
คูมือการใชงาน
เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขน BM54

เรียน ลูกคา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ

ของเราถูกทดลองเพื่อการใชงานที่เกี่ยวของกับความรอน, นํ้าหนัก, ความดันโลหิต, นํ้าตาล-

ในเลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบําบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, เด็ก และ

อากาศ

โปรดอานคูมืออยางละเอียดและเก็บไวใชในครั้งตอไป เพื่อใหแนใจวาผูใชไดทําความเขาใจ

คูมือกอนการใชงาน

1.ทําความรูจักกับอุปกรณของคุณ

ตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของอุปกรณไมไดถูกดัดแปลงและตรวจสอบใหแนใจวามีอุปกรณ

ครบทุกอยาง กอนการใชงานตรวจใหแนใจวาไมมีความเสียหายที่มองเห็นไดรอบๆ อุปกรณ

หรืออุปกรณเสริมและวัสดุบรรจุภัณฑไดถูกลบออกหรือเปลี่ยนแปลง หากคุณมีขอสงสัย

โปรดอยาใชอุปกรณและติดตอผูจําหนายของคุณหรือที่อยูบริการลูกคาที่ระบุ 

เครื่องวัดความดันโลหิตตนแขนใชเพื่อวัดและตรวจคาความดันโลหิต สิ่งนี้ชวยใหคุณสามารถ

วัดความดันโลหิตไดอยางรวดเร็วและงายดาย บันทึกคาที่วัดได แสดงการพัฒนาและคาเฉลี่ย

ของคาที่วัดได คุณยังสามารถทราบภาวะหัวใจเตนผิดปกติผานการแจงเตือนที่หนาจอ 

คาที่บันทึกไวจะถูกจัดประเภทและประเมินผล

อุปกรณภายในกลอง

1 x เครื่องวัดความดันโลหิต   1 x ผาพันตนแขน

4 x ถาน 1.5V LR03 AAA  1 x ถุงเก็บของ

1 x คูมือการใชงานละเอียด  1 x คูมือการเริ่มใชงานแบบงาย

2.เครื่องหมายและสัญลักษณ

สัญลักษณตอไปนี้ จะปรากฏขึ้นในคําแนะนําการใชงาน บรรจุภัณฑ และอุปกรณ:

สําคัญ

ไฟฟากระแสตรง

โปรดกําจัดผลิตภัณฑตามระบบของ the Waste Electrical and Electronic 

Equipment EC Directive – WEEE

โปรดกําจัดบรรจุภัณฑในลักษณะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

การจัดเก็บท่ีอนุญาตและอุณหภูมิการขนสงและความช้ืน

อุณหภูมิและความช้ืนในการใชงานท่ีอนุญาต

หมายเลขซีเรียล

ติดฉลาก CE รับรองวาผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดท่ีจําเปนของ Directive 93/42 / 

EEC บนอุปกรณการแพทย

• ควรวัดความดันโลหิตของทานในชวงเวลาเดิมของทุกๆวัน เพ่ือท่ีผลการเปรียบเทียบคาจะเปนไปอยางม่ันคง 

  แมนยํา

• โปรดอยาทําการวัดภายใน 30 นาที หลังการกิน ด่ืม สูบบุหร่ีหรือออกกําลังกาย

• โปรดพักเปนเวลา 5 นาที กอนการวัดความดันโลหิต 

• หากทานตองการทําการวัดหลายคร้ังติดตอกัน โปรดรออยางนอย 5 นาที ระหวางการวัดแตละคร้ัง

• โปรดทําการวัดคาอีกคร้ังหากทานไมแนใจเก่ียวกับคาวัดท่ีได

• คาท่ีทานวัดไดมีไวเปนขอมูลสําหรับทานเทาน้ัน 

  - คาท่ีไดไมสามารถทดแทนการตรวจทางการแพทยได!  โปรดสอบถามเก่ียวกับคาท่ีวัดไดกับแพทยของทาน

  และหามใชคาท่ีวัดไดในการตัดสินใจทางการแพทยใดๆ (เชน ยาและปริมาณการใชยา)

• การใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตนอกสภาพแวดลอมในบานของทาน หรือขณะเดินทาง (เชน ขณะเดินทางใน

  รถยนต รถพยาบาล เฮลิคอปเตอร หรือขณะออกกําลังกาย เชน การเลนกีฬา) อาจมีผลตอความแมนยําใน

  การวัดและทําใหผลวัดไมถูกตอง

• หามใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตกับทารกแรกเกิด หรือผูปวยท่ีมีภาวะครรภเปนพิษ เราแนะนําใหทานปรึกษา

  แพทยกอนใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตในระหวางต้ังครรภ

• โรคหัวใจและหลอดเลือดอาจนําไปสูการวัดท่ีไมถูกตอง หรือมีผลตอความแมนยําในการวัด เชนเดียวกันกับ

  โรคความดันโลหิตต่ํา เบาหวาน โรคท่ีมีความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต และภาวะผิดปกติ เชนเดียว

  กับการหนาวหรือส่ัน

• อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับการใชงานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ท่ีมีทักษะทางรางกาย ประสาทสัมผัสและ

  จิตใจท่ีจํากัดหรือขาดประสบการณ ขาดความรู เวนแตพวกเขาจะไดรับการดูแลโดยบุคคลท่ีรับผิดชอบตอ

  ความปลอดภัย หรือไดรับคําแนะนําจากบุคคลดังกลาวในการใชอุปกรณ โปรดดูแลเด็กท่ีอยูรอบๆอุปกรณ 

  เพ่ือใหแนใจวาพวกเขาจะไมเลนกับตัวอุปกรณ

• หามใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตรวมกับเคร่ืองผาตัดความถ่ีสูง

• โปรดใชอุปกรณกับคนท่ีมีเสนรอบวงตนแขนท่ีระบุสําหรับอุปกรณเทาน้ัน

• โปรดทราบวาเม่ือใชเคร่ืองวัดความดันขณะแขนไดรับการบาดเจ็บหรือมีปญหา อาจทําใหเคร่ืองและคาท่ีวัด

  บกพรอง

ถูกปองกันวัตถุแปลกปลอมท่ีเปนของแข็ง

ท่ีเสนผานศูนยกลาง 12.5 มม. และใหญกวาและปองกันการหยดของน้ําในแนวด่ิง

ผูผลิต

สารบัญ

1. ทําความรูจักกับอุปกรณของคุณ    2. เครื่องหมายและสัญลักษณ

3. คําอธิบายของอุปกรณ      4. การใชงานเบื้องตน

5. การใชงาน       6. การวัดความดันโลหิต

7. การแสดงผลลัพธและการลบคาที่วัดได    8. การถายโอนคาวัด

9. การทําความสะอาดและบํารุงรักษา    10. ขอความผิดพลาด / การแกไขปญหา

11. การกําจัดถาน      12. ขอมูลทางเทคนิค   

คําเตือน
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หมายเหตุ
หมายเหตุเกี่ยวกับขอมูลสําคัญ

คําเตือนการแจงเตือนระบุความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายตอสุขภาพ

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัยระบุถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ/อุปกรณเสริม

หมายเหตุเก่ียวกับการใชงาน

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดเก็บ

ปฏิบัติตามคําแนะนําในการใชงาน

• ในระหวางการวัดความดันโลหิต การไหลเวียนโลหิตไมควรถูกหยุดเปนเวลานานโดยไมจําเปน หากเกิด

  การทํางานที่ผิดปกติกรุณาถอดผาพันตนแขนออกทันที

• โปรดหลีกเลี่ยงขอจํากัดของตัวเครื่อง เชน การบีบอัดหรือการดัดงอของผาพันตนแขน

• โปรดหามใหเกิดแรงดันคงที่ในผาพันตนแขนหรือการวัดบอยๆ ขอจํากัดที่เกิดจากการไหลเวียนของเลือด

  อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ

• โปรดตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องวัดความดันโลหิตนั้นไมไดถูกใชงานกับแขนที่กําลังทําการรักษา

  หลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดํา เชน การเขาถึงหลอดเลือด การรักษาหลอดเลือด หรือการผาตัดตอ

  หลอดเลือด (AV)

• หามใชผาพันตนแขนกับบุคคลที่ผานการปวยโรคมะเร็งเตานม

• หามใชผาพันตนแขนทับบาดแผลเพราะอาจทําใหบาดเจ็บได

• โปรดใชผาพันตนแขนกับตนแขนเทานั้น หามใชผาพันตนแขนกับสวนอื่นๆ ของรางกาย

• โปรดทราบวาขอมูลสามารถถายโอนและจัดเก็บไวอยู เมื่อเครื่องวัดความดันโลหิตของทานถานหมด

  แตคาวันที่และเวลาจะถูกรีเซ็ต

• ระบบประหยัดแบตเตอรี่ เครื่องวัดความดันโลหิตจะปดโดยอัตโนมัติหากทานไมกดปุมใดๆ 

  เปนเวลา 30 วินาที

• อุปกรณนี้มีวัตถุประสงคตามที่ระบุไวในคําแนะนําการใชงานเทานั้น ผูผลิตจะไมรับผิดชอบตอความ

  เสียหายที่เกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

• เคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ันมีสวนประกอบของอิเล็กทรอนิกสท่ีพิถีพิถัน ดังน้ันความแมนยําในการวัด

  จึงข้ึนอยูกับการเก็บรักษาของผูใช

   - โปรดอยาใหอุปกรณไดรับแรงกระแทก ความช้ืน ส่ิงสกปรก อุณหภูมิเปล่ียนแปลงฉับพลัน 

    และแสงอาทิตยโดยตรง 

   - โปรดอยาทําเคร่ืองวัดความดันโลหิตตกพ้ืน

   - กรุณาอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตในพ้ืนท่ีท่ีมีสนามแมเหล็กหรือวางอุปกรณใกลเคร่ืองมือวิทยุ

     หรือโทรศัพทมือถือ

   - กรุณาใชอุปกรณพันแขนท่ีมาพรอมกับเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีหรืออุปกรณท่ีสามารถใชแทน

     ตัวเกาไดเทาน้ัน มิเชนน้ันอาจเกิดความผิดพลาดในขอมูลการวัดได

• หากผิวหนังหรือดวงตาของทานสัมผัสกับของเหลวจากถาน ใหลางบริเวณนั้นดวยนํ้าและปรึกษาแพทย

        อันตรายจากการสําลัก! เด็กเล็กอาจกลืนและสําลักถานได ดังนั้นโปรดเก็บถานใหพนมือเด็กเล็ก

• โปรดสังเกตเครื่องหมายบวก (+) และลบ (-) ของสัญญาณขั้ว

• หากถานรั่วไหล โปรดสวมถุงมือปองกันและทําความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง

• โปรดปองกันถานจากความรอนสูง

        ความเสี่ยงจากการระเบิด! หามโยนถานลงในกองไฟ

• หามชารจหรือทําใหถานลัดวงจร

• หากไมไดใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน โปรดนําถานออกจากชองใสถาน

• โปรดใชถานชนิดเดียวกันหรือเทียบเทาเทานั้น

• โปรดเปลี่ยนถานทั้งหมดในเวลาเดียวกันเสมอ

• หามใชถานแบบชารจไฟได

• หามถอดแยกชิ้นสวน เปดหรือบดถาน

• อุปกรณนี้เหมาะสําหรับการใชงานในสภาพแวดลอมที่ระบุไวในคําแนะนําการใชงาน รวมถึงสภาพ

  แวดลอมภายในประเทศ

• การใชอุปกรณอาจถูกจํากัด เมื่อมีสัญญาณแมเหล็กไฟฟารบกวน ซึ่งอาจสงผลใหเกิดปญหา 

  เชน ขอความอาจเกิดขอผิดพลาด หรือเกิดความลมเหลวของจอแสดงผล / อุปกรณ

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการถาน

หมายเหตุเกี่ยวกับความเขากันทางแมเหล็กไฟฟา

สวนประกอบอุปกรณชนิด BF



• โปรดหลีกเลี่ยงการใชอุปกรณนี้ถัดจากอุปกรณอื่นๆ หรือวางซอนกันบนอุปกรณอื่นๆ เนื่องจากอาจกอ

  ใหเกิดการทํางานที่ผิดพลาดได หากจําเปนตองใชอุปกรณในลักษณะที่ระบุไว อุปกรณนี้รวมทั้งอุปกรณ

  อื่นๆ จะตองไดรับการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวาอุปกรณทํางานไดอยางถูกตอง

• การใชอุปกรณเสริมนอกเหนือจากที่ระบุหรือจัดไวโดยผูผลิต จะสามารถนําไปสูการการปลอยคลื่น

  แมเหล็กไฟฟามากขึ้น หรือการลดลงของการตานแมเหล็กไฟฟาของอุปกรณ ซึ่งอาจสงผลใหเกิด

  การดําเนินการที่ผิดพลาดได

• การไมปฏิบัติตามขอความขางตนอาจกอใหประสิทธิภาพของอุปกรณลดลง

1. ผ้าพันต้นแขน    2. ท่อลม

3. ข้อต่อท่อลมกับตัวเครื่อง    4. จอแสดงผล

5. ปุ่มหน่วยความจำ M1 / M2   6. ปุ่ม      START / STOP 

7. แถบสีแสดงค่าความดันตามมาตราฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) 

8. ช่องสำหรับเสียบข้อต่อกับผ้าพันต้นแขน (ด้านซ้าย)

ขอมูลบนจอแสดงผล

1. เวลา / วันที่   2. ความดันช่วงหัวใจบีบตัว

3. ความดันช่วงหัวใจคลายตัว  4. อัตราการเต้นของหัวใจ

5. สัญลักษณ์ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ  6. สัญลักษณ์ชีพจร

7. หน่วยความจำผู้ใช้   8. ลูกศรบ่งชี้ความเสี่ยง

9. จำนวนพื้นที่หน่วยความจำ / หน่วยความจำ / แสดงค่าโดยเฉลี่ย (A), ตอนเช้า (AM), ตอนเย็น (PM)

10. ปล่อยอากาศ (ลูกศร)    11. สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ต่ำ

12. สัญลักษณ์สำหรับการถ่ายโอนบูลทูธ

ขอกำหนดของระบบสำหรับแอพพลิเคชัน "beurer HealthManager"

- iOS ≥ 9.0 / AndroidTM ≥ 5.0 

- Bluetooth®≥ 4.0

รายการอุปกรณที่รองรับ:
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3. คําอธิบายของอุปกรณ

4. การใชงานเบ้ืองตน

5. การใชงาน 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณอยูท่ีอุณหภูมิหองกอนทําการวัด สามารถวัดไดท้ังแขนซายหรือแขนขวา

การสวมผาพันตนแขน

การไหลเวียนของเลือดตองไมถูกขัดขวางโดยเส้ือผาท่ีคับหรืออะไร

ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน สวมผาพันตนแขนบริเวณเหนือขอศอก

ขางซาย

ดึง และพันผาพันตนแขนใหดานลางของผารัดอยูเหนือขอพับ 

ประมาณ 2-3 ซม. และสายลมของผาพันตนแขนควรช้ีไปท่ีศูนยกลาง

ของฝามือ 

ข้ันตอนน้ีกระชับปลายผาพันตนแขน แตตรวจสอบใหแนใจวา

ไมแนนจนเกินไป ผาพันตนแขนควรจะแนนประมาณน้ิวสอง

น้ิวสามารถสอดเขาไปได 

จากน้ันเสียบทอลมของผาพันตนแขนเขากับชองเสียบทอลม

4.2 การต้ังคารูปแบบช่ัวโมง วันท่ี เวลาและ บลูทูธ

4.1การใสถาน

• ถอดฝาชองใสถานท่ีดานหลังของอุปกรณ

• ใสถาน 1.5 V AAA (ประเภทอัลคาไลน LR03) 

  จํานวน 4 กอน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาใส

  ถานและข้ัวถูกตอง หามใชถานแบบชารจไฟได

• โปรดปดฝาชองใสถานอีกคร้ังอยางระมัดระวัง

การต้ังคาการแสดงผลท้ังหมดจะปรากฏข้ึนช่ัวครู         หรือ       จะกระพริบในจอแสดงผล ตอนน้ี

โปรดต้ังวันท่ีและเวลาตามท่ีอธิบายไวทางดานลาง

หากสัญลักษณการเปล่ียนถาน         ปรากฏข้ึนอยางถาวร ทานจะไมสามารถทําการวัดไดอีกตอไป 

และจะตองเปล่ียนถานท้ังหมด  เม่ือถอดถานออกจากอุปกรณแลวจะตองต้ังวันท่ีและเวลาอีกคร้ัง 

แตคาวัดใดๆ ท่ีไดบันทึกไวจะยังคงอยู

สวนตอไปน้ีอธิบายถึงฟงกชันและการต้ังคาท่ีมีบนเคร่ืองวัดความดันโลหิต

จําเปนอยางยิ่งท่ีตองต้ังวันท่ีและเวลา มิฉะน้ันจะไมสามารถบันทึกคาท่ีวัด วันท่ีและเวลาไดอยางถูกตอง

และ เขาถึงขอมูลไดอีกคร้ังภายหลัง

• กอนใชงานคร้ังแรกและหลังจากน้ันทุกคร้ังท่ีคุณเปล่ียนถาน: เม่ือใสถานลงในอุปกรณคุณจะเขาสูเมนู

  ท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ

• หากใสแบตเตอร่ีแลว: เม่ืออุปกรณปดอยูใหกดปุม START / STOP คางไวประมาณ 5 วินาที
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4 x 1, 5 V AAA  

รูปแบบช่ัวโมง

รูป
แบ

บชั่
วโ

มง

➔ วันท่ี/เดือน ➔ เวลา ➔

มีสองวิธีท่ีแตกตางกันในการเขาถึงเมนูซ่ึงคุณสามารถปรับการต้ังคาได:

รูปแบบช่ัวโมง จะกะพริบบนหนาจอ

รูปแบบป จะกะพริบบนหนาจอ

• เลือกรูปแบบช่ัวโมงท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 

และยืนยันดวยปุม    START/STOP

หากคุณกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 คางไวคุณสามารถ

ต้ังคาไดเร็วข้ึน

หากคุณต้ังรูปแบบ 12 ช่ัวโมง  เดือนจะปรากฏข้ึนกอนวันท่ี

• เลือกปท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 

  และยืนยันดวยปุม    START/STOP

รูป
แบ

บวั
นที่

รูป
แบ

บเ
วล

า

รูปแบบเดือน จะกะพริบบนหนาจอ

• เลือกเดือนท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 

  และยืนยันดวยปุม    START/STOP

รูปแบบวัน จะกะพริบบนหนาจอ

• เลือกวันท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 

  และยืนยันดวยปุม    START/STOP

รูปแบบช่ัวโมง จะกะพริบบนหนาจอ

• เลือกช่ัวโมงท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 

  และยืนยันดวยปุม    START/STOP

รูปแบบนาที จะกะพริบบนหนาจอ

• เลือกนาทีท่ีตองการโดยใชปุมหนวยความจํา  M1 / M2 

  และยืนยันดวยปุม    START/STOP

Bluetooth®

สัญลักษณบลูทูธจะกระพริบบนหนาจอ

• โปรดใชปุมหนวยความจํา M1 / M2 เพ่ือเลือกระหวางการเปดการใชงานการถายโอน

  บลูทูธแบบอัตโนมัติ (สัญลักษณบลูทูธจะกระพริบ) หรือปดการใชงาน (สัญลักษณบลูทูธจะ

  ไมปรากฏ) และโปรดยืนยันดวยปุม    START/STOP
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การปดบูลทูธจะลดอายุการใชงานของถานลง

ผาพันตนแขนสามารถใชกับทานไดหากเครื่องหมายดัชนี (   ) อยูใน

ชวงระหวางเครื่องหมาย OK หลังจากใสผาพันตนแขนเรียบรอยแลว

ความดันโลหิตอาจแตกตางกันระหวางแขนขวาและซาย ซึ่งอาจหมายความวาคาความดันโลหิตที่วัดไดนั้น

อาจแตกตางกัน ดังนั้นควรทําการวัดบนแขนเดียวกันเสมอ หากคาวัดระหวางแขนทั้งสองแตกตางกัน

อยางมาก โปรดปรึกษาแพทยของทานเพื่อตรวจสอบวาควรใชแขนใดสําหรับการวัด

สําคัญ: อุปกรณสามารถใชงานไดกับผาพันตนแขนเดิมเทานั้น ผาพันตนแขนนั้นเหมาะสําหรับรอบแขนที่มี

          ความยาว 22 ถึง 44 ซม.

• กอนเริ่มตนการวัดความดันโลหิต โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดพักเปนเวลาอยางนอย 5 นาที 

  มิฉะนั้นความคลาดเลื่อนทางผลลัพธอาจเกิดขึ้นได

• ทานสามารถทําการวัดขณะนั่งหรือนอน โปรดตรวจสอบใหแนใจเสมอวาผาพันตนแขนอยูใน

  ระดับหัวใจ

• ในการวัดความดันโลหิตของทาน โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทานไดนั่งอยางสบาย โดยวางแขนและ

  เอนหลังพิงบางสิ่งบางอยาง หามไขวหาง และโปรดวางเทาราบกับพื้น

• เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนการวัดคา สิ่งสําคัญคือทานจะตองอยูนิ่งระหวางการวัด 

  และหามพูดคุย

• โปรดรออยางนอย 5 นาทีกอนทําการวัดอีกครั้ง

ทาการใชงานที่ถูกตอง

หากทําการวัดคากับตนแขนบนขางขวา เสนควรอยูดานในของศอกของทาน 

โปรดตรวจสอบใหแนใจวาแขนของทานไมไดทับอยูบนเสน    

M1
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การประเมินผลลัพธ

หัวใจเตนผิดจังหวะ:

7. การแสดงผลลัพธและการลบคาท่ีวัดได

6.การวัดความดันโลหิต
กา

รวั
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อุปกรณนี้สามารถตรวจวัดจังหวะการเตนของหัวใจที่อาจเกิดขึ้นขณะทําการวัด และหากปรากฏสัญลักษณ

       สิ่งนี้อาจเปนตัวบงชี้สําหรับการเตนผิดปกติของหัวใจ
หัวใจเตนผิดจังหวะเปนภาวะที่หัวใจเตนผิดปกติเนื่องจากขอบกพรองในระบบไฟฟาชีวภาพที่ควบคุม

การเตนของหัวใจ อาการ (การเตนขามจังหวะหรือเตนกอนเวลาอันควร หรือชีพจรเตนชาหรือเร็วเกินไป) 

อาจเกิดจากปจจัยตางๆ เชน โรคหัวใจ อายุ สวนตางๆ ของรางกาย สารกระตุน ความเครียดหรือการนอน

หลับไมเพียงพอ จังหวะการเตนของหัวใจสามารถตรวจสอบไดโดยแพทยของทาน หากสัญลักษณ

ปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล หลังจากทําการวัดแลว โปรดทําการวัดซํ้าอีกครั้ง โปรดตรวจสอบใหแนใจวาทาน

ไดพักเปนเวลา 5 นาทีกอนการวัด และหามพูดคุยหรือเคลื่อนไหวในระหวางการวัด

หากสัญลักษณ      ปรากฏขึ้นบอยครั้ง โปรดปรึกษาแพทยของทานการวินิจฉัย และการรักษาดวยตนเอง

ตามคาวัดอาจเปนอันตรายได โปรดทําตามคําแนะนําของแพทยเสมอ

ผลลัพธของการวัดที่สําเร็จทุกครั้งจะถูกเก็บไวพรอมกับเวลาและวันที่ การวัดที่เกาที่สุดจะถูกบันทึก

ทับในกรณีที่มีการวัดมากกวา 60 รายการ

• เลือกหนวยความจําผูใชที่ตองการ (       ) ดวยปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 หากอุปกรณปดอยู

• หากตองการดูขอมูลการวัดสําหรับหนวยความจําผูใชงาน     ใหกดปุมหนวยความจํา M1

• หากตองการดูขอมูลการวัดสําหรับหนวยความจําผูใชงาน     ใหกดปุมหนวยความจํา M2

   กะพริบบนหนาจอ

คาเฉลี่ยของคาที่วัดไดทั้งหมดที่บันทึกไวในหนวยความจําผูใชนี้จะปรากฏขึ้น

• โปรดกดปุมหนวยความจําที่เกี่ยวของ (M1 หรือ M2)

AM จะกะพริบบนหนาจอ

  คาเฉลี่ยของการวัดตอนเชาในชวง 7 วันที่ผานมาจะปรากฏขึ้น 

  (ตอนเชา: 5:00 - 9:00 น.)
• โปรดกดปุมหนวยความจําที่เกี่ยวของ (M1 หรือ M2)

PM จะกะพริบบนหนาจอ

  คาเฉลี่ยของการวัดชวงเย็นสําหรับ 7 วันที่ผานมาจะปรากฏขึ้น 

  (ตอนเย็น: 18.00 น. - 20.00 น.)

• หากทานกดปุมหนวยความจําที่เกี่ยวของ (M1 หรือ M2) อีกครั้ง 

  การวัดครั้งลาสุดจะปรากฏขึ้น (ในตัวอยางนี้คือการวัด 03)
• หากทานกดปุมหนวยความจําที่เกี่ยวของ (M1 หรือ M2) อีกครั้ง 

  ทานจะสามารถดูการวัดคาที่วัดสวนบุคคลกอนหนานี้ทั้งหมด

• หากตองการปดอุปกรณอีกครั้งใหกดปุม

• ในการลบหนวยความจําผูใชที่เกี่ยวของ ทานจําเปนจะตองเลือกหนวยความจําผูใชนั้นๆ กอน

• กอนอื่น เริ่มการเปดคาเฉลี่ยที่วัดได A จะกะพริบบนหนาจอและคาเฉลี่ยของคาที่วัดไดทั้งหมด

  ที่บันทึกไวในหนวยความจําผูใชนั้นๆ จะปรากฏขึ้น

• กดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 คางไว 5 วินาที ขึ้นอยูกับหนวย

  ความจําผูใชนั้นคาทั้งหมดในหนวยความจําผูใชปจจุบันจะถูกลบ

• ในการลบการวัดวัดสวนบุคคลออกจากหนวยความจําผูใชที่เกี่ยวของ ทานจําเปนจะตองเลือก

  หนวยความจําผูใชนั้นๆ กอน

• เริ่มการเปด คาวัดสวนบุคคลที่วัดได

• โปรดกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 คางไวเปนเวลา 5 วินาที (ขึ้นอยูกับหนวยความจําผูใช

  ที่คุณอยู)

• คาที่เลือกจะถูกลบ ตัวอุปกรณจะแสดง CL 00 สั้นๆ 

• หากทานตองการที่จะลบคาอื่นๆ โปรดทําขั้นตอนที่อธิบายไวขางตนซํ้า

8 การถายโอนคาวัด

ถายโอนผานเทคโนโลยีพลังงานตํ่าของบลูทูธ

นอกจากนี้ยังสามารถถายโอนคาวัดที่ไดที่บันทึกไวในอุปกรณไปยังสมารทโฟนของทาน โดยใชเทคโนโลยี

บลูทูธพลังงานตํ่า 

โดยทานจะตองใชแอพพลิเคชัน "beurer HealthManager" สําหรับการถายโอน แอพพลิเคชันนี้สามารถ

ใชไดฟรี สามารถโหลดแอพพลิเคชันไดจาก Apple App Store และ Google Play

ดําเนินการดังนี้เพื่อถายโอนคา:

หากเปดใชงานบลูทูธในเมนูการตั้งคา ขอมูลจะถูกสงโดยอัตโนมัติหลังจากการวัด สัญลักษณ     จะปรากฏ

ที่ดานบนซายของหนาจอ (โปรดดูบท“ 6 การวัดความดันโลหิต”)

ตัวบงชี้ความเสี่ยง:

การวัดสามารถจัดประเภทและประเมินไดตามตารางตอไปนี้

อยางไรก็ตามคามาตรฐานเหลานี้สามารถใชเปนแนวทางทั่วไปเทานั้น เนื่องจากความดันโลหิตของแตละ

คนนั้นแตกตางกันไปในแตละบุคคลและกลุมอายุ เปนตน

เปนสิ่งสําคัญที่ทานควรปรึกษาแพทยอยางสมํ่าเสมอเพื่อรับคําแนะนํา แพทยของทานจะบอกคาสวนบุคคล

ของทาน สําหรับความดันโลหิตปกติรวมถึงคาวัดที่สูงที่จัดวาเปนอันตราย

การจําแนกประเภทและระดับจะแสดงบนจอแสดงผลของอุปกรณ ซึ่งจะแสดงถึงคาความดันโลหิตที่บันทึก

ไววาเปนประเภทใด หากคาของความดันชวงหัวใจบีบตัวและคาความดันชวงหัวใจคลายตัวนั้นตรงกับ

สองประเภทที่แตกตางกัน (เชน ความดันชวงหัวใจบีบตัวอยูในหมวดหมู 'High normal (สูงปกติ)' และ

คาความดันชวงหัวใจคลายตัวอยูในหมวดหมู 'Normal (ปกติ)' การจัดหมวดหมูแบบกราฟกบนอุปกรณ

จะแสดงประเภทที่สูงกวาเสมอ สําหรับตัวอยางในที่นี้จะเปน 'High normal (สูงปกติ)' 

อางอิงที่มา: WHO, 1999 (องคการอนามัยโลก)

ดังที่อธิบายไวขางตน โปรดรัดผาพันตนแขนและอยูในทาทางที่ทานตองการทําการวัด

• กดปุม    START/STOP เพื่อเริ่มการวัดความดันโลหิต 

อุปกรณแสดงผลทั้งหมดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ 

เครื่องวัดความดันโลหิตจะเริ่มการวัดอัตโนมัติหลังจาก 3 วินาที
ทานสามารถยกเลิกการวัดไดตลอดเวลาโดยกดปุม    START/STOP 

     เมื่อเชื่อมตอเปนครั้งแรก จะมีการแสดงรหัส PIN 6 หลักแบบสุมบนอุปกรณ และในเวลา

เดียวกันชองปอนขอมูลจะปรากฏบนสมารทโฟนของทาน ซึ่งทานจะตองปอนรหัส PIN 6 หลักนี้ 

หลังจากปอนรหัสเรียบรอยแลวอุปกรณจะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน

     โปรดทราบวาทานตองเพิ่มเครื่องวัดความดันโลหิตลงใน "“My devices" ในแอพพลิเคชัน 

"beurer HealthManager" เพื่อเปดใชงานการถายโอนขอมูล แอปพลิเคชั่น “beurer Health-

Manager” ตองถูกเปดใชงานเพื่ออนุญาตการถายโอนขอมูล หากขอมูลลาสุดไมปรากฏ

บนสมารทโฟนของทาน โปรดทําการถายโอนขอมูลอีกครั้งตามที่อธิบายในบทที่ 8

หากทานลืมปดเครื่องวัดความดันโลหิต อุปกรณจะปดเองโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 30 วินาที

ในกรณีนี้คาวัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําผูใชที่เลือกหรือหนวยความจําลาสุด และขอมูลจะถูก

ถายโอนหากเปดใชงานการถายโอนขอมูลบลูทูธ

• โปรดรออยางนอย 5 นาทีกอนทําการวัดอีกครั้ง

ทันทีที่อุปกรณพบชีพจร สัญลักษณชีพจร     จะปรากฏขึ้น

• คาความดันชวงหัวใจบีบตัว คาความดันชวงหัวใจคลายตัว และคาการวัดชีพจร จะปรากฏขึ้น

•      จะปรากฏขึ้นหากการวัดไมสามารถทําไดอยางถูกตอง 

  (โปรดดูบท “10. หากเกิดปญหา”) และทําการวัดซํ้า

• ตอนนี้โปรดเลือกหนวยความจําผูใชที่ตองการ โดยกดปุมหนวยความจํา M1 หรือ M2 หากคุณ 

  ไมไดเลือกหนวยความจําผูใช การวัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจําผูใชที่ใชงานลาสุด สัญลักษณ

  ผูใช     หรือ     จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ

• โปรดกดปุม                         เพื่อปดเครื่องวัดความดันโลหิต คาวัดจะถูกเก็บไวในหนวย

  ความจําผูใชที่ทานไดเลือก

• หากทานไมไดปดอุปกรณดวยตนเอง ตัวอุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที

หากเปดใชงานการถายโอนขอมูลบลูทูธหลังจากยืนยันหนวยความจําของผูใชโดย

กดปุม                         ขอมูลจะถูกถายโอนไปยังแอพพลิเคชัน “beurer HealthManager” 

(โปรดดูบท “8 การถายโอนคาวัด”)

• สัญลักษณบูลทูธจะกระพริบบนหนาจอ และมีแสงไฟ LED สีนํ้าเงินปรากฏขึ้น เครื่องวัดความดัน

  จะสามารถถายโอนขอมูลไปสูแอพโดยใชเวลาประมาณ 30 วินาที

• สัญลักษณบลูทูธจะหยุดกระพยิบทันทีเมื่อการมีเชื่อมตอ ขอมูลการวัดทั้งหมดจะถูกถายโอน

  ไปยังแอพพลิเคชันโดยอัตโนมัติ เมื่อถายโอนขอมูลสําเร็จแลวอุปกรณจะปดลง หากการถายโอน

  ขอมูลไมสําเร็จไฟ LED สีนํ้าเงินจะดับและสัญลักษณ "       " จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล 

• หากไมสามารถเชื่อมตอกับแอพพลิเคชันไดหลังจาก 30 วินาที สัญลักษณบลูทูธจะดับลงและ

  เครื่องวัดความดันโลหิตจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

ทานสามารถออกจากเมนูเมื่อใดก็ไดโดยกดปุม

START/STOP

START/STOP
ระดับความดันโลหิต

ระดับ 3: ความดันโลหิตสูง

     อยางรุนแรง
ระดับ 2: ความดันโลหิตสูง

   ปานกลาง
ระดับ 1: ความดันโลหิตสูง

 เล็กนอย
สูงปกติ

ปกติ

ดี

ชวงหัวใจคลายตัว

 (mmHg)
ขอควรปฏิบัติ

โปรดพบแพทย

โปรดพบแพทย

โปรดรับการตรวจ
เปนประจําโดยแพทย

โปรดรับการตรวจ โดยแพทย

รับการตรวจโดยตนเอง

รับการตรวจโดยตนเอง

 ชวงการบีบตัว

ของหัวใจ(mmHg)

≥180 ≥ 110

160  – 179  – 100 109

140  – 159  – 90 99

130  – 139  – 85 89

120  – 129  – 80 84

<  120 <  80
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START/STOP

START/STOP

ทานสามารถออกจากเมนูเมื่อใดก็ไดโดยกดปุม START/STOP

      เมื่อเชื่อมตอเปนครั้งแรก จะมีการแสดงรหัส PIN หกหลักแบบสุมบนอุปกรณ และในเวลาเดียวกัน

ชองปอนขอมูลจะปรากฏบนสมารทโฟนของทาน ซึ่งทานจะตองปอนรหัส PIN หกหลักนี้ หลังจากปอน

รหัสเรียบรอยแลวอุปกรณจะเชื่อมตอกับสมารทโฟนของทาน

ข้ันตอนท่ี 1: BM54

เปดใชงานบลูทูธบนอุปกรณของทาน 

(โปรดดูบท “4 การต้ังคารูปแบบช่ัวโมง วันท่ี เวลาและแบบลูทูธ)

ข้ันตอนท่ี 2: แอพพลิเคชัน “beurer HealthManager

ในแอปพลิเคชัน “beurer HealthManager” โปรดเพ่ิมเคร่ือง BM 54 ภายใต 

“การต้ังคา / My devices”

ข้ันตอนท่ี 3: BM54

ทําการวัด

 

 

      หากเปดใชงาน Bluetooth® (สัญลักษณ     กะพริบบนหนาจอ) 

      จอภาพความดันโลหิตจะพยายามเชื่อมตอกับแอป หากคุณกดปุม M1 

      ในระหวางนี้การถายโอนจะถูกยกเลิกและคาเฉลี่ยจะปรากฏขึ้น หากคุณ

      กดปุม M2 การถายโอนจะถูกยกเลิกและขอมูลการวัดของหนวยความจํา

      ผูใชจะปรากฏขึ้น สัญลักษณจะไมปรากฏอีกตอไป ปุมจะถูกปดการใชงาน

      ในขณะที่มีการเชื่อมตอและถายโอนขอมูล



• ถานท่ีหมดและคายประจุออกอยางสมบูรณจะตองถูกกําจัดท่ีกลองเก็บรวบรวมท่ีกําหนดเปน

  พิเศษ ณ จุดรีไซเคิลหรือรานคาปลีกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุณตองทําตามกฏหมายเพ่ือกําจัดถาน

การกําจัดถาน

• รหัสดานลางน้ีจะถูกพิมพลงบนถานท่ีมีสารอันตราย:

  Pb = ถานมีสารตะก่ัว

  Cd = ถานมีแคดเมียม

  Hg = ถานมีสารปรอท

          การซอมและกําจัดอุปกรณ

• หามซอมหรือปรับเปล่ียนช้ินสวนของตัวเคร่ืองดวยตนเอง เน่ืองจากทางเราอาจไมสามารถ

  การันตีไดวาตัวเคร่ืองจะกลับมาใชงานไดตามปกติดังเดิม

• การซอมแซมจะตองดําเนินการโดยฝายบริการลูกคาหรือผูจําหนายท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน

• อยาเปดอุปกรณ การไมปฏิบัติตามจะทําใหการรับประกันเปนโมฆะ

• เพ่ือเหตุผลดานส่ิงแวดลอมหามท้ิงอุปกรณลงในถังขยะในครัวเรือนเม่ือส้ินสุดอายุการใชงาน 

  ท้ิงอุปกรณไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในประเทศของคุณ 

  กําจัดอุปกรณใหสอดคลองตาม

  ขอกําหนดของ EC - WEEE (อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเสีย) 

  หากคุณมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานทองถ่ินท่ีรับผิดชอบเร่ืองการกําจัดขยะ

 

ขั้นตอนที่ 4: BM54

การถายโอนขอมูลจะทํางานหลังการวัดทันที:

• หากการถายโอนขอมูลบลูทูธเปดใชงานแลว 

  ระบบจะถายโอนหลังจากไดรับการยืนยัน

  หนวยความจําผูใชโดยกดปุม

ขั้นตอนที่ 4: BM54

การถายโอนขอมูลในภายหลัง:

• เขาสูโหมดหนวยความจํา (บทที่ 7 ) 

  เลือกหนวยความจําผูใชที่ตองการ การถายโอน

  บลูทูธจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

9. การทําความสะอาดและบํารุงรักษา

• โปรดทําความสะอาดอุปกรณและผาพันตนแขนอยางระมัดระวังโดยใชผาเปยกหมาดๆ เทานั้น

• หามใชสารทําความสะอาดหรือตัวทําละลาย

• ไมวาในสถานการณใด หามถืออุปกรณและผาพันตนแขนเขาที่เปยกชื้น เนื่องจากอาจกอใหของเหลว

  เขาและทําความเสียหายตออุปกรณและผาพันตนแขน

• เมื่อทานเก็บอุปกรณและผาพันตนแขน หามวางของหนักทับบนอุปกรณและผาพันตนแขน 

  โปรดถอดถานออก และผาพันตนแขนไมควรถูกพับงอ

ในกรณีที่มีขอผิดพลาดขอความแสดงขอผิดพลาด      จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล

ขอความผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นหาก:

• ไมสามารถบันทึกชีพจร 

• เคลื่อนไหวหรือพูดระหวางการวัด

• พันตนแขนหลวมหรือแนนเกินไป

• ขอผิดพลาดเกิดขึ้นระหวางการวัด:

• แรงดันของปมสูงกวา 300 mmHg

• แบตเตอรี่ใกลหมด

•        ไมสามารถสงขอมูลผานBluetooth®

ในกรณีเชนนี้ใหทําการวัด และ/หรือ ถายโอนขอมูลซํ้า

- สวนที่ 1: ขอกําหนดทั่วไป), EN1060-3 (sphygmomanometers แบบไมรุกราน - 

สวนที่ 3: ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับระบบการวัดความดันโลหิตเครื่องกลและไฟฟา) และ IEC 80601-2-30 

(อุปกรณไฟฟาทางการแพทย - สวนที่ 2 - 30: ขอกําหนดเฉพาะสําหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและ

ประสิทธิภาพที่สําคัญของระบบอัตโนมัติ sphygmo รุกราน - manometers)

• ความแมนยําของเครื่องวัดความดันโลหิตนี้ไดรับการตรวจสอบและพัฒนาอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงอายุ

การใชงานที่ยาวนาน หากอุปกรณถูกใชเพื่อวัตถุประสงคทางการแพทยในเชิงพาณิชยจะตองเปนการ

ทดสอบที่สมํ่าเสมอเพื่อความถูกตองดวยวิธีการที่เหมาะสม ทานสามารถขอคําแนะนําที่ละเอียดสําหรับการ

ตรวจสอบความถูกตองจากที่อยูบริการ

• เราขอยืนยันวาผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับ European RED Directive 2014/53 / EU ประกาศความ

สอดคลองของ CE 

สําหรับผลิตภัณฑนี้สามารถดูไดที่: 

www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสสายพันแขนอยางถูกตองและคุณไมเคลื่อนไหวหรือพูดในระหวางการวัด

รุน

วิธีการวัด

ชวงการวัด

ความแมนยําในการวัด

ความไมแนนอนในการวัด

หนวยความจํา

ขนาด

น้ําหนัก L 139 mm x W 94 mm x H 48 mm

22 - 44 ซม.

349 กรัม (ไมรวมถาน, รวมผาพันตนแขน)

ขนาดผาพันตนแขน

10. ขอความผิดพลาด / การแกไขปญหา

11 ขอมูลทางเทคนิค

11 การกําจัดถาน

แอพพลิเคชัน “beurer HealthManager” จะตองถูกเปดใชงาน เพื่ออนุญาตใหถายโอนขอมูล

หากสมารทโฟนของคุณใสเคสปองกันอยู โปรดเอาออกเพื่อใหแนใจวาไมมีสิ่งรบกวนระหวางการ

ถายโอนหลังจากนั้นจะสามารถเริ่มการถายโอนขอมูลในแอพพลิเคชัน “beurer HealthManager”

START/STOP

_

;

;

;

;

;

 : ;
 

เง่ือนไขการใชงาน + 5 °ถึง + 40 ° C ความช้ืนสัมพัทธ 15-93% 

(ไมกล่ันตัว)

-25 ° C ถึง + 70 ° C ความช้ืนสัมพัทธ 93%, 

700-1060 hPa 

เง่ือนไขการในการจัดเก็บ

แหลงจายไฟ

อายุการใชงานของถาน

การจําแนกประเภท

การถายโอนขอมูลผานเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม

@beurerthai Tel. 098-2805777beurerthailand

ผูนําเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จํากัด

สํานักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักด์ิ
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สํานักงานกรุงเทพฯ: รานยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง 

กรุงเทพฯ 10260
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ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 098-2805777, 038-314118
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BM54

วัดความดันโลหิตท่ีตนแขน (บทท่ี 6)

บันทึกสูงสุด 60 คา x 2 

ความดันตนแขน 0 – 250 mmHg,

ชวงการบีบตัวของหัวใจ 50 – 250 mmHg,

ชวงหัวใจคลายตัว  30 – 200 mmHg,

อัตราการเตนของหัวใจ 40 – 180 beats/minute

ชวงการบีบตัวของหัวใจ ± 3 mmHg,

ชวงหัวใจคลายตัว ± 3 mmHg,

อัตราการเตนของหัวใจ ± 5 % of the value shown

มากสุด. คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีอนุญาตตาม

การทดสอบทางคลินิก: 

ชวงการบีบตัวของหัวใจ (systolic) 8mmHg,

ชวงหัวใจคลายตัว (diastolic) 8mmHg,

4x 1.5 V        AAA batteries

วัดไดประมาณ 200 คร้ัง การวัดข้ึนอยูกับ
ความดันโลหิตและความดันท่ีสูง รวมถึงจํานวน
การเช่ือมตอบลูทูธ

แหลงจายภายใน, IP21, ไมมี AP หรือ APG, 
การทํางานตอเน่ือง, ประเภทของสวนแอปพลิเคชัน
 BF

เคร่ืองวัดความดันโลหิตใชเทคโนโลยีบลูทูธ 
พลังงานต่ํา 2402 MHz - คล่ืนความถ่ี 2480 MHz
สูงสุด กําลังสง 4 dBm เขากันไดกับโทรศัพท
สมารทโฟน / แท็บเล็ตบลูทูธ 4.0

หมายเลขซีเรียลตั้งอยูบนอุปกรณหรือในสวนประกอบแบตเตอรี่

ขอมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงเตือนเพื่ออนุญาตใหมีการปรับปรุง

• อุปกรณนี้สอดคลองกับมาตรฐานยุโรป EN60601-1-2 (สอดคลองกับ CISPR 11, IEC 61000-4-2, 

IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) และอยูภายใตมาตรการขอควรระวังพิเศษ เพื่อความเขากันทางแมเหล็ก

ไฟฟา โปรดทราบวาระบบและเครื่องมือสื่อสาร HF แบบพกพาอาจรบกวนอุปกรณนี้

• อุปกรณนี้เปนไปตามขอกําหนดของ EU Medical Devices Directive 93/42 / EEC, พระราชบัญญัติ

อุปกรณการแพทยของเยอรมัน (Medizinprodukt- gesetz) และมาตรฐาน EN1060-1 (sphygomanus 

แบบไมรุกราน


