต่อไปน้ี หากคุณไม่แน่ใจว่าเคร่ืองกำจัดสารคัด 

  หลัง่จมูก เหมาะสำหรับบุตรหลานของคุณหรือไม่ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งาน 

  4. คำเตือนและหมายเหตุเพื่อความปลอดภยั 

• ก่อนใช้งาน ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณแ์ละอุปกรณ์เสริม 

     ไม่มีความเสียหายกับอุปกรณ ์หากมีสิ่งผิดปกติ อย่าใช้อุปกรณ์   

      และติดต่อร้านค้าปลีกของคุณหรือที่อยู่ฝ่ายบริการลูกค้าที่ระบุไว ้

     ในฉลาก  

• อุปกรณ์น้ีไมส่ามารถใช้ทางการแพทยแ์ละการรักษาได้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที 

  ในกรณีที่มีอาการปวดหรือเจ็บป่วย  

• หากเด็กมีอาการเกี่ยวกบัจมูกควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้อุปกรณ ์

• อยา่ใช้อุปกรณ์กับผู้ที่มีเลือดกำเดาไหล  

• ห้ามใช้อุปกรณ์กบัผู้ที่มีอาการบาดเจ็บศีรษะเฉียบพลันรวมถึงบาดเจ็บทีใ่บหน้าหรือลำคอ  

• ห้ามใช้อุปกรณ์กบัผู้ที่มภีาวะการแข็งตัวของเลือดหรือเลือดออก  

 

• ใช้อุปกรณ์ตามที่อธิบายไว้ในคำแนะนำการใช้งานเท่าน้ัน หากไม่ปฏิบัติตามคำเตือน  

  อาจนำไปสู่การบาดเจ็บได้ เช่นเลือดกำเดาไหล เลือดออกจากเยื่อบุจมูก  

• อยา่ใชแ้รงมากเกินไปในการนำซิลิโคนใส่เข้าไปในรูจมูก  

• โปรดปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยทัว่ไปเมื่อใช้อุปกรณ ์ 

• ทำความสะอาดซิลิโคนก่อนใช้งานทุกคร้ัง  

• หากอุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ใหห้ยุดใชท้ันที  

• หากรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดขณะที่อุปกรณ์กำลังทำงาน ควรหยุดใช้ทันที  

• ในระหวา่งการใช้งานเคร่ือง โปรดทำใหแ้น่ใจว่าทารกไมไ่ด้กลั้นหายใจ ปิดปาก 

  หรือกลืนน้ำลาย สิ่งน้ีอาจทำให้เกิดแรงดันอากาศซึ่งสามารถทำลายแกว้หูได้  

• อุปกรณ์น้ีไม่เหมาะกบัเด็กหรือผู้ที่มีร่างกายหรือประสาทสัมผสับกพร่อง หรือทักษะ 

  ทางจิตหรือการขาดประสบการณ์และ / หรือการขาดความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแล 

  โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภยัหรือได้รับคำแนะนำจากผู้ขายเกี่ยวกบั 

  วธิีการใช้อุปกรณ ์ 

• เก็บวัสดุบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากเด็ก 

• อยา่ใช้ชิ้นส่วนเพิม่เติมใด ๆ ที่ไมแ่นะนำโดยผู้ผลิต  

• ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ห้ามจุ่มอปุกรณ์ลงในน้ำและหา้มใช้ในอ่างน้ำห้อง ของเหลว 

  อาจซึมเข้าสู่อุปกรณ ์

• ห้ามเปิดอุปกรณ์แกไ้ขหรือซ่อมแซมอุปกรณ ์มฉิะน้ันจะไม่สามารถรับประกันการทำงาน 

  ที่เหมาะสมได้อีกต่อไป หากไม่ปฏิบัติตามน้ี คำแนะนำอาจเป็นอันตรายและไม่สามารถ 

  รับประกันได้  

• หากอุปกรณ์ตกพื้น เกิดการฉีกขาดหรือได้รับความเสียหายอื่นใด จะต้องไม่ใช้อีกต่อไป  

  หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าหรือผู้ค้าปลีก 

• ปกป้องอปุกรณ์จากการกระแทกและความชื้น สิ่งสกปรก 

  รวมถึงอุณหภูมิที่ระบไุว้ทำเคร่ืองหมายไว ้ป้องกันไมใ่ห้โดน 

  แสงแดดโดยตรง อย่าทำเคร่ืองตก 

• หากแบตเตอร่ีหมดหรือคุณไม่ต้องการใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน 

  ให้ถอดแบตเตอร่ีออกจากอุปกรณ์  เพื่อป้องกันความเสียหาย 

  ที่อาจเกิดขึ้น เน่ืองจากการร่ัวไหล 

คู่มือการใช้งานเคร่ืองดูดน้ำมูก NA 20 

 
คำเตือน 

สำคัญ 



• หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสมัผัสกับของเหลวในแบตเตอร่ี 

   ให้ล้างออกบริเวณที่ได้รับผลกระทบด้วยน้ำสะอาด  

   และขอความช่วยเหลือทางการแพทย ์

• อันตรายจากการสำลัก! เด็ก ๆ สามารถกลืนและสำลักได้ 

• ควรเก็บแบตเตอร่ีให้พ้นมือเด็ก  

• สังเกตเคร่ืองหมายบวก (+) และลบ (-) ขั้ว หากแบตเตอร่ีร่ัวไหล ให้สวมถุงมือป้องกัน 

  และทำความสะอาดช่องใส่แบตเตอร่ีด้วยผ้าแหง้  

• ป้องกันแบตเตอร่ีจากความร้อนสูงเกินไป  

• เสีย่งต่อการระเบิด! อย่าทิ้งแบตเตอร่ีลงใน

กองไฟ  

• อยา่ชาร์จแบตเตอร่ีหรือลัดวงจร  

• หากไม่ได้ใช้อุปกรณ์เป็นระยะเวลานานให้

ถอดแบตเตอร่ี ออกจากช่องใส่แบตเตอร่ี  

• ใช้แบตเตอร่ีประเภทเดียวกันหรือเทียบเท่าเท่าน้ัน ตามที่ระบุไว้ในฉลากเทา่น้ัน 

• เปลีย่นแบตเตอร่ีทั้งหมดในเวลาเดียวกันเสมอ  

• อยา่ใชแ้บตเตอร่ีแบบชาร์จไฟได้  

• อยา่ถอดประกอบเปิดหรือปิดแบตเตอร่ี 

 

5. คำอธิบายอุปกรณ ์

     1. ซิลิโคนที่แนบมา  

     2. ส่วนหัว  

     3. ปุ่มเปิด / ปิด  

     4. ช่องใส่แบตเตอร่ี  

     5. ที่เก็บสารคัดหลั่งจมูก 

     6. ทีย่ึดซิลิโคนกว้างเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจมูกที่เป็นของแข็ง  

     7. ทีย่ึดซิลิโคนแบบบาง เหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจมูกที่เป็นของเหลวมากขึ้น  

6. การใช้งานคร้ังแรก 

ใส่แบตเตอร่ีในการใช้งานอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ (แบตเตอร่ี AA ขนาด 2 x 1.5 V) 

   1. ดึงฝาปิดช่องใส่แบตเตอร่ีบนอุปกรณ์ใช้รอยบาก 

      ที่ด้านล่างของอุปกรณ์เพื่อทำสิ่งน้ีจับอุปกรณ์ในแนวต้ัง 

      เพื่อป้องกันไม่ใหแ้บตเตอร่ีหลุดออก 

 

   2. ใส่แบตเตอร่ีทั้งสองก้อนลงในแบตเตอร่ีช่องตามขั้วที่ระบ ุ(+/-) 

   3. ใส่ฝากลับเข้าไปในช่องใส่แบตเตอร่ีให้ลงล็อคเข้าที ่ 

7. การรักษา  

 1. เลือกซลิิโคนที่คุณต้องการ 

     การยึดซิลิโคนแบบกว้างเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจมูกที่แข็งมากขึ้น 

     การยึดซิลิโคนแบบบางเหมาะสำหรับการกำจัดสารคัดหลั่งจมูกที่เป็นของเหลวมากขึ้น 

 

 2. วางตำแหน่งซิลิโคนที่เลือก ไว้ที่ปลายสว่นหัวของอุปกรณ ์ 

    ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่จนสุดซิลิโคน  

 

 3. ตรวจสอบว่าอปุกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องก่อนที่จะใส่เข้าไป 

    ไปที่จมูก ในการดำเนินการดังกล่าวให้กดปุ่มเปิด / ปิดค้างไว้สั้น ๆ  

                                                         4. จับหรือวางเด็กที่จะรับการรักษาในท่า 

    ต้ังตรงหรือ ในตำแหน่งที่พวกเขาเอนหลัง 

    เล็กน้อย อย่าใช้อุปกรณ์น้ีเมื่อเด็กที่จะ 

    เขา้รับการบำบัดนอนราบ นำส่วนปลาย 

    ของซลิิโคนเข้าไปในรูจมูกหรือชิดกับ 

    เยื่อบุโพรงจมูกอย่างระมัดระวัง การยึด 

    ปลายซิลิโคนไม่จำเป็นต้องใส่เข้าไปในจมูก 

    จนสุด ในระหว่างการรักษาให้ถืออุปกรณ ์

                                                         ทีมุ่ม 20 °ถึง 60 °จากใบหน้า  

 5. กดปุ่มเปิด / ปิด ค้างไว้เพื่อเปิดอุปกรณ์ ตอนน้ีดูดสารคัดหลั่งจมูก 

    ออกจากจมูก แลว้ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไมม่ีสารคัดหลั่งจมูกเข้าไปในวาล์ว 

6. ทำซ้ำที่รูจมูกอีกข้างหรือตามความจำเป็น หากเด็กรู้สึกไมส่บายหรือเจ็บปวด 

    ให้หยุดใช้อุปกรณ์ทันที" ปกติจะหยุดใช้เมื่อบรรจุสารคัดหลั่งจมูกเต็มบรรทัด "MAX"  

 

   7. ในการสิ้นสุดการใช้งานใหป้ล่อยปุม่เปิด / ปิด  

   8. ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกคร้ังหลังใช้งาน  

8. การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค 

                    ทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกคร้ังหลังการใช้งานมิฉะน้ันอาจเกิดการอุดตัน 

                 และจะไม่สามารถรับประกันการทำงานที่ราบร่ืนและถูกสุขอนามยัได้  

   1. ถอดซิลิโคนที่ใช้และส่วนหัวออกจากอุปกรณ ์

   2. บิดภาชนะที่เก็บสารคัดหลั่งจมูกตามเข็มนาฬิกา (หมุนคร่ึงหน่ึง) จากน้ันดึงลงและปิด 

   3. เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดอุปกรณ์ ซลียาง (1) และวาล์ว (2) จากเฮดยูนิต 

      เพื่อไม่ให้แบคทีเรียสะสมเกิดขึ้น 

   4. ทำความสะอาดสิ่งทีแ่นบซิลิโคน, ภาชนะสำหรับการเก็บสารคัดหลั่งจมูก,  

      ยางปิดผนึกและวาล์วด้วยน้ำร้อนและสบู่อ่อน ๆ อย่าใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

      ที่รุนแรงใด ๆ ในการฆ่าเชื้อซิลิโคนที่แนบมาและที่เก็บสารคัดหลั่งจมูกให้วางไว้ 

      ในน้ำเดือดประมาณ 3 ถึง 5 นาที ควรหลีกเลีย่งการสัมผัสชิ้นส่วนและฐานที่ร้อนของ 

      ซิลิโคน วางสว่นประกอบแต่ละชิ้นบนพื้นผิวที่แห้งสะอาดและดูดซับ ปล่อยให้แห้งสนิท  

      (อย่างน้อย 4 ชั่วโมง)  

5. ทำความสะอาดเฮดยูนิตด้วยน้ำเท่าน้ัน อย่าใช้สบูห่รือ 

น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีเน่ืองจากอาจอุดตันส่วนปลายของชุดหัว  

6. ทำความสะอาดอุปกรณ์หลักด้วยผ้าแห้งที่สะอาดเท่าน้ัน ห้ามใชใ้ด ๆ 

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสารละลายหรือเบนเซ ต้องไม่ทำความสะอาด

อุปกรณ์ด้วยการแช่อยู่ในน้ำ  

7. การใช้วาล์วที่สกปรกหรือชำรุดสามารถลดแรงกดดูดได้ ของเคร่ืองช่วยกำจัดสารคัดหลั่ง

จมูก ต้องเปลีย่นวาล์วทันทีที่คุณสังเกตเห็นว่าวาลว์สกปรกหรือเสยีหาย นอกจากน้ีวาล์ว 

จะต้องแห้งสนิทหลังจากทำความสะอาดเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ 

8. เช็ดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งโดยใช้ผ้าแห้งสะอาด อย่าประกอบ 

ชิ้นส่วนจนกว่าจะแห้งสนิท จัดเก็บอุปกรณ์ใหห้่างจากแสงแดดฝุ่นและความชื้น 

  

9. การกำจัดอุปกรณ์ด้วยเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม 

ห้ามทิ้งอุปกรณ์รวมกบัขยะในครัวเรือนเมื่อหมดอายุการใช้งาน ทิ้งอุปกรณ์ที่จุดรวบรวมหรือ

รีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสมในประเทศของคุณ ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานในพื้นที่ที่

รับผิดชอบในการกำจัดขยะ  

การกำจัดแบตเตอร่ี 

•ต้องกำจัดแบตเตอร่ีที่หมด 

กล่องเก็บรวบรวมจุดรีไซเคิลหรือร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ 

คุณมีความจำเป็นตามกฎหมายในการทิ้งแบตเตอร่ี 

•รหัสด้านล่างน้ีพิมพ์บนแบตเตอร่ีที่มสี่วนประกอบย่อยที่เป็นอันตราย stances: Pb = 

แบตเตอร่ีมีตะกั่ว  

Cd = แบตเตอร่ีมีแคดเมยีม  

Hg = แบตเตอร่ีมีปรอท 

 

 

 

 

 

คำเตือนเกี่ยวกับ 

การจัดการแบตเตอร่ี 

 

สำคัญ 


