
คู่มือการใช้งาน
เครื่องพนละอองยา
Model no: IH26

เรียนคุณลูกคา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของเรา

ถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิ

ของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอานคูมือการ

ใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรดเก็บคูมือไวในที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบ

มาอานไดงาย
ขอแสดงความนับถือ

บอยเลอร

1. ทำความรูจักกับอุปกรณ
เครื่องพนละอองยา ใชสำหรับการรักษาทางเดินหายใจสวนบนและลางโดยการสูดดมหรือสูดดมยาตาม

ที่แพทยแนะนำ สอบถามจากแพทยหรือเภสัชกรเพื่อขอขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใชงาน อุปกรณนี้เหมาะ

สำหรับใชในบาน ควรใชยาเฉพาะตามคำแนะนำจากแพทย ใหแนใจวาคุณมีความผอนคลายเมื่อสูดดม

ยาและหายใจชาและลึก หายใจออกตามปกติเมื่อไดรับการเตรียมอยางถูกตองอุปกรณที่สามารถใชอีก

ครั้ง การเตรียมการประกอบดวยการเปลี่ยนอุปกรณเสริมทั้งหมดรวมถึงเครื่องพนสารเคมีและเครื่องกรอง

อากาศและการฆาเชื้อบนพื้นผิวของอุปกรณโดยใชสารฆาเชื้อโรคมาตรฐาน โปรดทราบวาควรเปลี่ยน

อุปกรณเสริมทุกชิ้นหากมีผูใชมากกวาหนึ่งคน

อยูในประเภท Type BF

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใชงาน

ผูผลิต

I เปด 

O ปด

SN หมายเลขเคร่ือง (Serial Number)

   

IP 21
ปองกันวัตถุแปลกปลอมท่ีมีเสนผานศูนยกลางมากกวา 
12.5 มิลลิเมตรเขาเคร่ือง ปองกันหยดน้ำท่ีหยดมากถึง 
15 องศาจากแนวนอน

รับรองวาผลิตภัณฑน้ีมีคุณสมบัติสอดคลองตามขอกำ
หนดท่ีสำคัญทางการแพทย (Directive 93/42/EEC)

2. ขอมูลที่สำคัญ
สัญลักษณตอไปน้ี สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

3. รายละเอียดของอุปกรณและอุปกรณเสริม

4. การเชื่อมตออุปกรณ

คำเตือนแสดงใหเห็นความเส่ียงของการบาดเจ็บคำเตือน

 

 

บันทึกความปลอดภัย ระบุความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายตออุปกรณ

บันทึกขอมูลท่ีมีความสำคัญ

สำคัญ

ขอสังเกต

• ตรวจสอบอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน

• หากคุณมีอาการปวย ภาวะรางกายไมสมบูรณ หรือมีความกังวลในการใชงาน ใหขอคำแนะนำ

   จากแพทยของคุณ ในสวนท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัย ปริมาณการใชยา ความถ่ีของการพน

   ยากอนใชงาน

• กอนใชเคร่ืองพนยา ตองทำความสะอาดอุปกรณท้ังหมดกอนเสมอ เพ่ือปองกันเช้ือโรคท่ีอาจจะ

   อยูในอุปกรณสวนตางๆ

• ระหวางการพนยา หากคุณรูสึกไมสบาย หรือรูสึกเจ็บปวดใหหยุดใชเคร่ืองพนยาทันที และหลีก

   เล่ียงการใหดวงตาสัมผัสละอองยาจากเคร่ืองพนยา เพราะอาจเกิดอันตรายตอดวงตาได

• หามใชเคร่ืองในพ้ืนท่ีท่ีมีวัตถุไวไฟ หรือใกลเคร่ืองสงสัญญาณแมเหล็กไฟฟา

• เคร่ืองน้ีไมไดถูกออกแบบมาสำหรับผูท่ีมีภาวะบกพรองทางดานประสาทสัมผัส หรือบุคคลท่ีขาด

   ความรู ดังน้ัน เพ่ือความปลอดภัย ควรมีผูดูแลใหกับบุคคลเหลาน้ีอยางใกลชิดขณะใชงาน

• เก็บวัสดุบรรจุภัณฑออกหางจากเด็ก หากเด็กกลืนลงไป อาจเกิดอันตรายได 

• ควรใชอุปกรณเสริมท่ีมาจากโรงงานโดยเฉพาะ

• หามจุมเคร่ืองลงในน้ำ หรือของเหลวอ่ืนๆ

• หามใหเคร่ืองถูกกระแทกจากของแข็ง หรือการตกจากท่ีสูง

• หากตรวจพบวาอุปกรณสวนตางๆ มีลักษณะแตกหักหรือมีรอยแตก ใหงดการใชงานแลวติดตอ

   ฝายบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนาย

• ตรวจสอบใหแนใจวาใชแรงดันไฟบานตามท่ีระบุไวท่ีตัวเคร่ือง

• การจัดเรียงสายไฟตองไมกีดขวางทางเดิน

• หามหักงอ สายไฟ และหามดึงท่ีสายไฟ ขณะทำการถอดปล๊ักใหจับท่ีหัวปล๊ัก

• หากใชงานอุปกรณเสร็จแลว ตองทำการปดอุปกรณกอนท่ีจะดึงสายไฟออกจากเตาเสียบ

• ควรระบายอากาศของหองน้ันใหเรียบรอยกอนใชงาน

• เพ่ือสุขอนามัยท่ีดี ผูใชแตลควรใชอุปกรณเสริมของตนเอง

• การเปล่ียนฟวส ตองเปล่ียนโดยผูเช่ียวชาญท่ีไดรับอนุญาติเทาน้ัน
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1. ท่ีจับบนตัวเคร่ือง

2. ปุมเปด/ปดอุปกรณสำหรับพนยา

3. สายไฟ

4. ขอตอทออากาศ

5. ชองใสฟลเตอรกรองอากาศ

6. ท่ีวางถวยพนยา
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7. ท่ีลางจมูก

8. ทออากาศ

9. อุปกรณพนยา

10. ฝาปด

11. ตัวทำละอองยา

12. ชองใสยา

• การวางตัวเคร่ืองพนยา ตองวางในพ้ืนเรียบและแข็งแรง

• กอนใชงานคร้ังแรกควรทำความสะอาดและฆาเช้ืออุปกรณท้ังหมด

• ใสทออากาศ เขากับฐานของตัวพนยา

• ใสปลายทออีกดานหน่ึงไปยังชองเช่ือมตอทอ ท่ีอยูดานหนาตัวเคร่ือง

• ตรวจสอบสวิตชของเคร่ืองพนยาวาปดสวิตชเสียบไฟบาน 

   และจัดสายไฟใหเรียบรอย

5. การเตรียมอุปกรณสำหรับใชงาน
ขอแนะนำ:

• กอนท่ีจะใชงานตองทำความสะอาดและฆาเช้ือ อุปกรณทุกช้ิน

• ตรวจสอบตัวกรอง และเปล่ียนใหเรียบรอย

• ตรวจสอบการเช่ือมตอทออากาศ และสวนทายของสวนประกอบตัวพนยา ตองแนน และพรอมใชงาน

• ตรวจสอบการทำงานอุปกรณสวนตางๆ โดยเปดสวิตชอุปกรณโดยยังไมไดเติมยาในสวนตัวพนยา 

   จะมีการไลอากาศเปลาๆออกมา แสดงวาเคร่ืองสามารถทำงานไดอยางถูกตอง

1. การเตรียมยาพน

• เปดฝาครอบตัวพนยาออก

• เติมน้ำยาลงไปท่ีถวยใสยา หามเกิน 8 มล.

• หามใสปริมาณยาจนเต็มหลอดเก็บยา

• ควรใชปริมาณยาตามคำแนะนำของแพทย และตรวจสอบระยะเวลาในการสูดพนยาท่ีเหมาะสม

• ปริมาณของเหลวท่ีใสในถวยใสยา ควรมีปริมาณไมต่ำกวา 4 มล.

2. ปดฝาครอบถวยใสยา

3. เช่ือมตออุปกรณตางๆท่ีตองใชงานเขาดวยกัน

• ใสอุปกรณเสริมสำหรับพนยาเชน ท่ีพนยาทางปาก, ท่ีพนยาทางจมูก, หนากากสำหรับผูใหญ, หนากาก

   สำหรับเด็ก เช่ือมตอไปยังตัวพนยาใหแนน พรอมใชงาน

4. สูดดมยาพน ตามปริมาณและระยะเวลาท่ีแพทยแนะนำ หามเอียงหรือโยกตัวพนยาขณะใชงานเพราะ

    อาจเกิดขอผิดพลาดในการทำงานของเคร่ืองได

        ขอควรระวัง

• หามใชน้ำมันหอมระเหย กับเคร่ืองพนยา หากมีตัวยาท่ีผสมน้ำมันหอมระเหยผสมอยูในยากอนแลว 

   ควรขอคำแนะนำจากแพทยกอนการใชยาพน

• หากพบอาการ bronchiospasm แบบเฉียบพลัน หรืออาจจะเปนตะคริว หอบ ควรหยุดการใชงานทันที 

   และควรพบแพทยเพ่ือขอคำแนะนำ

13. ท่ีพนยาทางปาก

14. หนากากพนยาสำหรับผูใหญ

15. หนากากพนยาสำหรับเด็ก

16. ท่ีพนยาทางจมูก

17. ฟลเตอรกรองอากาศ

30 ON/
30 OFF เปดใชงาน 30 นาที, พัก 30 นาทีกอนใชงานอีกคร้ัง

คำเตือน

5. การส้ินสุดการพนยา

ขอสังเกตวาการพนยาเสร็จส้ินแลว สังเกตไดจากละอองยาท่ีถูกพนออกมาเปนระยะๆ ไมเหมือนเดิม 

หรือเสียงของการฉีดพนมีการเปล่ียนแปลง แสดงวายาท่ีจะทำการพนหมดแลว ใหทำการปดสวิตช และ

วางตัวพนยาไวท่ีตำแหนงวางท่ีพนยา และทำความสะอาดอุปกรณตางๆใหเรียบรอย



• หามเปล่ียนฟลเตอรกรองอากาศขณะเคร่ืองรอน

• กำหนดชวงเวลาในการตรวจสอบฟลเตอรกรองอากาศ 

   เชน ตรวจสอบทุกคร้ังหลังการใชงาน คร้ังท่ี 10 ถาตัวกรอง

   มีการปนเปอนมากหรือมีฝุนปดก้ันฟลเตอรกรองอากาศ หรือพบวาฟลเตอรกรองอากาศมีความ

   เปยกช้ืน ใหเปล่ียนฟลเตอรกรองอากาศใหเรียบรอย ควรใชฟลเตอรกรองอากาศท่ีมาจากผูผลิต

• หมุนฝาครอบฟลเตอรกรองอากาศ ทวนเข็มนาิกาแลวดึงออกมาดานหนาเปล่ียนฟลเตอรกรอง

   อากาศใหมเขาไปแทน แลวปดฝาครอบใหแนน

 

• สำหรับผูท่ีมีปญหาเร่ืองระบบทางเดินหายใจท่ีมีความเส่ียงติดเช้ือสูง โปรดปรึกษาแพทยของคุณ

• เคร่ืองพนยาตองอยูในสถานะปด และตัวเคร่ืองพรอมท้ังอุปกรณตางๆ ตองเก็บเรียบรอยกอน

   ทำความสะอาด

• หามเทน้ำลางอุปกรณท่ีมีลักษณะเปนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และตรวจสอบใหแนใจวาไมมีน้ำ

   เขาภายในอุปกรณ

• อยาสัมผัสอุปกรณในขณะท่ีมือเปยกและหามฉีดน้ำเขาในตัวอุปกรณ

• อุปกรณท่ีสัมผัสกับรางกาย ตองลวกดวยน้ำรอนเพ่ือฆาเช้ือโรค

• ทำความสะอาดภายนอกเคร่ืองดวยผาชุบน้ำหรือน้ำสมสายชู

• ทำความสะอาดพ้ืนผิวของอุปกรณโดยผาชุบน้ำหมาดๆ ใชผาท่ีไมเปนขลุย แลวเช็ดอุปกรณใหแหง

การทำความสะอาดถวยใสยา

• ใหแยกสวนอุปกรณของถวยใสยา ออกเปนสวนๆ โดยหมุนออกแลวดึงออก ลางทำความสะอาด

และฆาเช้ือทุกสวน ตอจากน้ันจึงประกอบแตละสวนเขาท่ีเดิม

การไลความช้ืนในทอ

• ใหทำการเปดเคร่ืองพนยาจนกระท่ังอากาศไลความช้ืนออกไปจนหมด

การฆาเช้ือจุลินทรีย

• ใหทำความสะอาดกอนฆาเช้ือเฉพาะอุปกรณท่ีทำความสะอาดไดเทาน้ัน ควรทำหลังการใชงาน

   โดยตมน้ำรอนอยางนอย 10 นาที อยาใหอุปกรณสัมผัสความรอนโดยตรง สามารถใชฆาเช้ือไดดวย

   ระบบไอน้ำ

การซอมบำรุงอุปกรณ

• อยาเปดหรืองัดเคร่ือง หรือพยายามซอมดวยตัวเอง หากมีการกระทำดังกลาว การรับประกันจะส้ินสุด

   ลงทันที และอาจจะทำใหระบบการทำงานของเครื่องมีการทำงานที่ผิดปกติ

• การซอมบำรุงตองทำโดยเจาหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายจกบริษัทเทานั้น

• การทิ้งหรือกำจัดอุปกรณ ตองทำตามขอกำหนด EC - WEEE (Waste Electrical and Electronic 

   Equipment) หากมีขอสงสัยใด ๆ โปรดติดตอเจาหนาที่ดานการกำจัดของเสียในพื้นที่ของทาน

6.1 การลางจมูก

หากตองการใชน้ำยาลางจมูกอยางถูกตองใหทำดังน้ี

6. อุปกรณลางจมูก
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1. หมุนฝาปดทวนเข็มนาิกา  ยกข้ึนเพ่ือเอาออก
2. ยกชุดถวยเก็บออก

3. เติมน้ำเกลือลงในถวยใส ในปริมาณท่ีเหมาะสม
หรือตามคำแนะนำของแพทย

4. ใสฝาครอบ  ปดถวยใสน้ำเกลือ
5. หมุนฝาครอบตามเข็มนาิกา จนแนน

6. เช่ือมตอทออัดอากาศเขากับถวยใสน้ำเกลือ
จากดานลาง

7. วางฝาปด ใสในรูจมูกอยางระมัดระวัง 

โดยหายใจทางจมูก

8. กดเปด / ปด ท่ีดานหลังของเคร่ืองพนยา

เร่ิมใชงาน โดยใชน้ิวปดตรงรู บนถวยใสน้ำเกลือ

ในระหวางการลางจมูกใหหายใจอยางชาๆ และท่ัวถึง

ผานทางจมูก เอียงศีรษะเล็กนอยไปในทิศทางตรงกัน

ขามกับรูจมูกท่ีกำลังรับการรักษาเพ่ือใหน้ำเกลือ

สามารถไหลเขาสูจมูกไดดี

 ขอสังเกต

9. พักหรือปดการทำงาน  โดยเอาน้ิวออกจาก

ถวยใสน้ำเกลือ

10. เม่ือรูสึกโลงจมูกสามารถหยุดเคร่ือง  

การใชงานควรจะหยุดเม่ือใชในปริมาณท่ีเคยใช

7. การเปลี่ยนฟลเตอรกรองอากาศ

8. การทำความสะอาดและฆาเชื้อ

9. รายละเอียดผลิตภัณฑ

1

2

หมายเลขรุน IH26

166 x 141 x 148 มม.

1.4 กก.

0.8 - 1.45 บาร

สูงสุด 8 มล.

0.3 มล./นาที

สูงสุด 10 มล.

ขนาด (กวาง x สูง x ลึก)

น้ำหนัก

แรงดันการใชงาน

ปริมาณการบรรจุ (ถวยใสยา)

อัตราการพนยา

ปริมาณการบรรจุท่ีลางจมูก

ความดังของเสียง 52 เดซิเบล

230 V~; 50 Hz; 230 VA

1000 ชม.

+ 10°C ถึง + 40°C ความช้ืนสัมพัทธ 10% ถึง 95% RH

0°C ถึง + 60°C ความช้ืนสัมพัทธ 10% ถึง 95% RH 
แรงความดันบรรยากาศ: 700-1060 hPa

แหลงจายไฟ

อายุการใชงาน

อุณหภูมิท่ีทำงาน

อุณหภูมิท่ีเก็บ

1) การไหล: 5.3 ลิตร / นาที
2) การจัดสงละอองลอย: 0.326 มล
3) อัตราการจัดสงละอองลอย: 0.132 มิลลิลิตร / นาที 
4) ขนาดอนุภาค (MMAD): 3.07 ไมโครเมตร

คุณสมบัติของละอองยา

สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร.  098-280-5777, 038-314-118, 081-6339942
สำนักงานกรุงเทพฯ: รานยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต 
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260  โทร. 065-503-6565

line: @cservice
line: @beurerthai

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand

โทร. 098-280-5777
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19. ฝาปดอุปกรณลางจมูก

20. ถวยเก็บ (สำหรับใสน้ำท่ีออกจากจมูก)

21.ถวยใสน้ำเกลือ

22.รูอากาศ (นำน้ิวปดรูเพ่ือเร่ิมใชงาน)

20
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22

คุณสามารถใชท่ีลางจมูกทำความสะอาดชองจมูก ซ่ึงจะพนเปนละอองฝอยเพ่ือใหความชุมช้ืนท่ีเย่ือบุจมูก

เราแนะนำใหใชกรณีเปนหวัด ภาวะแหงในโพรงจมูก ฝุน ละอองเกสร ไซนัสเร้ือรัง หรือภายใตการแนะนำ

ของแพทย

       คำเตือน

- หามใชใสยาหรือน้ำมันหอมระเหย

       สำคัญ  

- ใสเฉพาะน้ำเกลือเทาน้ัน

- อายุการใชงาน 1 ปควรเปล่ียนอันใหม ปริมาณบรรจุน้ำเกลือสูงสุด 10 ml  ถาไมแนใจเร่ืองการเจือจาง

  น้ำเกลือ ควรปรึกษาแพทย


