
คูมือการใชงาน
เครื่องวัดความดันโลหิต (ที่ขอมือ)

Model no: BC40

เรียน คุณลูกคา

1. รายละเอียดของอุปกรณ

ขอขอบคุณที่เลือกหนึ่งในสินคาของเรา บริษัทบอยเลอรของเรามีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑที่มี  
คุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดีโดยมีนวัตกรรมและการใหความสำคัญของเรื่องความ
ปลอดภัยของทานเปนแรงผลักดันของพวกเรา โดยผลิตภันฑตางๆของเรานั้นสามารถครอบคลุม
ไดทั้งความสะดวกสบายและสุขภาพของทาน ไมวาจะเปนแผนใหความรอน, เครื่องชางน้ำหนัก,      
เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย, เครื่องวัดชีพจร, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
รวมทั้งผลิตภัณฑดานความงามและเครื่องนวด กรุณาอานคูมือนี้ใหรอบคอบและเก็บไวเพื่อใช
ในครั้งตอไปอยาลืมที่จะแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใชอุปกรณรวมกับทาน

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสวมขอมือนั้นใชสำหรับการวัดในรูปแบบไมมีการรุกล้ำ 
(Non-Invasive techniques) และ การสังเกตความดันในเสนเลือดของผูใหญ
เครื่องวัดความดันโลหิตนี้สามารถทำใหคุณวัด,บันทึก, และดูความคืบหนาของความดันโลหิตได
อยางงายดายและรวดเร็ว เครื่องมือนี้ยังสามารถเตือนคุณหากตรวจพบอัตราการเตนของหัวใจที่
ผิดปกติ โดยคาการวัดของคุณจะถูกจัดอันดับความรุนแรงตามแนวทางขององคการอนามัยโลก 
(WHO) อีกดวย

2. ขอมูลที่สำคัญ
เครื่องหมายและสัญลักษณคำเตือนตางๆ

คำแนะนำในการใช

สัญลักษณในคูมือการใชตอไปนี้จะถูกใชจริงและสามารถพบเห็นไดตามตัวผลิตภัณฑและสวน
ประกอบเพิ่มเติม

ขอควรระวัง

หมายเหตุ: ขอมูลที่สำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใชงาน

อยูในประเภท Type BF

ไฟฟากระแสตรง

การกำจัดอุปกรณควรเปนไปตาม

ขอกำหนดของ EC – WEEE

ผูผลิต

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะเก็บรักษา

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะใชงาน

SN หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

  0483
รับรองวาผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติ
สอดคลองตามขอกำหนดที่สำคัญทาง
การแพทย (Directive 93/42/EEC)

Storage

RH ≤85%-20°C

55°C

Operating

10°C

40°C

RH ≤85 %

IP 22

• ควรวัดความดันโลหิตของทานในชวงเวลาเดิมของทุกๆวันเพื่อที่ผลการเปรียบเทียบคาจะเปน
  ไปอยางแมนยำ
• กอนเริ่มการวัดความดันโลหิต ควรพักรางกายและจิตใจกอนประมาณ 5 นาที
• หากทานผูใชงานตองการวัดความดันโลหิตหลายๆครั้ง ควรเวนระยะเวลาจากครั้งแรกและครั้ง
  ที่สองประมาณ 5 นาที
• หากผูใชงานไดผานการกินอาหาร การดื่ม หรือ การสูบบุหรี่ ควรพักรางกายประมาณ 30 นาที
  กอนที่จะเริ่มการวัด
• หากทานไมมั่นใจในคาการวัด ทานสามารถวัดไดอีกครั้งเพื่อความแนใจ
• คาการวัดของทานสามารถใชเพื่อรายละเอียดเบื้องตนของรางกายทานเทานั้นและไมสามารถ
  ใชแทนผลวัดทางการแพทยที่ละเอียดกวาได โปรดปรึกษากับแพทยของทานกอนทำ      
  การตัดสินใจทางการแพทยดวยตนเอง (เชน. รับประทานยา)

• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับทารกแรกคลอด ผูปวยครรภเปนพิษ หรือ หญิงตั้งครรภ
• ในกรณีที่ผูใชมีการไหลเวียนของเลือดผิดปกติที่บริเวณตนแขนซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดเฉียบ
  พลันหรือเรื้อรัง (รวมถึงหลอดเลือดตีบ) ความแมนยำของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดขอมือ
  จะถูกจำกัด แตในกรณีนี้ทานไมควรใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรัดตนแขน
• หามเชื่อมเครื่องวัดความดันโลหิตนี้กับเครื่องจี้ตัดระบบไฟฟา
• ผูใชควรใชขนาดเครื่องวัดที่เหมาะสมกับขนาดขอมือ ไมเล็กหรือใหญเกินไป เพราะอาจเปน  
  สาเหตุของความผิดพลาดในการวัดได
• ระหวางการวัดความดันโลหิต การหมุนเวียนของเลือดจะถูกหยุดในระยะเวลาที่นานกวาปกติ  
  เพราะฉะนั้นหากรูสึกวาเครื่องทำงานผิดปกติ โปรดปลดผาพันขอมือออกจากขอมือ
• กรุณาอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตถี่จนเกินไป เนื่องจากหากหยุดการหมุนเวียนของเลือด  
  บอยครั้งอาจทำใหผูใชไดรับความบาดเจ็บได
• โปรดอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตนแขนหรือขอมือหากผูใชมีอาการบาดเจ็บ หรือ  
  กำลังอยูในชวงการรักษาทางการแพทยที่บริเวณแขนหรือขอมือ
• หามใชเครื่องวัดความดันโลหิตกับผูที่ปวยเปนมะเร็งเตานม
• เครื่องวัดความดันโลหิตนี้สามารถใชไดกับถานเทานั้น
• เพื่อไมใหเปนการเปลืองถาน เครื่องวัดความดันโลหิตนี้จะปดโดยอัตโนมัติหากไมมีการกด
  ปุมใดๆเปนเวลา 3 นาที
• ทางบริษัทฯขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บจากการไมดูแลและใชเครื่องมือ   
  อยางไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทฯไดแจงคำเตือนเบื้องตนไวในคูมือนี้แลว

คำแนะนำสำหรับการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

• เครื่องวัดความดันโลหิตที่ขอมือนั้นมีสวนประกอบของอิเล็กทรอนิกสที่พิถีพิถัน ดังนั้น
  ความแมนยำในการวัดจึงขึ้นอยูกับการเก็บรักษาของผูใช
-โปรดอยาใหอุปกรณไดรับแรงกระแทก ความชื้น ดิน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงฉับพลัน และ        
  แสงอาทิตยโดยตรง 
-หามทำเครื่องวัดความดันโลหิตตกพื้น
-กรุณาอยาใชเครื่องวัดความดันโลหิตในพื้นที่ที่มีสนามแมเหล็กหรือวางอุปกรณใกลเครื่องมือ   
  วิทยุหรือโทรศัพทมือถือ
-กรุณาใชอุปกรณรัดขอมือที่มาพรอมกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้หรือตัวที่สามารถใชแทนตัวเกา
  ไดเทานั้น มิเชนนั้นอาจเกิดความผิดพลาดในขอมูลการวัดได
• กรุณาอยากดปุมใดๆกอนที่จะพันผาพันขอมือไวกับขอมือแลว
• ทางเราแนะนำใหทานเอาถานออกจากตัวเครื่องกอนหากทานคาดวาจะไมไดใช         
  เครื่องอีกสักพัก

คำเตือนเกี่ยวกับถาน
• การกลืนถานนั้นอันตรายเปนอยางมาก โปรดพยายามเอาถานของเครื่องวัด        
  ความดันโลหิตนี้ไวใหไกลเด็กเล็ก และ รีบพบแพทยทันทีหากมีผูใดกลืนถานลงไป        
• เนื่องจากถานที่ใชกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้เปนแบบใชแลวทิ้ง ไมสามารถนำกลับมาใชได  
  จึงไมควรนำไปชารจไฟ
• ไมควรโยนถานเขากองไฟหรือที่ที่มีกระแสไฟฟา
• หากวาถานหมดหรือทานไมตองการที่จะใชเครื่องวัดความดันโลหิตไปอีกสักพัก กรุณาเอาถาน
  ออกจากตัวเครื่องจะสามารถปองกันความเสียหายที่สามารถเกิดขึ้นไดจากถานหมดอายุ 
• เปลี่ยนถานใหมพรอมๆกันทุกครั้ง
• ไมควรใชถานคนละประเภท หรือยี่หอ หรือคนละความจุ ควรใชถานอัลคาไลน

คำแนะนำสำหรับการซอมแซมและการกำจัดถาน

• ไมควรซอมแซมเครื่องมือนี้ดวยตัวเองเพราะจำทำใหการรับประกันสินคาสิ้นสุด
• ในการซอมแซม ใหฝายบริการลูกคาหรือทีมงามบอยเลอรเปนผูซอมแซมเทานั้น
• กอนที่จะแจงเครื่องเสีย กรุณาลองแกะถานออกมาตรวจสอบและหาถานใสใหม
• การทิ้งและการกำจัดเครื่องวัดความดันโลหิตนี้ตองทำตามขอกำหนด 
  EC Directive-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ของทาน 

3. คำอธิบายอุปกรณ
1. หนาจอแสดงผล
2. ฝาปดที่ใสถาน
3. ผาพันขอมือ
4. ปุม เปด/ปด
5. บันทึกคาผูใชงาน M

1

5 4

2

3

สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล
1. ความดันชวงหัวใจบีบตัว
2. ความดันชวงหัวใจคลายตัว
3. ลูกศรชี้ระดับความดันโลหิตตาม WHO
4. เวลา และ วันที่
5. อัตราชีพจร
6. สัญลักษณความผิดปกติของอัตราการเตนของหัวใจ 
7. สัญลักษณชีพจร
8. สัญลักษณบงบอกวาแบตเตอรี่ต่ำ
9. แสดงลำดับคาความจำที่บันทึกไว, คาเฉลี่ย (A), 
   คาเฉลี่ยชวงเชา (AM), คาเฉลี่ยชวงเย็น (PM)
10. ลูกศรแสดงสถานการณปลอยลม

1

2

3

4

567

9
10

8

4. เตรียมพรอมสำหรับการวัด
ใสถานเขาตัวเครื่อง
• ถอดฝาปดที่ใสถานทางดานขวาของตัวเครื่อง
• ใสถาน 1.5V ไมโคร (อัลคาไลนชนิด LR03) (AAA 2 กอน)
• ตรวจสอบใหมั่นใจวาใสถานถูกดาน
• หามใชถานแบบบรรจุใหมได (rechargable batteries)
• ปดฝาปดที่ใสถานอยางระมัดระวัง
หากสัญลักษณแบตเตอรี่ต่ำ         ปรากฏขึ้น หมายความวาเครื่องมือนี้ไมสามารถใชวัดคา   
ความดันโลหิตไดแลว โปรดเปลี่ยนถานใหมทั้งหมด
ไมควรทิ้งแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษเพื่อทิ้งอุปกรณ     
อิเล็กทรอนิกสและแบตเตอรี่โดยเฉพาะเทานั้น
ขอสังเกตสำคัญ: แบตเตอรี่บรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยผูใชสามารถ
สังเกตไดจากสัญลักษณตอไปนี้
Pb=มีตะกั่วเปนสวนผสม
Cd=มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม
Hg=มีปรอทเปนสวนผสม
ตั้งคารูปแบบชั่วโมง เวลา และ วันที่ 
เมนูนี้สามารถใหผูใชตั้งคาไดตามลำดับตอไปนี้         
รูปแบบชั่วโมง        วันที่         เวลา

Pb       Cd       Hg

การตั้งคาวันที่และเวลานั้นเปนสิ่งที่จำเปนในการบันทึกขอมูลที่ถูกตองสำหรับผูใชงาน
ขอสังเกต: หากทานกดปุมบันทึก M คางไว ทานจะสามารถตั้งคาไดเร็วขึ้น 

หากทานมีความตองการที่จะทำการตั้งคา โปรดดึงถานออกและใสเขาเครื่องอีกครั้ง หรือ กดปุม
เปด/ปดเครื่อง      คางไวเปนเวลา 5 วินาทีในขณะที่เครื่องวัดความดันโลหิตยังคงปดอยู 

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร

ปองกันวัตถุแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง

หยดน้ำที่หยดมากถึง 15 องศาจากแนวนอน
มากกวา 12.5 มิลลิเมตรเขาเครื่องปองกัน

• ถานนั้นไมควรถูกทิ้งเหมือนขยะอื่นๆในบาน แนะนำใหทิ้งถานในที่ที่ถูกจัดไวให   
  เทานั้น
• ไมควรเปดเครื่องมือนี้หากไมไดอานวิธีใชและจะทำใหการประกันสินคานี้เปนโมฆะ



รูปแบบชั่วโมง
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกรูปแบบชั่วโมงที่ทานตองการ และกดปุม 
  เปด/ปดเครื่อง      เพื่อยืนยัน 
วันที่
ตัวเลขของป(คศ.)ปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกปที่ตองการและกดปุมเปด/ปดเครื่อง 
  เพื่อยืนยัน 
ตัวเลขของเดือนปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกเดือนที่ตองการและกดปุมเปด/ปดเครื่อง 
  เพื่อยืนยัน 
ตัวเลขของวันที่จะปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกวันที่ที่ตองการและกดปุม 
  เปด/ปดเครื่อง     เพื่อยืนยัน
     ขอสังเกต: หากวาทานตั้งรูปแบบชั่วโมงใหเปนแบบ 12ชั่วโมง วันและเดือนจะสลับ
ตำแหนงกัน

 

เวลา
ตัวเลขของชั่วโมงปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกชั่วโมงที่ตองการและกดปุมเปด/ปดเครื่อง 
  เพื่อยืนยัน
ตัวเลขของนาทีปรากฏขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมบันทึก M เพื่อเลือกนาทีที่ตองการและกดปุมเปด/ปดเครื่อง 
  เพื่อยืนยัน
หลังจากที่การตั้งคาทุกอยางเสร็จสมบูรณแลว เครื่องจะทำการปดโดยอัตโนมัติ

5. การวัดความดันโลหิต
โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาอุปกรณอยูที่อุณหภูมิหอง การสวมสายรัดขอมือดังภาพ

1 2 3
1 c

m

• หงายมือซายขึ้น โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีความแนนของเสื้อหรือสิ่งอื่นใดที่จะขัดขวาง
  การหมุนเวียนโลหิต และ ผาพันขอมือ
• สวมผาพันขอมือแบบตีนตุกแกที่ขอมือและใหตัวเครื่องอยูดานเดียวกับฝามือ โดยตัวเครื่องอยู
  หางจากขอมือประมาณ 1 ซม.
• พันผาพันขอมือใหแนน แตอยาใหรัดจนเกินไป
ขอมูลสำคัญ: ตัวเครื่องจะสามารถใชงานไดเฉพาะกับผาพันขอมือที่มาคูกันเทานั้น
การวางทาที่เหมาะสม
• กอนที่จะทำการวัดความดันโลหิต ควรนั่งพักกอนประมาณ 5 นาที มิเชนนั้นอาจทำให
  ผลคลาดเคลื่อนได
• ทานสามารถทำการวัดความดันโลหิตในขณะที่นั่งหรือนอนก็ได 
  แตควรตองมั่นใจวาสายรัดขอมืออยูในระดับเดียวกับหัวใจ 
  (ตามรูป) มิเชนนั้นอาจทำใหคาวัดเกิดความผิดพลาด
• หากนั่ง ควรวางขาทั้งสองขางราบบนพื้น อยานั่งไขวหาง และควรนั่งแบบมีพนักพิง
• ควรปลอยแขนและมือใหสบายๆ ทางที่ดีควรหาที่รองแขน
• เพื่อปองกันไมใหเกิดคาที่ผิดพลาด ระหวางการวัดควรนั่งอยูนิ่งๆและไมพูดคุย
• แนะนำใหทำทากำมือแบบหลวมๆและไมเปลี่ยนตำแหนงหรือทาทางไปมาตลอดการวัด

• • • • • • • • • • • • •

การวัดความดันโลหิต
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง      เพื่อเริ่มทำการวัดความดัน
• หนาจอจะกะพริบแสดงผล
• เครื่องวัดความดันจะเริ่มทำการวัดโดยอัตโนมัติภายใน 3 วินาที
• สัญลักษณชีพจร      จะแสดงขึ้นบนหนาจอทันทีที่เครื่องตรวจจับชีพจรได
• ความดันชวงหัวใจบีบตัว, คลายตัว และอัตราชีพจรจะถูกแสดงบนหนาจอ

 ขอสังเกต: ผูใชสามารถหยุดการวัดไดในทันทีเมื่อกดปุมเปด/ปดเครื่อง 
• หากเกิดขอผิดพลาดในการวัด สัญลักษณ EE จะแสดงบนหนาจอ
ทานสามารถอานเพิ่มเติมไดที่หัวขอการแกปญหา (ขอ 7) ในคูมือนี้
• คาการวัดจะถูกบันทึกอัตโนมัติ
วินิจฉัยผล
ตัวใจเตนผิดปกติ
เครื่องมือนี้สามารถแสดงวาผูถูกวัดความดันมีความเสี่ยงของภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะโดยหนาจอ
จะแสดงสัญลักษณ       การแสดงสัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดปกติที่หนาจอนั้นอาจเกิดจาก   
ขอบกพรองในระบบ bioelectrical ที่ควบคุมการเตนของหัวใจหรืออาการที่ทำใหอัตรา        
การเตนหัวใจชาหรือเร็วเกินไป อาจเกิดขึ้นดวยกรณีอื่นๆเชน โรคหัวใจ, อายุ, รางกายมีสาร     
กระตุนความเครียด หรือ ขาดการนอนหลับ
หากเครื่องวัดแสดงสัญลักษณ        ใหทำการวัดซ้ำโดยพักรางกายประมาณ 5 นาทีกอนแลวจึง
ทำการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย หากวาหนาจอยังคงแสดงสัญลักษณ       อีกครั้ง 
ผูใชควรปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยอาการหัวใจผิดปกติดวยตนเองเนื่องจากเปนอันตรายได    
โปรดปฏิบัติตามคำสั่งแพทยเทานั้น
การจัดอันดับความรุนแรงตามแนวทางขององคการอนามัยโลก (WHO)
จากการวิจัยลาสุดขององคการอนามัยโลก คาความดันโลหิตสามารถถูกจัดระดับความรุนแรงได
ตามตารางตอไปนี้

ประเภทระดับ

ความดันโลหิต

แรงดันหัวใจบับตัว 

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)
ระดับ3: severe hypertension ≥180 ≥110 พบแพทยทันที

พบแพทยทันทีระดับ2: moderate 
hypertension

160-179 100-109

ระดับ 1: mild hypertension 140-159 90-99
130-139 85-89
120-129 80-84
<120 <80

Source: WHO, 1999

แรงดันหัวใจคลายตัว

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)
การดำเนินการ

พบแพทยเปนระยะ
พบแพทยเปนระยะ
สำรวจดวยตนเอง
สำรวจดวยตนเอง

สูงกวาปกติ
ปกติ
ดี

อยางไรก็ตาม ตารางมาตรฐานนี้เปนเพียงแคตัวชี้นำเบื้องตน ความดันโลหิตของคนแตละคนนั้น 
ตางกัน รวมไปถึงอายุของแตละคนที่เปนสวนเกี่ยวของดวย เพราะฉะนั้น ทานผูใชควรปรึกษา  
แพทย เนื่องจากแพทยของทานจะสามารถบงบอกคาความดันโลหิตที่ปกติของทานและทานผู  
เดียวได 
หากคาวัดความดันโลหิตของทานมีผลอยูที่ 2 ระดับ เชน. (ระดับแรงดันหัวใจคลายตัวอยูที่สูง
กวาปกติ แตแรงดันหัวใจบีบตัวอยูที่ปกติ) การจัดอันดับของ WHO จะแสดงผลของอันที่สูงกวา 
เทานั้น อยางเชนถาเปนกรณีที่ไดกลาวมาเบื้องตน ตัวเครื่องจะแสดงผลของทานในระดับสูงกวา
ปกติ เปนตน

6.วิธีเก็บ, แสดง, และ ลบ คาการวัด
คาที่วัดไดจะถูกเก็บบันทึกไวพรอมกับเวลาและวันที่ แตหากวาตัวเครื่องมีผลวัดเกิน 60 ผล 
ผลวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่อง
• หากตองการที่จะดูคาวัดที่เคยถูกบันทึกไวใหกดปุม M
คาวัดลาสุดของคุณจะแสดงขึ้นบนหนาจอ (ตามรูป)
คาเฉลี่ยการวัด
• กดปุม M สัญลักษณ A จะแสดงบนหนาจอ
คาเฉลี่ยการวัดของการวัดทั้งหมดจะแสดงบนหนาจอ

• กดปุม M
สัญลักษณ AM จะแสดงขึ้นบนหนาจอ คาเฉลี่ยการวัดใน
ชวงเชาตลอด 7 วันที่ผานมาจะแสดงบนหนาจอ (เชา: ตี5-9โมงเชา)
• กดปุม M
สัญลักษณ PM จะแสดงขึ้นบนหนาจอ คาเฉลี่ยการวัดในชวงเย็น
ตลอด 7 วันที่ผานมาจะแสดงบนหนาจอ (เย็น: 6โมงเย็น-2ทุม)
แสดงคาวัดของแตละบุคคล
• หากกดปุม M อีกครั้ง คาการวัดของบุคคลที่ใชลาสุด
  จะแสดงขึ้นบนหนาจอ
• หากกดปุม M อีกครั้ง คาการวัดครั้งกอนหนาจะแสดงขึ้นบนหนาจอ
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง     เพื่อทำการปดเครื่อง

 ขอสังเกต: ทานสามารถออกจากเมนูไดทุกเมื่อโดยการกดปุมเปด/ปดเครื่อง
ลบขอมูล
ลบคาความจำเดียว
• แสดงคาวัดของแตละบุคคล
• กดปุมบันทึก M คางไวประมาณ 5 วินาที หลังจากนั้นคาที่ตองการจะถูกลบไป
• หนาจอจะทำการกะพริบและคาบันทึกวางเปลาจะถูกแสดงขึ้นบนหนาจอ กดปุมบันทึก M 
  อีกครั้งหากทานมีความตองการที่จะลบขอมูลเพิ่ม
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง      เพื่อทำการปดเครื่อง
ลบขอมูลทั้งหมด
• กดปุม M 2 ครั้งเพื่อทำการเขาขอมูลคาเฉลี่ยทั้งหมด
• กดปุม M คางไวประมาณ 5 วินาที หลังจากนั้นคาบันทึกทั้งหมดจะถูกลบไป
• หนาจอจะทำการกะพริบและคาบันทึกวางเปลาจะถูกแสดงขึ้นบนหนาจอ กดปุมบันทึก M 
  อีกครั้งหากทานมีความตองการที่จะลบขอมูลเพิ่ม
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง      เพื่อทำการปดเครื่อง

7. ขอความแสดงความผิดพลาด / วิธีแก
หากมีความผิดพลาด หนาจอจะทำการแสดงสัญลักษณ EE
สัญลักษณแสดงความผิดพลาดอาจเกิดเพราะ:
• ทานพูดหรือขยับตัวระหวางการวัด (หนาจอจะแสดงสัญลักษณ EE1)
• ทานพันผาพันขอมือแนนหรือหลวมเกินไป หรือ ผาพันมีปญหา 
  (หนาจอจะแสดงสัญลักษณ EE2)
• คาความดันโลหิตของทานมีคาเกิน 290 mmHg (หนาจอจะแสดงสัญลักษณ EE8)
• ถานใกลหมด
หากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้น แนะนำใหทำการวัดอีกครั้งหรือทำการเปลี่ยนถาน

8. การทำความสะอาดและดูแลรักษา
• ทำความสะอาดดวยความระมัดระวังดวยผาแหงหรือชุบน้ำหมาดๆเทานั้น
• หามใชผงซักฟอกหรือตัวทำละลาย
• ไมวาจะในกรณีใดๆหามเอาตัวเครื่องแชน้ำ เนื่องจากน้ำอาจเขาตัวเครื่องและทำลายมันได
• หามวางของหนักใดๆบนตัวเครื่องเด็ดขาด

9. ขอมูลทางเทคนิค 
หมายเลขรุน        BC 40
ระบบการวัด        การวัดความดันโลหิตจากภายนอกบริเวณขอมือ 

                                       Oscillometric 
ชวงของการวัด ความดันผาพันขอมือ 0-290 mmHg

ความดันชวงหัวใจบีบตัว (systolic) 50-250 mmHg
ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic) 40-180 mmHg,
ชีพจร 40-180 ครั้ง/นาที



ความคาดเคลื่อน เมื่อถูกหัวใจบีบตัว ± 3 มิลลิเมตรปรอท, 
เมื่อถูกหัวใจคลายตัว  ± 3 มิลลิเมตรปรอท,
อัตราการเตนของหัวใจ ± 5 % ของคาที่แสดง

คาความคาดเคลื่อน คาสูงสุดที่ยอมใหผิดพลาดไดตามมาตรฐานของอุปกรณที่
ทดสอบการใชงานในคลินิค:
คาแรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว 8 mmHg
คาแรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว 8 mmHg

หนวยความจำ          60 คาพื้นที่หนวยความจำ
ขนาด        ยาว 76 มม x กวาง 70 มม x สูง 23 มม

น้ำหนัก        ประมาณ 105กรัม(g) (ไมรวมถาน) 
ขนาดของผาพันขอมือ        รอบวงประมาณ 12.5-21.5 ซม.
อุณหภูมิหองที่ทำการวัด       10 ° C ถึง + 40 ° C, ความชื้นของอากาศ ≤85% (ไมกลั่นตัว)

 อุณหภูมิที่จัดเก็บ -20 °C ถึง +55 °C, ความชื้นของอากาศ ≤ 85 %
ความดันบรรยากาศ 800 –1060 hPa

แหลงจายไฟ ถาน AAA 2x1.5 v.

อายุการใชงานของแบตเตอรี่      300 ครั้ง ขึ้นอยูกับความดันโลหิตและ แรงดันปม

ชิ้นสวนเพิ่มเติม        คูมือการใช, ถานAAA 2x1.5V, กลองเก็บรักษา 

การจัดแบงประเภท โซอุปทาน, ระบบตอเนื่อง, ความปลอดภัยทางไฟฟาชนิด 
BF, IPX0, ไมมี AP หรือ APG

• อุปกรณตัวนี้อยูในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังแบบพิเศษ
ตาม electromagnetic compatibiltiy (EMC) โปรดทราบวาเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา
สามารถรบกวนอุปกรณตัวนี้ได หากมีขอสงสัย ทานสามารถติดตอฝายบริการลูกคาในตอนทาย
ของคูมือการใชได

• อุปกรณนี้เปนไปตามขอกำหนดอุปกรณการแพทย EU 93/42/EC, กฎหมายอุปกรณ    
การแพทยเยอรมัน (Medizinproduktgesetz), และ มาตรฐาน EN 1060-1 (non-invasive
sphygmomanometers, สวนที่ 1: คุณสมบัติทั่วไป), EN 1060-3 (non-invasive
sphygmomanometers, สวนที่ 3: คุณสมบัติทดแทนสำหรับระบบวัดความดันเลือดแบบ
electro-mechanical) และ IEC80601-2-30 (คุณสมบัติทางการแพทย-สวนที่ 2-30:
คุณสมบัติเจาะจงสำหรับความปลอดภัยเบื้องตนและการกระทำสำคัญของ automated non-

  invasive sphygmomanometers)
• ความแมนยำของเครื่องวัดความดันนี้ถูกตรวจอยางรอบคอบและถูกสรางขึ้นเพื่อการใชงานที่

ทนทาน หากตองการที่จะใชอุปกรณในทางการแพทย อุปกรณนั้นควรจะถูกตรวจสอบความ
แมนยำเรื่อยๆ หากทานตองการที่จะตรวจสอบความแมนยำ ทานสามารถติดตอทาง
ทีมงานบอยเลอรไทยได

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคโดยไมตองแจงใหทราบลางหนา
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