
คูมือการใชงาน
เครื่องวัดความดันโลหิต และวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ

Model no: BM95

เรียน คุณลูกคา

ขอบคุณท่ีเลือกใชผลิตภัณฑของเรา ผลิตภัณฑของเรามีช่ือเสียงเก่ียวกับคุณภาพคุณภาพ และ

ผานการทดสอบเพื ่อการใชงานเกี ่ยวกับแผนความรอน, เครื ่องชั ่งน้ำหนัก, เครื ่องวัด

ความดันโลหิต, เคร่ืองตรวจน้ำตาลในเลือด, เคร่ืองวัดอุณหภูมิรางกาย และเคร่ืองนวด โปรด

อานคำแนะนำอยางละเอียด และเก็บไวใชในครั้งตอไป

            ขอแสดงความนับถือ

                บอยเลอรไทย

คูมือการใชงานเหลานี้ จัดทำขึ้นเพื่อใหผูใชใชงานไดอยางปลอดภัย

ดังนั้น เก็บคูมือไวสำหรับใชภายหลัง 
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อุปกรณในกลอง
     1  x  เครื่องวัดความดันโลหิต และวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ECG

     1  x  แทง ECG สำหรับวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ

     1  x  ผาพันตนแขน

     1  x  สาย USB

     1  x  CD ROM พรอมโปรแกรม Beurer CardioExpert

     4  x  ถาน AAA
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1. ทำความรูจักกับอุปกรณของคุณ

2.ขอมูลที่สำคัญ 

โปรดตรวจสอบบรรจุภัณฑของเคร่ืองวัดความดันโลหิต และวัดค่ืนไฟฟาหัวใจ BM95 วาทุกสวน

ประกอบสมบูรณ และไมเสียหาย กอนใชงานโปรดตรวจสอบตัวเครื่อง และชิ้นสวนเพิ่มเติมวา

ไมมีความเสียหาย หรือมีสวนประกอบของเคร่ืองขาดหาย และหากมีขอสงสัย กรุณาอยาเปดใช

อุปกรณ และติดตอผูที่ขายสินคา หรือทีมงานบอยเลอรไทยเสียกอน เครื่องวัดความดันโลหิตที่

มีการทำงานแบบ ECG นั้นใชสำหรับการวัด Non-Invasive techniques และการสังเกตความ

ดันในเสนเลือดของผูใหญ โดยเคร่ืองน้ีสามารถวัดความดันโลหิตไดอยางรวดเร็ว งายดาย และยัง

สามารถบันทึก, ดูความคืบหนาของความดันโลหิต และเฉล่ียคาความดันโลหิตของทานไดอีกดวย

เคร่ืองจะแจงเตือนหากมีอาการหัวใจเตนผิดปกติ และคาความดันโลหิตจะถูกบันทึกไวบนตัวเคร่ือง

และประเมินผลออกมาอยางชัดเจน สวนแทง ECG นั้นใชเพื่อการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ตัวเครื่อง

วัดความดันโลหิตน้ัน สามารถแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคาชีพจร และคาความแตกตางจาก ECG 

โดยแสดงผานโปรแกรม หรือแอปพลิเคชัน Beurer Cardio Expert 

เครื่องวัดความดันโลหิต และวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ BM95 มาพรอมระบบ ECG มาพรอมฟงกชัน 

ดังตอไปนี้ : 

•  รวมการวัดความดันโลหิต และคลื่นไฟฟาหัวใจ ECG เขาไวในเครื่องเดียว

•  วัดความดันโลหิตเมื่อบีบตัว และคลายตัว

•  วัด ECG แบบประยุกตพรอมแทง ECG

•  บันทึกคา ECG ที่วัดได 30 วินาที

•  โอนถายขอมูลผาน USB และระบบ Blutooth

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

คำเตือน

ปฎิบัติตามคำแนะนำสำหรับ
การใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา
ชนิด CF

ไฟฟากระแสตรง

การกำจัดใหสอดคลองกับการ
กำจัดของเสียุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
EC Directive - WEEE

ขอสังเกต
สังเกตรายละเอียดสำคัญ

ผูผลิต

อุณหภูมิและความชื้นใน
การเก็บรักษา

อุณหภูมิและความชื้นที่
เหมาะในการใชงาน

ปองกันไมใหโดนความชื้น

หมายเลขเครื่อง

เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิต
ภัณฑวาผานคุณสมบัติเครื่องมือ
การแพทยของ Directive 93/42/EEC

• ควรวัดความดันโลหิตในชวงเวลาเดียวกันทุก ๆ วัน เพื่อการเปรียบเทียบคาที่ถูกตอง

• กอนการวัดความดันโลหิต ควรพักรางกาย และจิตใจกอนประมาณ 5 นาที

• หากตองการวัดความดันโลหิตหลาย ๆ ครั้ง ควรเวนระยะเวลาจากครั้งแรก และครั้งที่สอง

  ประมาณ 5 นาที

• หากผูใชงานเพิ่งรับประทานอาหารอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่ ควรพักรางกาย

  ประมาณ 30 นาที กอนที่จะเริ่มการวัด

• หากไมมั่นใจในคาที่วัดได สามารถวัดไดอีกครั้ง

• คาที่ได สามารถใชเพื่อตรวจเช็คเบื้องตนเทานั้น ไมสามารถใชแทนผลวัดทางการแพทยได 

• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับทารกแรกคลอด ผูปวยครรภเปนพิษ หรือหญิงตั้งครรภ

• ในกรณีที่ผูใชมีการไหลเวียนของโลหิตผิดปกติที่บริเวณตนแขนซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือด

  เฉียบพลัน หรือเร้ือรัง (รวมถึงหลอดเลือดตีบ) ไมควรใชเครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขน

• หามเชื่อมตอเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับเครื่องกระตุนไฟฟา

• ผูใชควรใชขนาดเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมกับขนาดตนแขน เพราะอาจเปนสาเหตุของ

  ความผิดพลาดในการวัดได

• ระวางการวัดความดันโลหิต การหมุนเวียนของเลือดจะถูกหยุดในระยะเวลาท่ีนานกวาปกติ

  เพราะฉะนั้นหากรูสึกวาเครื่องทำงานผิดปกติ โปรดถอดผาพันตนแขนออก

• อยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตบอยจนเกินไป เนื่องจากหากหยุดการหมุนเวียนของเลือด

  บอย ๆ อาจกอใหผูใชไดรับความบาดเจ็บได

• โปรดอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิต หากผูใชมีอาการบาดเจ็บ หรือกำลังอยูในชวงการรักษา

  ทางการแพทยที่บริเวณแขน

• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตกับผูที่ปวยเปนมะเร็งเตานม

• เครื่องวัดความดันโลหิตนี้สามารถใชไดกับแบตเตอรี่เทานั้น

• เพ่ือไมใหเปนการประหยัดแบตเตอร่ี เคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ีจะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการ

  กดปุมใด ๆ เปนเวลา 3 นาที

• ทางบริษัทไมรับผิดชอบ หากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บจากการใชงานผิดประเภท และ

  ใชเครื่องมืออยางไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทไดแจงคำเตือนเบื้องตนไวในคูมือนี้แลว

• เครื่องมือวัด ECG นั้นเปนรูปแบบ Single-channel ECG ที่สามารถทำการบันทึกคาคลื่น

  ไฟฟาหัวใจไดอยางรวดเร็ว นอกจากนั้น เครื่องนี้ยังสามารถประเมินผลไดอยางชัดเจน โดย

  เฉพาะเมื่อจังหวะหัวใจมีความผิดปกติอีกดวย 

• เครื่องมือวัด ECG สามารถแสดงความเปลี่ยนแปลงของจังหวะหัวใจที่อาจเกิดขึ้นไดจาก

  หลายสาเหตุ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจไมกอใหเกิดอันตราย อยางไรก็ตาม สาเหตุที่

  กอใหเกิดความเปล่ียนแปลงน้ัน อาจเกิดจากโรค หรือความเจ็บปวยได และหากทานสงสัยวา

  สาเหตุเปนเชนนั้น กรุณาติดตอแพทยหรือผูเชี่ยวชาญดานนี้ดวย

• เครื่องมือวัด ECG ที่ใชวัดคลื่นไฟฟาหัวใจนั้นสามารถแสดงการทำงานของหัวใจในขณะที่

  วัดได อยางไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงในชวงกอนหรือหลังการวัด เครื่องมืออาจไม

  สามารถตรวจจับได

คำแนะนำในการใชงานอุปกรณ

หมายเหตุทั่วไปเกี่ยวกับการใชเครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ECG 

สัญลักษณคำเตือนตางๆ

สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนตัวอุปกรณ



• เคร่ืองวัดความดันโลหิตท่ีมาพรอมอุปกรณวัด ECG ท่ีมีความแมนยำในการวัด แตจะข้ึนอยูกับ
  การเก็บรักษาของผูใช
  - โปรดอยาใหอุปกรณไดรับแรงกระแทก ความช้ืน ฝุน หรืออุณหภูมิเปล่ียนแปลงฉับพลัน และ 
    สัมผัสแสงแดดโดยตรง 
  - หามทำอุปกรณตกพื้น
  - กรุณาอยาใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตในพ้ืนท่ีท่ีมีสนามแมเหล็ก หรือวางอุปกรณใกลเคร่ืองมือ
    วิทยุสื่อสาร หรือโทรศัพทมือถือ
  - กรุณาใชอุปกรณผาพันตนแขนท่ีมาพรอมกับเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี หรือใชอุปกรณท่ีรอรับ
    เทานั้น มิเชนนั้นอาจเกิดความผิดพลาดในการวัด
• กรุณาอยากดปุมใด ๆ กอนที่จะสวมผาพันตนแขน
• ทางเราแนะนำใหนำแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง หากไมไดใชเปนเวลานาน

• กรุณาเขาพบแพทยโดยทันที หากรูสึกวามีอาการใดก็ตามท่ีไดกลาวไวขางตน และหากมีขอ

  สงสัย แนะนำใหทานทำการตรวจรางกายฉุกเฉิน

• อยาพยายามวิเคราะหโรคจากผลที่ไดจากเครื่องวัดความดันโลหิต และทำการรักษาตนเอง 

  โดยท่ียังไมไดปรึกษากับแพทย โดยเฉพาะอยางย่ิงอยาเร่ิมรับประทานยาใหมดวยตนเอง หรืือ

  เปลี่ยนปริมาณยาใหตนเองโดยที่ยังไมไดรับการยอมรับจากแพทย

• เครื่องมือวัด ECG นี้ไมสามารถทดแทนเครื่องมือทางการแพทยที่ใชตรวจการทำงานของ

  หัวใจที่มีความซับซอนกวาได

• เคร่ืองมือวัด ECG ไมสามารถใชในการรักษาโรค หรืออาการปวยท่ีเก่ียวของกับหัวใจได โดย

  การรักษาจะตองอยูในความรับผิดชอบของแพทยเทานั้น

• เราแนะนำใหทานทำการบันทึกคา ECG เพื่อที่จะสามารถนำไปใหแพทยของทานในยาม

  จำเปนได โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เครื่องวัด ECG นี้ไมแสดงคำวา “OK” บนหนาจอ 

• ทางเราไมแนะนำใหทานใชเคร่ืองมือน้ีหากทานเคยไดรับปลูกฝงเคร่ืองกระตุนหัวใจ (Pace-
  maker) หรืออวัยวะใด ๆ แตหากมีความตองการท่ีจะใช ควรปรึกษาแพทยของทานเสียกอน
• หามใชอุปกรณนี้พรอมเครื่องกระตุนไฟฟา
• หามใชอุปกรณนี้ระหวางทำการตรวจ MRT
• หามใชอุปกรณนี้ในที่ที่มีไฟฟาสถิต และควรมั่นใจวาสภาพแวดลอมนั้นไมมีไฟฟาสถิต
  กอนทำการเปดใชเครื่อง
• หามนำตัวเคร่ืองจุมลงในน้ำ หรือของเหลวใดๆ รวมถึงหามใชน้ำยาลางเล็บหรือสารระเหยใด ๆ
  ในการทำความสะอาดดวย ทำความสะอาดดวยความระมัดระวังดวยผาแหง หรือชุบน้ำหมาด ๆ
  เทานั้น
• หามนำตัวเครื่องไปไวในภาชนะรับแรงดัน หรือเครื่องอบแกส
• หามทำเครื่องตก เหยียบตัวเครื่อง หรือเขยาตัวเครื่อง
• หามทำการรื้อชิ้นสวนของตัวเครื่องออก เนื่องจากอาจทำใหเครื่องเสียได
• หามใชเครื่องนี้กับผูที่มีผิวบอบบาง หรือแพงาย
• เครื่องนี้ไมไดถูกออกแบบมาสำหรับผูใช (รวมทั้งเด็ก) ที่มีรางกายหรือสภาวะจิตใจผิดปกติ 
  รวมถึงคนท่ีไมรูวิธีการใชงานเบ้ืองตนดวย เพราะฉะน้ันหากผูใชท่ีมีคุณลักษณะดังท่ีกลาวมา 
  ควรมีบุคคลที่เปนผูดูแล และรับผิดชอบในความปลอดภัยของผูใชอยู ณ ที่นั้นดวย 
• หามเด็กเลนอุปกรณนี้
• อุปกรณนี้ไมเหมาะที่จะใชกับเด็กที่มีน้ำหนักนอยกวา 10 kg. 
• อยาใหขั้วไฟฟาของตัวเครื่องสัมผัสโดนสื่อกระแสไฟฟาใด ๆ (รวมถึงพื้นดินดวย)

• หากมีของเหลวจากแบตเตอรี่สัมผัสผิวหนัง หรือดวงตา รีบใชน้ำสะอาดลางบริเวณที่สัมผัส
  ของเหลวโดยทันที และเขาพบแพทย
• อันตราย เด็กเล็กอาจกลืนกินแบตเตอรี่ เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บถานไวในที่ที่ไกลมือเด็กเล็ก
• สังเกตขั้ว (+) และ (-) บนแบตเตอรี่
• หากรูสึกถึงการร่ัวไหลของแบตเตอร่ี ใหสวมถุงมือปองกัน และทำความสะอาดสวนท่ีไหลออก
  มาดวยผาแหง
• หลีกเลี่ยงความรอน
• เสี่ยงตอการระเบิด! : หามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ ไมวาจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม
• เนื่องจากแบตเตอรี่ที่ใชกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้เปนแบบใชแลวทิ้ง ไมสามารถนำกลับมา
  ใชใหมได จึงไมควรนำไปชารจไฟใหม
• อยาชารจ หรือทำใหไฟฟาลัดวงจร
• ควรใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันทั้งหมด
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมพรอมกันทุกครั้ง
• อยาทำการแยกชิ้นสวน หรือบด แบตเตอรี่

1. ขั้วไฟฟาสวนบน
2. ขั้วไฟฟาสวนลาง 
3. ปุมเปดใชงาน 

1. รูปหัวใจ : กระพริบตามจังหวะการเตนของหัวใจในขณะที่ทำการวัด
2. อัตราการเตนของหัวใจ : แสดงคาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจขณะที่ทำการวัด
3. คา ECG
4. คาความดันโลหิตชวงที่หัวใจบีบตัว
5. คาความดันโลหิตชวงที่หัวใจคลายตัว
6. แถบแสดงระดับความดันโลหิตที่วัดได
7. โหมดสแตนดบาย = เวลา, คา ECG = นับเวลาถอยหลัง 30 วินาที, โหมดหนวยความจำ 
   = แสดงจำนวนครั้งที่ทำการวัด
8. สัญลักษณการแจงเตือน
9. สัญลักษณแจงสถานะแบตเตอรี่ใกลหมด
10. สัญลักษณการเชื่อมตอผาน USB
11. สัญลักษณการเชื่อมตอผาน Bluetooth
12. หนวยความจำของผูใช
13. โหมดในการวัด (ความดันโลหิต = “BP”, ECG =”ECG” )

4.1 ใสถาน

4.2 วิธีตั้งเวลา และวันที่

  1. ถอดฝาครอบทชองใสถานที่ใตตัวเครื่อง
  2. ใสถานชนิด AAA 4 กอน (LR03) โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาใสถูกดาน
  3. ใสฝาครอบกลับเขาที่เดิม

หลังจากที่ใสแบตเตอรี่แลว จะตองทำการตั้งเวลา และวันที่ ตัวเครื่องจะทำการบันทึกผล
โดยอัตโนมัติ พรอมเวลา และวันที่ทุกครั้ง

 เวลา และวันที่รีเซ็ตใหมทันทีที่ถอดแบตเตอรี่ออก
 

• การวัด ECG นั้นไมสามารถระบุโรคที่เกี่ยวของกับหัวใจไดทุกโรค เพราะฉะนั้นหากทานผูใช

  รูสึกถึงอาการท่ีเก่ียวของกับโรคหัวใจเฉียบพลัน ถึงแมวาไดใชเคร่ืองมือวัด ECG ไปแลว ควร

  พบแพทยโดยทันที โดยอาการดังกลาวมีดังนี้ :

   - เจ็บหรือปวดบริเวณอกซายหรือชองทองซาย

   - ปวดราวบริเวณปาก กาม หนา ไหล แขน หรือมือ

   - ปวดหลัง

   - คลื่นไส

   - แสบรอนที่หนาอก

   - รูสึกจะเปนลม

   - หายใจไมคลอง

   - หัวใจเตนเร็ว หรือหัวใจเตนผิดจังหวะ

   - มีอาการที่กลาวมารวม ๆ กัน

หมายเหตุทั่วไปเกี่ยวกับการใช ECG 

• หามเก็บเคร่ืองไวในสถานท่ีดังตอไปน้ี : สถานท่ีท่ีโดนแสงแดด ความรอน ความช้ืน หรือท่ีท่ีมีสารปน
  เปอนจะสามารถสัมผัสกับตัวเครื่องไดโดยตรง และสถานที่ที่มีน้ำ หรือไฟ สถานที่ที่มีคลื่น
  แมเหล็กไฟฟาแรงสูง

คำแนะนำในการเก็บและดูแลรักษา

คำเตือนเกี่ยวกับแบตเตอรี่

3. รายละเอียดของอุปกรณ
4. การเริ่มตนใชงาน

1. ชองเชื่อมตอผาพันตนแขน
2. ปุมต้ังคา (สำหรับเวลา วันท่ี และสัญญาณปลุก)
3. ปุม เปด/ปด (วัดความดันโลหิต)
4. ปุมบันทึกคาผูใชงาน M (เพื่อเขาถึงขอมูลเกา
    /เปลี่ยนผูใชงาน)
5. ชองเชื่อมตอสาย USB และ ECG

• เปด Bluetooth (หัวขอการตั้งคาผูใชงาน)
• ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน Beurer Cardio Expert
• ลงทะเบียนผูใชงานบนแอปพลิเคชัน
• บนแอปพลิเคชัน ไปที่ Setting > My devices > Add device > BM85
• ทำการวัดความดัน

รายละเอียดบนจอแสดงผล



1. กดปุม + ที่ดานขางตัวเครื่องคางไวประมาณ 5 วินาที ‘ป’ จะกระพริบบนหนาจอ

2. ใชปุม +/- ท่ีดานขางของตัวเคร่ืองเพ่ือเลือกปปจจุบัน (ทาสามารถเลือกไดต้ังแตป 2015 ถึง 2031) 

    และยืนยันปที่เลือก โดยการกดปุม M

3. ‘เดือน’ จะกระพริบบนหนาจอ กดปุม +/- เพื่อเลือกเดือนปจจุบัน และยืนยันดวยการกดปุม M  

4. ‘วัน’ จะกระพริบบนหนาจอ กดปุม +/- เพื่อเลือกวันทปจจุบัน และยืนยันดวยการกดปุม M 

5. ‘ชั่วโมง’ จะกระพริบบนหนาจอ กดปุม +/- เพื่อเลือกชั่วโมงปจจุบัน และยืนยันดวยการกดปุม M 

6. ‘นาที’ จะกระพริิบบนหนาจอ กดปุม +/- เพื่อเลือกนาทีปจจุบัน และยืนยันดวยการกดปุม M 

7. ‘ป’ จะปรากฏขึ้นบนหนาจออีกครั้ง เพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการ ใหกดปุม START/STOP หลังจาก

     นั้นตัวเครื่องจะถูกปดลง

ความดันโลหิตน้ันมีความแตกตางกันไประหวางแขนท้ังสองขาง ทำใหคาความดันโลหิตของท้ังสองขางอาจ

มีความแตกตางดวยเชนกัน เพราะฉะน้ัน กรุณาใชแขนขางเดิมในการวัดคาความดันโลหิตทุกคร้ัง หากวาคา

วัดความดันโลหิตระหวางสองแขนของทานมีความแตกตางมาก กรุณาปรึกษาแพทยของทานวาควรใช

แขนขางใดในการวัด

5.1 วิธีสวมผาพันตนแขน

สวมผาพันตนแขนท่ีบริเวณชวงบนของแขนซายและโปรดตรวจสอบ
ใหม่ันใจวาไมมีความแนนของเส้ือหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีจะขัดขวางการ
หมุนเวียนโลหิต

4.3 วิธีตั้งการแจงเตือน 
สามารถเลือกเปดแจงเตือนได หากตองการโดยทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. กดปุม - ท่ีดานขางของเคร่ืองคางไวประมาณ 5 วินาที ‘off’ จะกระพริบบนหนาจอ ซ่ึงหมาย
   ความวาการแจงเตือนนั้นไมไดเปดใชงาน หากคำวา ‘on’ กระพริบบนหนาจอ นั่นหมาย
   ความวาการแจงเตือนถูกเปดใชงาน กดปุม +/- เพื่อเปดหรือปดการแจงเตือน และกดปุม 
   START/STOP เพื่อยืนยัน
2. ช่ัวโมงท่ีทานตองการใหมีการแจงเตือนจะกระพริบบนหนาจอเม่ือทานไดทำการเปดการแจง
   เตือนแลว กดปุม +/- เพื่อเลือกชั่วโมงที่ทานตองการ และกดปุมบันทึก M เพื่อยืนยัน
3. นาทีท่ีทานตองการใหมีการแจงเตือนจะกระพริบบนหนาจอ กดปุม +/- เพ่ือเลือกนาทีท่ีทาน
   ตองการ และกดปุมบันทึก M เพื่อยืนยัน
4. สัญลักษณ          จะแสดงข้ึนบนหนาจอ เพ่ือเสร็จส้ินกระบวนการใหกดปุม START/STOP 
   หลังจากนั้นตัวเครื่องจะถูกปดลง

4.4 วิธีเลือกคาความจำของแตละบุคคล
เคร่ืองน้ีสามารถบันทึกคาของผูใชได 2 คน โดยแตละคนสามารถบันทึกคาไดถึง 60 คร้ัง หากวา
ตัวเคร่ืองความจำเต็ม ผลวัดท่ีเกาท่ีสุดจะถูกลบออกจากตัวเคร่ือง และแทนท่ีดวยผลวัดลาสุด
• หากกดปุมบันทึก M ผลวัดของผูใชคนลาสุดจะแสดงข้ึน ใหกดปุมบันทึก M คางไวประมาณ 5 
  วินาทีเพื่อสลับผูใช

 

เมนูนี้สามารถใหผูใชตั้งคาไดตามลำดับตอไปนี้

กอนที่จะเริ่มทำการวัดความดันโลหิต กรุณาศึกษาคำแนะนำในการใชเครื่องวัดความดัน
โลหิตในบทที่ 2 “ขอมูลสำคัญ” ของคูมือนี้ดวย 

ป          เดือน         วันที่         ชั่วโมง        นาที

5. การวัดความดันโลหิต

ปรับผาพันตนใหพอดี แตอยาใหรูสึกวาแนนจนเกินไป และปด
ดวยสายรัดแบบตีนตุกแก ความแนนของผาพันตนแขนตองอยู
ในระดับที่ทานสามารถสอด 2 นิ้วเขาไปในผาพันตนแขนได

หลังจากน้ันใหเสียบสายผาพันตนแขนเขาไปในบริเวณชองเช่ือมตอ
ที่ตัวเครื่อง

ผาพันตนแขนควรตองถูกสวมบริเวณชวงบนของแขนเพ่ือท่ีขอบ
ดานลางจะไดอยูเหนือขอศอกและหลอดเลือดประมาณ 2-3 ซม.

     คำเตือน
อุปกรณนี้สามารถทำงานกับผาพันตนแขนที่มาในชุดเทานั้น และผาพันตนแขนเหมาะสำหรับผูที่มีเสน

รอบวงของแขนอยูที่ 22-42 ซม.

5.2 ทานั่งที่ถูกตองระหวางการใชเครื่องวัดความดันโลหิต

• ควรผอนคลายรางกายกอนทำการวัดประมาณ 5 นาที
• ในการวัด คุณสามารถทำไดทั้งในทานั่ง และทานอน แตตองมั่นใจวาผาพันตนแขนอยูในระดับ
  เดียวกันกับหัวใจ
• ควรนั่ง หรือนอนนิ่ง ๆ เพื่อใหไดคาที่ถูกตอง และไมควรพูดคุยขณะทำการวัด
5.3 การวัดความดันโลหิต
1. สวมผาพันตนแขนเพื่อวัดความดันตามวิธีขางตน

2. เปดเครื่องโดยการกดปุม START/STOP หนาจอจะเปดขึ้น และผาพันตนแขนจะพองตัว 
   สัญลักษณหัวใจจะกระพริบบนหนาจอทันทีที่ตัวเครื่องตรวจพบชีพจร

3. คาความดันโลหิตจะปรากฏขึ้นทันทีที่การวัดเสร็จสิ้นแลว

4. กดปุม START/STOP หากตองการจะปดเคร่ือง หรือรอ 2 นาที ตัวเคร่ืองจะปดลงโดยอัตโนมัติ

  ขอสังเกต : รอประมาณ 5 นาที กอนจะเริ่มทำการวัดอีกครั้ง!

5. หนาจอจะแสดงความดันชวงหัวใจบีบตัว คลายตัว และอัตราการเตนของหัวใจ

  ขอสังเกต : ผูใชสามารถหยุดการวัดไดในทันทีเมื่อกดปุม START/STOP 
         โดยคาจากการกดหนุดการวัดจะไมถูกบันทึกลงในตัวเครื่อง

5.4 วินิจฉัยผล

ภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ :
อุปกรณนี้สามารถแสดงใหรูไดวา ผูใชมีความเสี่ยงตอภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ โดยอุปกรณ
จะแสดงสัญลักษณ       บนหนาจอแสดงผล ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากขอบกพรองของสนามแมเหล็ก
ไฟฟาที่ควบคุมการเตนของหัวใจ หรือสาเหตุที่ทำใหอัตราการเตนของหัวใจชา หรือเร็วกวาปกติ 
อาจเกิดจากปจจัยอื่น ๆ เชน เปนโรคหัวใจ, อายุ, มีการใชสารกระตุนบางอยาง รวมไปถึงการ
ผักพอนที่ไมเพียงพอดวย

หากอุปกรณแสดงสัญลักษณ        ขึ้นมา ใหพักรางกายกอนประมาณ 5 นาที แลวทำการ
วัดความดันโลหิตใหมอีกครั้ง โดยหามพูดคุย หรือขยับรางกาย หากยังแสดงสัญลักษณ           
ขึ้นมาอีกครั้ง ใหรีบปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยโรคดวยตัวเอง เพราะอาจเปนอันตรายได
อยางไรก็ตาม ตารางมาตรฐานน้ีเปนเพียงแคตัวช้ีนำเบ้ืองตน ความดันโลหิตของคนแตละคน
น้ันตางกัน รวมไปถึงอายุของแตละคน ท่ีเปนสวนเก่ียวของดวย เพราะฉะน้ัน ผูใชควรปรึกษา
แพทย เนื่องจากแพทยของทานจะสามารถบงบอกคาความดันโลหิตที่ปกติได
หากวาคาความดันโลหิตมีผลอยูที่ระดับ 2 เชน (ระดับแรงดันหัวใจคลายตัวสูงกวาปกติ 
แตแรงดันหัวใจบีบตัวอยู ที ่ระดับปกติ) การจัดอันดับของ WHO จะแสดงผลในสวนที่
สูงกวาเทานั้น อยางเชน ถาเปนกรณีที่ไดกลาวมาเบื้องตน ตัวเครื่องจะแสดงผลของทานใน
ระดับสูงกวาปกติ เปนตน

WHO Classification: ระดับความรุนแรงของอาการตามแนวทางขององคการอนามัยโลก

ระดับของคาความดันโลหิต
ความดันชวง
หัวใจบีบตัว

ความดันชวง
หัวใจคลายตัว วิธีการดำเนินการ

ระดับ 3: Severe hypertension                  ≥ 180        ≥ 110        พบเพทยทันที

ระดับ 2: Moderate hypertension            160 - 179          100 - 109     พบเพทยทันที 
ระดับ 1: Mild hypertension                    140 - 159           90 - 99        พบแพทยเปนระยะ

High-normal                                       130 - 139           85 - 89        พบแพทยเปนระยะ

Normal                                       120 - 129           80 - 84       ตรวจสอบดวยตัวเอง

Optimal                                         < 120         < 80      ตรวจสอบดวยตัวเอง

เครื่องนี้สามารถบันทึกผลของผูใชได 2 คน โดยแตละคนสามารถบันทึกคาไดถึง 60 ครั้ง 
หากวาตัวเครื่องความจำเต็ม ผลวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่องและแทนที่ดวยผล
ครั้งลาสุด
ผูใชสามารถเขาไปดูผลการวัดได หากตองการดูคาที่บันทึกไวใหทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้

1. ระหวางที่เครื่องยังคงปดอยู กดปุมบันทึก M หนาจอจะแสดงคาวัดลาสุดขึ้น
    ขอสังเกต : หากตองการเปลี่ยนผููใช ใหกดปุมบันทึก 
          M คางไว 5 วินาที

2. หากตองการที่จะดูคาแตละคา ใหกดปุมบันทึก M 

5.5 การเรียกดูคาผูใชงาน

6. การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ ECG



6.1 เตรียมพรอมสำหรับการวัด
ตรวจสอบสิ่งตอไปนี้กอนการวัด ECG
• หามใชแทง ECG บนเสื้อผาไมวาจะกรณีใด ๆ
• หากวาขั้วไฟฟาบนแทง ECG เปรอะเปอน โปรดทำความสะอาดดวยคอตตอนบัดชุบ
  แอลกอฮอล
• หากวาผิว หรือมือของผูใชแหง โปรดใชผาเปยกเช็ดผิว หรือมือกอนทำการวัด
• โปรดจำไววามือขางซาย และขวาของจะตองไมมีการสัมผัสกัน (วิธีวัดแบบ C) หรือ มือ
  และหนาอก (วิธีวัดแบบ A/B) มิเชนนั้น คาอาจเกิดความผิดพลาดได
• โปรดแนใจวามือขางขวาไมไดสัมผัสอยูกับสวนใด ๆ บนรางกายขณะการวัด เพ่ือความม่ันใจ
  วาผลจะออกมาถูกตอง ใหใชนิ้วของกดลงที่ขั้วไฟฟาบน และลางของแทง ECG เบา ๆ
• หามใชแทง ECG กลับดาน
• เพื่อปองกันไมใหเกิดคาที่ผิดพลาด ระหวางการวัดควรนั่งอยูนิ่ง ๆ และไมพูดคุย

6.3 วิธีวัดที่ไมถูกตอง
หามทำการวัด ECG หากวา :

6.4 วินิจฉัยคาจากการวัด ECG
หลังจากที่ทำการวัดเสร็จแลว สัญลักษณดังกลาวอาจแสดงขึ้นบนหนาจอ

6.5 วิธีดูคาจากการวัด ECG
เครื่องนี้สามารถบันทึกผลของผูใชได 2 คน โดยแตละคนสามารถบันทึกคาไดถึง 60 ครั้ง 
หากวาตัวเครื่องความจำเต็ม ผลวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่อง และแทนที่ดวยผล
วัดลาสุด
ทานสามารถเขาไปดูผลการวัดครั้งกอน ๆ ไดทุกเมื่อ หากทานตองการดูผลจากการบันทึกที่
ผานมาใหทำตามขั้นตอนดังตอไปนี้
  1. ระหวางที่เครื่องยังคงปดอยู กดปุมบันทึก M แลวหนาจอจะแสดงคาวัดลาสุดขึ้น

7.1 สิ่งที่จำเปนสำหรับระบบ
คุณสมบัติ PC
- ระบบปฏิบัติการ : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- โปรเซสเซอร : Intel Core 3-3220 3.3 Gz หรือสูงกวา

6.2 วิธีวัดคา
วิธีวัดคานั้นมีอยู 3 วิธีดวยกัน โดยวิธีแรกคือวิธีวัดแบบ A, “นิ้วชี้ขวา-หนาอก” หากวิธีนี้ใช
ไมไดผล หรือใหคาที่ไมคงที่ (หนาจอแสดง “EE” บอย ๆ ) จงเปลี่ยนไปใชวิธีวัดแบบ B, 
“นิ ้วชี ้ซาย-หนาอก” และหากจำเปนใหเปลี ่ยนเปนวิธีวัดแบบ C, “มือซาย-มือขวา”
วิธีท่ีดีท่ีสุดน้ันข้ึนอยูกับรูปรางหัวใจของแตละคน ซ่ึงหากวาเคร่ืองมือน้ีไมสามารถใหคาท่ีคงท่ี
ได สาเหตุนั้นอาจเกิดจากปจจัยที่ไมมีความอันตรายเลยอยางรูปรางของหัวใจ แตในขณะ
เดียวกัน สาเหตุนั้นก็อาจเกิดจากปจจัยอันตรายอยางโรค หรือความผิดปกติของหัวใจได

 ขอสังเกต : วิธีวัดแบบ C น้ันเปนวิธีท่ีงายและสบายท่ีสุด แตก็ใหคาท่ีคงท่ีนอยกวามาก
         หากเทียบกับวิธีวัดแบบ A หรือ B
1. เสียบสาย ECG เขาที่ชองตอ ECG บนเครื่อง 
2. กดปุมเปดบนแทง ECG เพื่อเริ่มการใชงาน
3. กดปุมบันทึก M คางไว 3 วินาทีเพื่อเลือกผูใชที่ตองการ

 

 

 
 

ใชนิ้วชี้ขวากดลงที่ขั้วไฟฟาบน และถือเอาไวในแนวตรง

ผูใชสามารถทำความแนใจวาวางข้ัวไฟฟาลางไวบนตำแหนงท่ีถูกตองบนหนาอก

หรือไม ดวยวิธีดังตอไปนี้

• จินตนาการวาวาดเสนจากรักแรลงมา และในขณะเดียวกันใหวาดเสนอีกเสน 

  โดยใหเร่ิมจากซ่ีโครงขางซาย/ลางสุด, และใหเสนน้ียาวข้ึนมาอีก 10 ซม. และ

  วางขั้วไฟฟาลางไวตรงจุดที่เสนทั้งสองจะประจบกัน

• จินตนาการวาวาดเสนจากสวนลางที่สุดของกระดูกสันอกไปทางซาย และใน

  ขณะเดียวกัน ใหวาดเสนอีกเสนจากรักแรลงมา และวางขั้วไฟฟาลางไวตรง

  จุดที่เสนทั้งสองจะประจบกัน

นิ้วชี้ขวา-หนาอกวิธีวัดแบบ A

กดขั้วไฟฟาลงบนหนาอกเบา ๆ จนกวาจะรูสึก หรือไดยินเสียง “คลิ๊ก”
สำคัญ : อยากดแทง ECG ลงบนผิวแรงจนเกินไป

 
 

 
 

 

ใชนิ้วชี้ซายกดลงที่ขั้วไฟฟาบน และถือเอาไวในแนวตรง

สามารถทำความแนใจวาวางขั้วไฟฟาลางไวบนตำแหนงที่ถูกตองบนหนาอก

หรือไม ดวยวิธีดังตอไปนี้

• จินตนาการวาวาดเสนจากรักแรลงมา และในขณะเดียวกันใหวาดเสนอีกเสน

  โดยใหเร่ิมจากซ่ีโครงขางซาย/ลางสุด, และใหเสนน้ียาวข้ึนมาอีก 10 ซม. และ

  วางขั้วไฟฟาลางไวตรงจุดที่เสนทั้งสองจะประจบกัน

• จินตนาการวาวาดเสนจากสวนลางที่สุดของกระดูกสันอกไปทางซาย และใน

  ขณะเดียวกันใหวาดเสนอีกเสนจากรักแรของลงมา จงวางขั้วไฟฟาลางไวตรง

  จุดที่เสนทั้งสองจะประจบกัน

นิ้วชซาย-หนาอกวิธีวัดแบบ B

กดขั้วไฟฟาลงบนหนาอกเบา ๆ จนกวาจะรูสึก หรือไดยินเสียง “คลิ๊ก”
สำคัญ : อยากดแทง ECG ลงบนผิวแรงจนเกินไป

 
 
 
 
 

 

มือซาย-มือขวา

วางนิ้วชี้ขวาไวบนขั้วไฟฟาบน และใชนิ้วโปง
วางลงที่ขั้วไฟฟาลาง

กดขั้วไฟฟาลางจนกวาจะรูสึกหรือไดยินเสียง “คลิ๊ก”

 ขอสังเกต : โปรดจำไววามือขางซาย และขวาจะตองไมมีการสัมผัสกัน (วิธีวัดแบบ C) 
        หรือมือ และหนาอก (วิธีวัดแบบ A/B) มิเชนนั้น คาวัดอาจเกิดความผิดพลาดได กรุณานั่ง
        น่ิง ๆ ระหวางการวัด และไมควรพูดคุยหรือขยับแทง ECG การขยับรางกายไมวาจะสวนใดน้ัน
        อาจทำใหผลการวัดผิดพลาดได 

กรุณาออกแรงกดลงบนผิวใหคงท ี่แตอยาแรงจนเกินไป เนื่องจากอาจกอใหกลามเนื้อแข็งตึง
ซึ่งอาจทำใหผลคลาดเคลื่อนได
4. การนับเวลาถอยหลัง 30 วินาทีจะปรากฏขึ้นที่มุมซายของหนาจอ, หนาจอแสดงอัตราการ
   เตนของหัวใจ ณ เวลานั้น และในขณะเดียวกัน สัญลักษณหัวใจจะกระพริบ พรอมจังหวะ
   หัวใจ

 ขอสังเกต : คาเฉลี่ยของอัตราการเตนของหัวใจจะแสดงบนหนาจอหลังการนับถอยหลัง 30 
        วินาที

5. ผลสรุปของการวัด ECG นั้นจะแสดงขึ้นบนหนาจอหลังการนับถอยหลัง 30 วินาที
6. หากตองการที่จะทำการวัด ECG อีกครั ้งใหกดที่ปุ มเปดบนแทง ECG และหากตอง
    การท่ีจะปดเคร่ือง ใหกดปุม START/STOP แตโดยเดิมทีแลว เคร่ืองจะทำการปดตัวเองโดย
    อัตโนมัติ หากไมมีการใชงานภายใน 2 นาที

วิธีวัดแบบ C

 

 

 
 

 

นิ้วชี้ขวาไมไดแตะอยูบนขั้วไฟฟา
บนดีพอ

แทง ECG กลับหัว

การวัด ECG 
เปนไปอยางราบรื่น

หัวใจเตนชากวา 
55 [bpm]

หัวใจเตนเร็วกวา 
100 [bpm]

วงจรการทำงานของหัวใจ
มีการหยุดชั่วขณะ 1 ถึง 2 ครั้ง 
โดยแตละครั้งนานกวา 2 วินาที

การวัด ECG เปนไปอยางราบรื่น

การวัด ECG เปนไปอยางราบรื่น

ทำการวัด
ผานเสื้อ

ใชมือซายถือ
แทง ECG

  
 

  

 
 

 

 
 ขอสังเกต : หากเห็นอัตราการเตนของหัวใจกระพริบบนหนาจอ หมายความวาสัญญาณ ECG 
        นั้นออน หรือไมเสถียร หากเกิดขึ้นกรุณาทำการวัดอีกครั้ง ขอมูลเบื้องตนและสถิติทางการ
        แพทยสำหรับแพทยของทานน้ันอยูในเอกสาร “ภาคผนวกสำหรับการพบแพทย” ท่ีมาพรอม
        ตัวเครื่อง

 ขอสังเกต : หากทานตองการดูผลของผูใชอีกทาน ใหกดปุมบันทึก M คางไว 3 วินาที

2. หากตองการที่จะดูคาแตละคา กดปุมบันทึก M 

หากทานตองการท่ีจะดูรายละเอียดเก่ียวกับผลการวัด สามารถติดต้ัง “บอยเลอรคาดีโอเอ็กซ
เพิรท” ไดในท้ังรูปแบบ PC ผาน CD ท่ีมาพรอมผลิตภัณฑ หรือดาวนโหลดแอปพลิเคช่ันผาน 
Apple Store หรือ Google Play Store โดยขอมูลน้ันสามารถสงผาน USB หรือ Blutooth 
Smart ได

7. บอยเลอรคาดีโอเอ็กซเพิรท



- RAM : 1 GB ขึ้นไป
- ความละเอียดหนาจอ : 1280 x 1024 Pixcel ขึ้นไป
- CD-ROM drive, USB interface
แอปพลิเคชั่น
- Bluetooth 4.0, IOS version 7.0 หรือใหมกวา
- อุปกรณ Android-version 4.3 หรือใหมกวา พรอม Bluetooth Smart

8. การแกไขปญหา

9. การทำความสะอาดและดูแลรักษา

10. คำแนะนำในการทำลายเมื่อไมใช

11. ขอมูลทางเทคนิค

ปญหา

ผลวัด ECG กระพริบบนหนาจอ

สาเหตุ

คล่ืน ECG ไมเสถียร หรือออนเกินไป

วิธีแก

ทำการวัดอีกครั้ง

ผลวัด ECG แสดง “EE” บนหนาจอ • แรงกดลงบนผิวออนเกินไป
• การวัดถูกรบกวน
• ระดับเสียงสูงเกินไประหวางการวัด

ทำการวัดอีกครั้ง

ผลวัด ECG แสดง “EE_0-4” 
บนหนาจอ

ไมสามารถเปดเครื่องได

พันปลอกแขนผิดวิธี

ถานหมด  “EE 4” เปลี่ยนถานใหม
ถานหมด เปลี่ยนถานใหม

ผาพันตนแขนไมพองตัว สายตอผาพันตนแขนหลวม

รุนสินคา BM 95

ระบบการวัด วัดความดันที่บริเวณแขนชวงบนแบบ Oscilometric & non-invasive
Single-channel ECH in freely selectable front position/ECG 
single ground (earth) referenced

ชวงการวัด ความดันโลหิต : 30-280mmHg
อัตราการเตนของหัวใจ : 40-199 beats/min

ชวงการวัดของ ECG
อัตราการสุม

0.05 ถึง 40 Hz/256 Hz

คาความแมนยำ ความดันโลหิต : ±3 mmHg or 2% value shown
อัตราการเตนของหัวใจ : <±4% of the value shown

คาความคลาดเคลื่อน คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดมากที่สุดจากการทดสอบเชิงคลินิก : 
แรงดันหัวใจบีบตัว 8 mmHg/แรงดันหัวใจคลายตัว 8 mmHg

หนวยความจำ 2 x 60 memory spaces

ขนาดผาพันตนแขน 22-42 cm.
สภาพการใชงาน +10 ํC ถึง +40 ํC, ≤85% ความชื้นสัมพัทธ (non-condensing) 

ขนาด Main unit : L 128 mm. x W 128 mm. x H 40 mm.
ECG stick : D 25 mm. x H 125 mm.

น้ำหนัก Weight unit : Approximately 300 g (without batteries)
ECG stick : Approximately 40 g

ปลอกแขนเสีย

ทำการเสียบอีกครั้ง

คาวัดความดันโลหิตสูง หรือต่ำมาก สายตอผาพันตนแขนหลวม

ขยับ หรือพูดขณะการวัด

เสื้อผากอใหเกิดความผิดพลาด

ทำการเสียบอีกครั้ง

ไมสามารถกลับไปดูผลวัดที่ผานมาได ผลวัดนั้นอาจถูกแทนที่ดวยผลวัด
ลาสุดไปแลว

ดาวนโหลดผลวัด
ของลงคอมพิวเตอร
เปนระยะ

ไมสามารถวัดคา ECG ไดถึงแมวาแทง
วัดสัมผัสผิวแลว

แรงกดลงบนผิวไมมากพอ

ไมสามารถเช่ือมตอผาน Blutooth ได สัญญาณระหวางโทรศัพท/แท็บเล็ต
ผิดพลาด

รหัสสินคาไมแสดงข้ึนในการต้ังคาของ
แอปพลิเคชั่น “CardioExpert”

มีปญหาเรื่องการยายขอมูลระหวาง
การตอสัญญาณ

ตรวจสอบใหม่ันใจวา
กดขั้วไฟฟาลางของ
แทง ECG ลงบน
ผิวแรงพอ

ปดเคร่ืองวัด,ปดแอป
พลิเคชั่น, ปด
Bluetooth และเปด
ทุกอยางใหมอีกคร้ัง

ปดเคร่ืองวัด และปด 
Blutooth ในโทรศัพท
/แท็บเล็ต และเปดทุก
อยางใหม

อยาขยับ หรือพูด
ระหวางการวัด
ตรวจสอบใหมั่นใจ
วาเสื้อของจะไม
รบกวนการวัดอีกคร้ัง

เปลี่ยนปลอกแขน 
และ ติดตอทางทีม
งานบอยเลอรไทย

ใสถานผิดดาน ใสถานอีกครั้ง โดย
ตรวจสอบขั้วของ
ถานดวย

พันอีกครั ้งและให
ทำตามคำแนะนำ
ในบทที่ 5.1 
“วิธีใสปลอกแขน”

• ทำความสะอาดดวยความระมัดระวังดวยผาแหง หรือชุบน้ำหมาด ๆ เทานั้น
• หามใชผงซักฟอก หรือตัวทำละลาย
• หากขั้วไฟฟาของแทง ECG สกปรก กรุณาทำความสะอาดดวยคอตตอนบัดชุบแอลกอ-

ฮอลสำหรับการเช็ดลาง
• หากไมไดใชแทง ECG กรุณาถอดสายเชื่อมตอระหวางตัวเครื่องออก
• ไมวาจะในกรณีใด ๆ หามเอาตัวเครื่อง, แทง ECG, หรือ ผาพันตนแขนแชน้ำ เนื่องจากน้ำ

อาจเขาตัวเครื่อง และเกิดความเสียหายได
• หากไมไดใชเครื่องเปนเวลานาน หามวางของหนักใด ๆ บนตัวเครื่องระหวางการ และถอด

ถานออกจากตัวเครื่อง โปรดระวังไมใหสายผาพันตนแขน บิด งอ หรือหัก

ไมควรทิ้งถานลงในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษเพื่อการทิ้งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส และถานโดยเฉพาะเทานัั ้น ซึ่งในสวนนี้เปนหนาที่ของผูใชที่จะตองเปนผู
จัดการ ถานบรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยผูใชสามารถสังเกตไดจาก
สัญลักษณตอไปนี้ :
Pb = มีตะกั่วเปนสวนผสม
Cd = มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม
Hg = มีปรอทเปนสวนผสม

กรุณาอยาท้ิงถานลงในขยะปกติ และท้ิงตัวเคร่ืองในท่ีท่ีเหมาะสมหรือท่ีท่ีสามารถทำการรีไซ-
เคิลไดเทานั ้น มิเชนนั ้น อาจสรางผลเสียตอสภาพแวดลอมได การทิ้ง และการกำจัด
เครื่องวัดความดันโลหิตนี้ตองทำตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ของทาน 

แหลงจายไฟ 4 x ถาน AAA

อายุการใชงานของถาน วัดไดประมาณ 300 ครั้ง ขึ้นอยูกับการใชงาน

อุปกณในชุด คูมือการใช, 4 x ถานAAA, กระเปา, ผาพันตนแขน, แทง ECG, สาย USB

สิทธิบัตร

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
• อุปกรณตัวนี้นั้นอยูในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังแบบพิเศษตาม
  electromagnetic compatibiltiy (EMC) โปรดทราบวาเคร่ืองมือส่ือสารแบบพกพาสามาร

ถรบกวน
  อุปกรณตัวนี้ได หากมีขอสงสัย ทานสามารถถามฝายบริการลูกคาหรือคูมือการใชได
• อุปกรณตัวนี้เปนไปตามขอกำหนดอุปกรณการแพทย EU 93/42/EC, กฎหมายอุปกรณการแพทย
  เยอรมัน (Medizinproduktgesetz), และ มาตรฐาน EN 1060-1 (non-invasive sphygmoma-
  nometers, สวนที่ 1 : คุณสมบัติทั้วไป), EN 1060-3 (non-invasive sphygmomanometers, 
  สวนที่ 3 : คุณสมบัติทดแทนสำหรับระบบวัดความดันเลือดแบบ electro-mechanical) และ 
  IEC80601-2-30 (คุณสมบัติทางการแพทย-สวนที่ 2-30: คุณสมบัติเจาะจงสำหรับความปลอดภัย
  เบื้องตนและการกระทำสำคัญของ automated non-invasive sphygmomanometers)
• แทง ECG เปนไปตามขอกำหนดอุปกรณการแพทย EU 93/42/EC, กฎหมายอุปกรณการแพทย
  เยอรมัน (Medizinproduktgesetz), และมาตรฐาน IEC60601-2-25 (อุปกรณไฟฟาทางการแพทย-
  สวนท่ี 2-25: คุณสมบัติเฉพาะเพ่ือความปลอดภัยของเคร่ืองวัดคล่ืนไฟฟาหัวใจ) และ IEC60601-2-47 
  (คุณสมบัติทางการแพทย-สวนท่ี 2-47: คุณสมบัติเฉพาะเพ่ือความปลอดภัย, รวมถึงความสามารถใน
  การแสดงของระบบเครื่องวัดคลื่นไฟฟาหัวใจสำหรับผูปวยนอก)
• แทง ECG มีความปลอดภัยชนิด CF
• ความแมนยำของเคร่ืองวัดความดันน้ีถูกตรวจอยางระมัดระวังและถูกสรางข้ึนเพ่ือการใชงานท่ีทนทาน
หากตองการที่จะใชอุปกรณทางการแพทย อุปกรณนั้นจะตองถูกตรวจสอบความแมนยำเรื่อยๆ หาก
ทานตองการที่จะตรวจสอบความแมนยำ ทานสามารถติดตอทางทีมงานบอยเลอรไทยได

การจัดแบงประเภท Internal supply, IPX0, no AP or APG, continuous operation
Blood pressure: Application part, type BF
ECG stick: Application part type CF

การเก็บรักษา -20 ํC ถึง +55 ํC , ≤85% ความชื้นสัมพัทธ, 800-1060hPa ambient 
pressure
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