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สถานะเปด/ปด เสียงเตือน

ปุมเปด/ปด
คล่ืนชีพจร

คาการไหลเวียนของเลือด

รูปท่ี 1: มุมมองหนาจอของ B-PO011

1 แนะนําผลิตภัณฑและคูมือการใชงาน

1.1 มุมมองดานหนา

1.2 วิธีการทํางาน

1.3 การติดต้ังแบตเตอร่ี

คาชีพจร

A. ใสแบตเตอร่ี AAA 2 กอนลงในอุปกรณโดยถอดฝาครอบแบตเตอร่ีออก 

ใสแบตเตอร่ีตามสัญลักษณความถูกตองของข้ัวแแบตเตอร่ีและการเปล่ียนฝาครอบ

B. คลิปอุปกรณ ลงบนน้ิวเพ่ือใหน้ิวอยูในแนวเดียวกันกับพ้ืนท่ีตรวจสอบ

C. กดปุมเปด / ปดเพ่ือเปดอุปกรณ: อุปกรณจะแสดงอินเทอรเฟซการวัด

D. อุปกรณจะแสดงการอานหลังจากเวลาประมาณ 8 วินาที.

E. ตรวจสอบใหแนใจวาการอานมีความเสถียรเปนเวลาอยางนอย 4 วินาทีสําหรับความถูกตอง

F. อุปกรณจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 8 วินาทีเม่ือเอาน้ิวออก

A. ใสแบตเตอร่ี AAA สองกอนลงในชองใสแบตเตอร่ีตามข้ัวท่ีถูกตองดังแสดงในรูปท่ี 2

B. เล่ือนฝาปดแบตเตอร่ีกลับเขาท่ีตามทิศทางของลูกศร

คาออกซิเจน

สถานะแบตเตอร่ี



สถานะเปด/ปด เสียงเตือน

รูปท่ี 2: การติดต้ังแบตเตอร่ี

รูปท่ี 3: การติดต้ังสายคลองคอ

1.4 การติดต้ังสายคลองคอ

คําเตือน :

ㆍตรวจสอบใหแนใจวาไดติดต้ังแบตเตอร่ีอยางถูกตองตามข้ัว; อุปกรณอาจเสียหายหาก

    แบตเตอร่ีติดต้ังไมถูกตอง

ㆍถอดแบตเตอร่ีออกหากไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน

A. สอดปลายเชือกเสนเล็กท่ีบางกวาผานรูแขวน

B. สอดปลายเชือกเสนเล็กท่ีหนาข้ึนผานทินเนอรปดทายและขันเชือกเสนเล็กใหแนน (รูปท่ี 3)



1.5 ขอควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
A. ตรวจสอบใหแนใจวาขนาดน้ิวใชไดกอนใชงาน

B. หลีกเล่ียงอุณหภูมิและความช้ืนท่ีสูงเกินไปและตรวจสอบใหแนใจวาสภาพแวดลอมปราศจากวัสดุ

ท่ีติดไฟได นอกจากน้ีอยาลืม:

a) หลีกเล่ียงแสงจาและแสงแดดโดยตรง

b) หลีกเล่ียงรังสีอินฟราเรดและรังสีอัลตราไวโอเลต

c) หลีกเล่ียงการสัมผัสกับหมอกฝุนตัวทําละลายอินทรียและกาซท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน

C. ไมควรใชอุปกรณในตําแหนงหรือแขนขาใด ๆ

ผูกกับหลอดเลือดหรือขอมือความดันโลหิตหรือรับฉีดเขาเสนเลือด

D. อุปกรณอาจทํางานไมถูกตองกับผูปวยท่ีคาออกซิเจนต่ํา

การไหลเวียน: ทําใหน้ิวอุนข้ึนหรือเปล่ียนตําแหนงอุปกรณอาจชวยปรับปรุงการวัด

E. ลางยาทาเล็บออกกอนใช

F. ใชน้ิวแหงสําหรับการอานคาออกซิเจนเทาน้ัน

หมายเหตุ :

A. ตรวจสอบใหแนใจวาน้ิวสอดเขาไปในโพรบจนสุดเม่ือใชงาน

B. อนุญาตใหไฟ LED สองลงบนเล็บโดยตรงตามท่ีแสดงในรูปท่ี 4.

C. ยังคงอยูในระหวางการอานคาออกซิเจน



1.6 ฟงกช่ันและการทํางานของเมนู
กฎการทํางานของปุม

หลังจากเปดอุปกรณ ใหกดปุมเปด/ปดคางไวประมาณ 2 วินาที เมนูการต้ังคาจะปรากฎข้ึนมา

ต้ังคาโดยการกดปุมแบบยาวประมาณ 1-2 วินาที กดปุมแบบส้ันนอยกวา 0.5 วินาที

หนาจอเมนูการต้ังคา

- ยาย "*" ไปยังตัวเลือกท่ีตองการเและกดปุมเพ่ือต้ังคา Alm หรือ Beep เปนเปดหรือปด

- เม่ือ Alm ถูกต้ังคาเปนเปด SpO2 หรือ PR ท่ีวัดไดคาเกินขีดจํากัดบนหรือขีดจํากัดลางตัวเลข 

SpO2 หรือ PR จะกะพริบ

- เม่ือต้ังคา Alm เปน OFF และคาท่ีวัดไดเกินขีดจํากัด คา SpO2 หรือ PR จะไมกะพริบ

- เม่ือต้ังคา Beep เปน ON จะมีเสียงเตือนระหวางการวัดชีพจร เม่ือต้ังคา Beep เปน OFF 

จะไมมีเสียงออกมา

- ในขณะท่ีสัญลักษณ "*" ยังคงอยูบนตัวเลือก หากคืนคาใหกดคางไวปุมเพ่ือเรียกคืนการต้ังคา

- กดปุมเพ่ือเลือกระดับความสวางจาก O-5 ย่ิงคามากความสวางก็ย่ิงมากข้ึน

รูปท่ี 4 : แผนภาพตําแหนงน้ิว



หนาจอเมนูการต้ังคา 2

- กดปุมเพ่ือสลับระหวางตัวเลือกตางๆ เก่ียวกับเร่ืองน้ีอินเทอรเฟซคุณสามารถกําหนด

ขีดจํากัดบนและขีด จํากัด ลางของ SpO2 Alm และ PR Alm.

- ในขณะท่ีสัญลักษณ "*" ยังคงอยูบนตัวเลือก +/- ใหกดปุมเพ่ือต้ังคาตัวเลือกเปน + หรือ - 

ในโหมด "y" ใหเลือกตัวเลือกท่ีเก่ียวของและกดปุมคางไวเพ่ือเพ่ิมขีดจํากัดบนหรือลาง ในโหมด "-" 

กดคางไวปุมเพ่ือลดขีดจํากัดบนหรือลาง

- ยาย "*" ไปท่ีตัวเลือกออกและกดปุมเพ่ือกลับไปท่ีอินเทอรเฟซการตรวจสอบ

รูปท่ี 5 : หนาจอเมนูการต้ังคา

หนาจอเมนูการต้ังคา 1 หนาจอเมนูการต้ังคา 2



2 ขอมูลจําเพาะทางเทคนิค

2.1 การจําแนกประเภท

ประเภทของการปองกันเม่ือไฟฟาช็อต:

ระดับการปองกันไฟฟาช็อต:

โหมดการทํางาน:

ระดับการปองกันอันตรายจากการระเบิด:

2.2 ความตองการพลังงาน

คุณสมบัติของแบตเตอร่ี:

กระแสไฟท่ีใชงาน:

2.3 คุณสมบัติทางกายภาพ

ขนาดสินคา (กวาง*สูง*ลึก):

น้ําหนัก:

2.4 ขอมูลจําเพาะการวัด

SpO2 ประกาศความแมนยํา:

SpO2 ชวงการแสดงผล:

ความละเอียด SpO2:

PR ประกาศความแมนยํา:

ความละเอียด PR:

2.5 ขอกําหนดดานส่ิงแวดลอม

อุณหภูมิ

การทํางาน:

การจัดเก็บ/การขนสง:

Il (อุปกรณขับเคล่ือนภายใน)

Type BF-Applied part

การตรวจสอบเฉพาะจุด

IP22

AAA 2 กอน (LRO3)

25-50mA

57*30*31 มม.

28g (ไมรวมแบตเตอร่ี)

70% ~ 100%: t2digits

0% ~ 69%: ไมระบุ

30% ~ 99%

1%

25 ~ 250 bpm: + 3digits

1 bpm

+50 ~ +104 ํF / +10 ~ +40 ํC

-4 ~ +140 ํF / -20 ~ + 60ํC



หมายเหตุ:

1) การเรียกรองความแมนยําของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว ยืนยันจากการวิจัยทางคลีนิค

ท่ีครอบคลุมท้ังขอเรียกรอง สวนแบงของออกซิเจนแรงบันดาลใจ(FiO2) ท่ีสงไปยังวัตถุทดลอง

มีความหลากหลายเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายจํานวนหน่ึง ระยะเวลาอ่ิมตัวคงท่ีใน SpO2 ท่ีระบุไว

ระยะความแมนยํา (เชน 70%-100%), ความแมนยําของ SpO2 คํานวณโดยเปรียบเทียบ

การอาน SpO2 ของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิวเปนคาของ SaO2 ท่ีกําหนดดวย a Co-Oximeter

2) การทดลองทางคลินิกรวม 11 คน: ชาย 6 คน และหญิง 5 คน อายุระหวาง 18 ถึง 46 ป

ความช้ืน

การทํางาน:

การจัดเก็บ/การขนสง:

ความดันบรรยากาศ

การทํางาน:

การจัดเก็บ/การขนสง:

2.6 การแสดงผล

ประเภทจอภาพ:

สีท่ีแสดง:

แสดงเน้ือหา:

10 ~ 95% ไมมีการควบแนน

10 ~ 95% ไมมีการควบแนน

70 ~ 106kpa

50 ~ 107.4kpa

จอแสดงผล TFT

1.14 น้ิว (สีเหลืองและสีน้ําเงิน)

SpO2%, อัตราชีพจร, Pl%, กราฟแทง

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี, คล่ืนชีพจร



หมายเหตุ:

1) การเรียกรองความแมนยําของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว ยืนยันจากการวิจัยทางคลีนิค

ท่ีครอบคลุมท้ังขอเรียกรอง สวนแบงของออกซิเจนแรงบันดาลใจ(FiO2) ท่ีสงไปยังวัตถุทดลอง

มีความหลากหลายเพ่ือท่ีจะบรรลุเปาหมายจํานวนหน่ึง ระยะเวลาอ่ิมตัวคงท่ีใน SpO2 ท่ีระบุไว

ระยะความแมนยํา (เชน 70%-100%), ความแมนยําของ SpO2 คํานวณโดยเปรียบเทียบ

การอาน SpO2 ของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิวเปนคาของ SaO2 ท่ีกําหนดดวย a Co-Oximeter

2) การทดลองทางคลินิกรวม 11 คน: ชาย 6 คน และหญิง 5 คน อายุระหวาง 18 ถึง 46 ป

3.1 การบํารุงรักษา

อายุการใชงานของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว คือ 3 ป

ดูแลเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิวและอุปกรณเสริมใหปราศจากฝุนและส่ิงสกปรก

และปฏิบัติตามกฎเหลาน้ี:

A. กรุณาทําความสะอาดอุปกรณกอนใชงานตาม

บทท่ี 3.2; ถอดแบตเตอร่ีออกจาก เม่ือไมใชอุปกรณเปนเวลานาน

B. เปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันไฟฟาต่ํา และสัญลักษณสถานนะแบตเตอร่ีปรากฏข้ึน

C. ขอแนะนําใหเก็บอุปกรณในสภาพแวดลอมท่ีแหง ไมมีกาซท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนและระบายอากาศไดดี

ตลอดเวลา ความช้ืนและแสงแดดการสัมผัสโดยตรงจะมีผลตออายุการใชงานของอุปกรณและ

อาจทําใหเกิดความเสียหาย

D. ควรเก็บเก็บอุปกรณไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง -20 - 60 ํC และความช้ืนสัมพันธนอยกวา 95%

E. อุปกรณท่ีบรรจุสามารถขนสงไดโดยยานพาหนะธรรมดา. ไมสามารถขนสงอุปกรณแบบรวม

กับวัสดุท่ีเปนพิษอันตรายและมีฤทธ์ิกัดกรอน

3 การบํารุงรักษา, การทําความสะอาด, การฆาเช้ือ

คําเตือน :

ㆍไมอนุญาตใหปรับเปล่ียน แกไข หรือซอมแซมอุปกรณน้ี



ขอควรระวัง

- ควรเจือจางสบูตามคําแนะนําของผูผลิตหรือใชความเขมขนต่ําสุดเทาท่ีจะเปนไปได

- อยาจุมอุปกรณลงในของเหลว

- อยาเทของเหลวลงบนอุปกรณหรืออุปกรณเสริมโดยตรง

- หามใชวัสดุขัด (เชนขนเหล็กหรือขัดเงิน) หรือน้ํายาทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน

(เชนอะซิโตนหรือน้ํายาทําความสะอาดท่ีใชอะซิโตน)

- หากคุณทําของเหลวหกใสอุปกรณ โปรดติดตอเรา หรือพนักงานบริการของคุณ

3.1 การบํารุงรักษา

อายุการใชงานของเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิว คือ 3 ป

ดูแลเคร่ืองวัดออกซิเจนท่ีปลายน้ิวและอุปกรณเสริมใหปราศจากฝุนและส่ิงสกปรก

และปฏิบัติตามกฎเหลาน้ี:

A. กรุณาทําความสะอาดอุปกรณกอนใชงานตาม

บทท่ี 3.2; ถอดแบตเตอร่ีออกจาก เม่ือไมใชอุปกรณเปนเวลานาน

B. เปล่ียนแบตเตอร่ีเม่ือแรงดันไฟฟาต่ํา และสัญลักษณสถานนะแบตเตอร่ีปรากฏข้ึน

C. ขอแนะนําใหเก็บอุปกรณในสภาพแวดลอมท่ีแหง ไมมีกาซท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอนและระบายอากาศไดดี

ตลอดเวลา ความช้ืนและแสงแดดการสัมผัสโดยตรงจะมีผลตออายุการใชงานของอุปกรณและ

อาจทําใหเกิดความเสียหาย

D. ควรเก็บเก็บอุปกรณไวในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง -20 - 60 ํC และความช้ืนสัมพันธนอยกวา 95%

E. อุปกรณท่ีบรรจุสามารถขนสงไดโดยยานพาหนะธรรมดา. ไมสามารถขนสงอุปกรณแบบรวม

กับวัสดุท่ีเปนพิษอันตรายและมีฤทธ์ิกัดกรอน

3.2 การทําความสะอาด

ควรทําความสะอาดอุปกรณเปนประจํา หากมีมลภาวะหนักหรือมีฝุนและทรายจํานวนมาก

อยูในสถานท่ีของคุณควรทําความสะอาดอุปกรณใหบอยข้ึน กอนทําความสะอาดอุปกรณ 

โปรดอานขอบังคับของโรงพยาบาลในการทําความสะอาดอุปกรณ 

สารทําความสะอาดท่ีแนะนํา ไดแก

a) สบูออน ๆ (เจือจาง)

b) เอทานอล (70%)

ในการทําความสะอาดอุปกรณของคุณใหปฏิบัติตามกฎเหลาน้ี:

a) ปดการใชงานอุปกรณ

b) ทําความสะอาดหนาจอโดยใชผานุมสะอาดชุบน้ํายาเช็ดกระจก

c) ทําความสะอาดพ้ืนผิวดานนอกของอุปกรณและชองหนีบน้ิว โดยใชผานุมชุบน้ํายาทําความสะอาด

d) ใชผาแหงเช็ดน้ํายาทําความสะอาดท้ังหมดออก หลังทําความสะอาดหากจําเปน

e) ทําใหอุปกรณของคุณแหงในท่ีอากาศถายเทและเย็น 

เพ่ือหลีกเล่ียงความเสียหายตออุปกรณใหปฏิบัติตามกฎเหลาน้ี



3.3 การฆาเช้ือ

ทําความสะอาดอุปกรณกอนฆาเช้ือ สารฆาเช้ือท่ีแนะนําคือเอทานอล 70% 

ข้ันตอนเหมือนกับการทําความสะอาด

3.4 การกําจัด

กําจัดอุปกรณโดยใหสอดคลองกับกฎหมายทองถ่ิน และขอกําหนดเก่ียวกับส่ิงแวดลอม

และการกําจัดของเสีย

ไมสามารถ

เปดเคร่ืองได

แบตเตอร่ีหมดหรือแบตเตอร่ีออน

การติดต้ังแบตเตอร่ีไมถูกตอง

อุปกรณทํางานผิดปกติ

เปล่ียนแบตเตอร่ี

ติดต้ังแบตเตอร่ีอีกคร้ัง

กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย

1 x สายคลองคอ

2 x แบตเตอร่ี AAA (รวมอยูดวย)

1 x คูมือการใชงาน

ขอควรระวัง

หามใช ETO หรือฟอรมาลดีไฮดในการฆาเช้ือโรค

4 อุปกรณเสริม

5 การแกไขปญหา

ปญหา เหตุผลท่ีเปนไปได แนวทางแกไข



Spo2 และ PR

ไมแสดง

ตามปกติ

จอแสดงผล

ดับกะทันหัน

Spo2 และ PR

ไมแสดง

อยางเสถียร   

ขนาดน้ิวใหญหรือเล็กเกินไป

แสงโดยรอบมากเกินไป

การไหลเวียนเลือดของผูใชต่ํามาก

อุปกรณถูกต้ังคาใหปดโดยอัตโนมัติ

ใน 8 วินาที เม่ือไมมีการใชงาน

แบตเตอรีใกลจะหมดแลว

สอดน้ิวเขาไปไมลึกพอ

น้ิวส่ันหรือเคล่ือนไหวรางกาย

ไมใชในสภาพแวดลอมการทํางาน

ท่ีกําหนดโดยคูมือน้ี

อุปกรณทํางานผิดปกติ

เลือกขนาดน้ิวท่ีเหมาะสม

หลีกเล่ียงท่ีท่ีมีแสงมากเกินไป

นวดน้ิวแลวลองอีกคร้ัง

ปกติ

เปล่ียนแบตเตอร่ี

เปล่ียนน้ิวแลวลองอีกคร้ัง

พยายามไมเคล่ือนไหวรางกาย 

หรือขยับน้ิว

กรุณาใชในสภาพแวดลอม

การทํางานปกติ

กรุณาติดตอตัวแทนจําหนาย

ปญหา เหตุผลท่ีเปนไปได แนวทางแกไข


