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หมายเหตุเก่ียวกับความปลอดภัย

โปรดอานหมายเหตุเก่ียวกับความปลอดภัยกอนใชงาน

เคร่ืองหมายเตือนและสัญลักษณในท่ีน้ี แสดงไวเพ่ือใหคุณใชผลิตภัณฑน้ีไดอยางปลอดภัยและถูกตอง ตลอดจนเพ่ือ
ปองกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับคุณและคนอ่ืนๆ 

·

คําเตือน

- โปรดแนใจวาชนิด ปริมาณและเกณฑการใชยา เปนไปตามคําแนะนําของแพทย
- เม่ือคุณใชงานเคร่ืองเปนคร้ังแรก หรือไมไดใชงานเปนระยะเวลานาน กรุณาทําความสะอาดและฆาเช้ือกอนการใชงาน
- ทําความสะอาดและฆาเช้ือถวยใสยา, หนากากพนยา, อุปกรณพนยาทางปาก กอนการใชงานคร้ังแรกหรือหลังจากใชงานเสร็จทุก  
  คร้ัง
- ตองแนใจวาไดใชเคร่ืองพนละอองยาตามวัตถุประสงคหรือกับผูปวยท่ีจําเปนจริงๆ
- หามบํารุงรักษาอุปกรณขณะท่ีกําลังใชงานกับผูปวย
- ตรวจสอบใหแนใจวาช้ินสวนท่ีทําความสะอาดและฆาเช้ือน้ันแหงสนิท และไดเก็บไวในท่ีสะอาด
- หามวางหรือพยายามทําใหช้ินสวนหรือสวนประกอบใดๆ ของเคร่ืองพนแหงโดยการใชไมโครเวฟเด็ดขาด
- เก็บอุปกรณใหพนมือทารกและเด็กท่ีไมไดรับการดูแล เน่ืองจากอุปกรณมีช้ินสวนขนาดเล็กท่ีสามารถกลืนได นอกจากน้ีสายเคเบิล
  และสายยาง  อาจนําไปสูการบีบรัดคอได
- หามใชอุปกรณเสริม เชน ถวยใสยา, หนากากพนยา, อุปกรณพนยาทางปาก ท่ีไมไดบรรจุมาในกลองพรอมอุปกรณ
- หามลางเคร่ืองหรือปล๊ักไฟดวยน้ําหรือน้ํารอน
- หามนําเคร่ืองหรือปล๊ักไฟแชหรือจุมลงในน้ําหรือของเหลวอ่ืนๆ
- อยาปดหรือคลุมคอมเพรสเซอรดวยผาหม ผาขนหนู หรือฝาคลุมอ่ืนๆ ซ่ึงอาจทําใหคอมเพรสเซอรรอนเกินไปและทํางานผิดปกติ
- หามใชอุปกรณน้ีในท่ีท่ีอาจทําใหอุปกรณสัมผัสกับแกสไวไฟหรือไอน้ําได
- Pentamidine ไมใชยาท่ีไดรับการอนุมัติสําหรับใชกับอุปกรณน้ี
- ควรท้ิงยาท่ีเหลือในถวยใสยาท้ังหมดทุกคร้ังหลังการใชงาน
- อยาวางอุปกรณหรือช้ินสวนใดๆ ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูงหรือช้ืน เชน วางอุปกรณท้ิงไวในรถยนตในชวงท่ีอากาศรอนหรือสัมผัสกับ
  แดดโดยตรง
- หามใชหรือเก็บอุปกรณในท่ีท่ีอาจโดนควันพิษหรือสารระเหย
       ตรวจสอบใหแนใจวาถวยใสยาสะอาด กอนใชงาน
       หามใชยาชาหรือขณะใชเคร่ืองชวยหายใจ
- ไมเหมาะสําหรับใชในท่ีท่ีมีสวนผสมของยาสลบท่ีติดไฟไดกับอากาศหรือออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซด
- ความเส่ียงจากไฟฟาช็อต : 
       หามใชคอมเพรสเซอรหรือปล๊ักไฟฟาขณะเปยก
       อยาเสียบหรือถอดปล๊ักไฟฟาดวยมือเปยก
       หามใชหรือเก็บอุปกรณไวในท่ีช้ืน เชน หองน้ํา
- การบํารุงรักษาและจัดเก็บ :
       อยาแชช้ินสวนของเคร่ือง ไวในน้ํายาทําความสะอาด 
       ลางช้ินสวนเคร่ืองพนดวยน้ําสะอาดหลังจากฆาเช้ือ
- จัดเก็บอุปกรณและสวนประกอบในท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัย
- หากคุณมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ กับอุปกรณน้ี เชน การต้ังคา การบํารุงรักษา หรือการใชงาน โปรดติดตอเจาหนาท่ีบริการ
  หรือทางผูจัดจําหนาย หามเปดหรือซอมบํารุงดวยตัวเอง
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ขอควรระวัง

- อยาสูดดมน้ําในถวยใสยา
- อยาทําน้ําหรือของเหลวอ่ืนๆ หกใสคอมเพรสเซอร เน่ืองจากช้ินสวนเหลาน้ีไมกันน้ํา หากของเหลวหกใสช้ินสวนเหลาน้ีใหถอด
  ปล๊ักไฟออกทันทีแลวเช็ดดวยผาหรือวัสดุดูดซับท่ีออนนุม
- อยาทําเคร่ืองหรือถวยใสยาตกหรือกระแทกรุนแรง
- หามถอดช้ินสวน, ซอมแซม หรือดัดแปลงอุปกรณน้ี
- ดูแลอุปกรณอยางใกลชิดเม่ืออุปกรณถูกใชหรืออยูใกลกับทารก, เด็ก 
- หากมีการใชงานอุปกรณอยางตอเน่ืองอายุการใชงานของอุปกรณอาจส้ันลง
- จํากัดเวลาการใชงานคร้ังละ 25 นาที และใหพักการใชงาน 40 นาทีกอนเร่ิมใชอุปกรณอีกคร้ัง
- อยาใสวัตถุใดๆ ลงในคอมเพรสเซอร
- ตรวจสอบใหแนใจวาฟวเตอรกรองอากาศสะอาด เปล่ียนฟวเตอรกรองอากาศหากมีการเปล่ียนสีหรือใชมานานกวา 60 วัน
- ตรวจสอบใหแนใจวาถวยใสยาถูกประกอบอยางถูกตอง, ติดต้ังฟวเตอรกรองอากาศอยางถูกตอง, ทออากาศเช่ือมตอกับ
  คอมเพรสเซอรและถวยใสยาอยางถูกตอง อากาศอาจร่ัวซึมจากทออากาศระหวางการใชงานหากไมไดเช่ือมตออยางแนนหนา
- หามใชอุปกรณหากทออากาศมีการหักงอ
  หามใสยาเกิน 8 มล. ลงในถวยใสยา
  หามใชงานอุปกรณท่ีอุณหภูมิสูงกวา 40 °C (104 °F)
  หามเอียงถวยใสยามากกวา 45°  เน่ืองจากยาอาจไหลเขาปากได
  หามเขยาถวยใสยาขณะใชงานอุปกรณ
- ใชเฉพาะช้ินสวนและอุปกรณเสริมท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน ช้ินสวนและอุปกรณเสริมท่ีไมไดรับอนุญาตใหใชกับอุปกรณ อาจทําให
  อุปกรณเสียหายได
- การเปล่ียนแปลงหรือดัดแปลงท่ีไมไดรับการอนุมัติ จะทําใหการรับประกันของผูใชเปนโมฆะ
- เพ่ือหลีกเล่ียงการบาดเจ็บท่ีเย่ือบุจมูก อยาบีบสวนท่ีเปนอุปกรณพนยาทางจมูก
- เม่ือใชอุปกรณน้ีจะมีเสียงรบกวนและการส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากคอมเพรสเซอร
- นอกจากน้ียังมีเสียงดังท่ีเกิดจากการอัดอากาศภายในถวยใสยา ซ่ึงเปนเร่ืองปกติ และไมไดระบุวาทํางานผิดปกติ
- เม่ือฆาเช้ือช้ินสวนดวยการอุน ตองตรวจสอบใหแนใจวาภาชนะไมเดือดและแหง
- หามใชอุปกรณขณะนอนอยูหรืองวงนอน
- ถอดปล๊ักไฟออกจากอุปกรณหลังการใชงาน
- ถอดปล๊ักไฟออกจากเตาเสียบไฟกอนทําความสะอาดอุปกรณ
- อยาใสยาคางไวในถวยใสยาหลังการใชงาน
  อยาเก็บทออากาศท่ีมีความช้ืนหรือยาท่ีเหลืออยูในทออากาศ ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดการติดเช้ือจากแบคทีเรีย
  หามพันปล๊ักไฟรอบคอมเพรสเซอร
- ผูท่ีไมไดรับการฝกอบรมตามทักษะท่ีระบุ ไมไดรับอนุญาตใหดูแลรักษาอุปกรณ
- หากคุณมีปญหาหรือขอสงสัยใดๆ กับอุปกรณน้ี เชน การต้ังคา การบํารุงรักษา หรือการใชงาน โปรดติดตอเจาหนาท่ีบริการ
  หรือทางผูจัดจําหนาย อยาเปดหรือซอมบํารุงดวยตัวเอง

3

หมายเหตุเก่ียวกับความปลอดภัย

โปรดอานหมายเหตุเก่ียวกับความปลอดภัยกอนใชงาน

เคร่ืองหมายเตือนและสัญลักษณในท่ีน้ี แสดงไวเพ่ือใหคุณใชผลิตภัณฑน้ีไดอยางปลอดภัยและถูกตอง ตลอดจนเพ่ือ
ปองกันความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับคุณและคนอ่ืนๆ 

·



สัญลักษณ ความหมาย

สัญลักษณสําหรับการระมัดระวัง ความปลอดภัยท่ีใชเพ่ือเนนวามี คําเตือนหรือขอควรระวัง
เฉพาะท่ีเก่ียวของกับอุปกรณท่ีไมพบบนฉลาก สัญลักษณน้ียังสามารถใชเพ่ือหมายถึง 
“ความนาสนใจ , ดูคําแนะนําสําหรับการใช”

สัญญาลักษณระบุวาควรสงอุปกรณไปยังหนวยงานพิเศษตามระเบียบขอบังคับของทอง
ถ่ินสําหรับการแยกเก็บหลังส้ินอายุการใชงาน

สัญลักษณสําหรับ “คูมือในการปฏิบัติการจะตองอาน” ระบุความจําเปนของผูใช เพ่ือใช
ศึกษาคําแนะนําการใชงาน

ระบุวันท่ีผลิตอุปกรณทางการแพทย

สัญลักษณน้ีจะตองมาพรอมกับหมายเลขประจําสินคาของผูผลิต

สัญลักษณสําหรับหมายเลขล็อตของผูผลิต ; ระบุรหัสแบทชของผูผลิตเพ่ือใหสามารถระบุ
แบทชหรือล็อตได

ระบุตัวแทนท่ีไดรับอนุญาติจากประชมคมยุโรป

สัญลักษณสําหรับเคร่ืองหมาย CE สัญลักษณน้ีรับรองวาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนดดานความปลอดภัย ดานสุขภาพหรือส่ิงแวดลอมของสหภาพยุโรป

สัญลักษณน้ีระบุวา อุปกรณน้ีมีสวนท่ีใช EC 60601-1 ชนิด BF เปนสวนประกอบ

ปองกันน้ํา หมายความวา อุปกรณสามารถปองกันหยดน้ําในแนวต้ังได 15°

ผลิตภัณฑน้ีมีไวสําหรับการรักษาโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ เชน โรคหอบหืด ภูมิแพ ฯลฯ
หลักการทํางาน : คอมเพรสเซอรบังคับใหอากาศเขาไปในถวยใสยา เม่ืออากาศเขาสูถวยใสยาจะแปลงยาท่ีใสตาม
กําหนด ใหเปนละอองขนาดเล็ก เพ่ือใหสูดดมไดงาย
ความหมายของสัญญาลักษณท่ีใชในคูมือน้ี
 

แนะนําผลิตภัณฑ

สัญลักษณ
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กรุณาตรวจสอบผลิตภัณฑ

เน้ือหาผลิตภัณฑ

รายการตอไปน้ีบรรจุอยูในกลอง หากมีรายการใดสูญหาย โปรดติดตอรานคาท่ีคุณซ้ือ
ผลิตภัณฑหรือตัวแทนจําหนาย Bluedot ท่ีใกลท่ีสุด

ในการเร่ิมการพนยา คุณตองประกอบอุปกรณเสริมตางๆ กับตัวเคร่ือง
โปรดอานหนา 7,8,9 และทําความเขาใจประเด็นในการประกอบกอนเร่ิมใชงานเคร่ือง 

1.คอมเพรสเซอร
(ตัวเคร่ือง)

4. หนากากพนยา
   (สําหรับเด็ก) 

6. ทออากาศ

2. ถวยใสยา

5. ท่ีพนยาทางปาก

7. ฟวเตอรกรองอากาศ

3. หนากากพนยา
   (สําหรับผูใหญ) 

8. อะแดปเตอร DC

(ดูท่ีหนา 7, 8, 9)
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เน้ือหาผลิตภัณฑ

ช่ือของแตละสวน
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1. คอมเพรสเซอร (อุปกรณหลัก)

2. ชองเสียบทออากาศ

3. ทออากาศ

4. สวิตช ปด-เปด

5. ชองเสียบไฟ DC

6. ถวยใสยา

7. ท่ีวางถวยใสยา

8. จุกปดฟวเตอรกรองอากาศ

9. ฐานจุกยางกันรองพ้ืน

10. สายอะแดปเตอร DC 

11. ฝาปดถวยใสยา

12. ปลอกดานบนถวยใสยา

13. กรวยตีละออง

14. ปลอกดานลางถวยใสยา

a. ถวยใสยา                             

b. หนากากพนยา (เด็ก / ผูใหญ)

d. ทออากาศ

c. ท่ีพนยาทางปาก                                 

e. ฟวเตอรกรองอากาศ

f. อะเเดปเตอร DC

a b c

d e f

ช่ือของอุปกรณเสริม



วิธีการประกอบ
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1. การเตรียมแหลงพลังงาน

2.  การเติมยาลงในถวยใสยา

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำความสะอาดหนากากพนยา, ที่พนยาทางปาก, ตัวกรองอากาศ 
กอนการใชงาน

- ทําความสะอาดและฆาเช้ือถวยยา, หนากากพนยา, ท่ีพนยาทางปาก กอนการใชงานเปนคร้ังแรก
หลังจากซ้ือ
- หากไมไดใชงานเคร่ืองพนยาเปนเวลานานหรือหากมีผูใชงานมากกวา 1 คน ใหทําความสะอาดและ
ฆาเช้ือถวยยา , หนากากพนยา, ท่ีพนยาทางปาก กอนการใชงานทุกคร้ัง
- ตรวจสอบใหแนใจวาตัวกรองอากาศสะอาด  หากตัวกรองอากาศเปล่ียนสีหรือใชงานเปนเวลานาน
กวา 60 วัน ใหเปล่ียนตัวกรองอากาศใหม

เช่ือมตออะแดปเตอร DC เขากับแจ็ค DC ของอุปกรณหลัก จากน้ันตอเขากับเตาเสียบไฟ
ตามท่ีแสดงในรูป

ถอดท่ีพนยาหรือหนากากพนยาออกจากถวยยา แลวคลายเกลียว
ปลอกดานบนของเคร่ืองพน

ขอควรระวัง : อยาใหแผนก้ันกระแทกกับพ้ืนแผนก้ันน้ัน 
ยึดไวกับปลอกดานบนของเคร่ืองพนยาดวยตะขอสองอัน
และสามารถดึงออกมาได

เติมยาตามปริมาณท่ีกําหนดไวอยางถูกตองลงในปลอก
ดานลางของถวยใสยา

หามใชงานขณะมือเปยก!



การประกอบถวยใสยา
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3. ประกอบถวยยา

A. หมุนเกลียวปลอกดานบนประกอบเขากับปลอกดานลางของเคร่ืองพน หนุมตามเข็มนาิกาจน
ปดสนิท

B. ประกอบอุปกรณสําหรับพนตามท่ีตองการ หรือจากคําเเนะนําของเเพทย

ท่ีพนยาทางปาก หนากากพนยา



การประกอบทออากาศ
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4. ประกอบทออากาศ

ข้ันตอนท่ี 1 : บิดทอเช่ือมตอทออากาศ และดันใหแนนเขาไปในชองเสียบทออากาศของเคร่ืองพน
ละอองยา

ข้ันตอนท่ี 2 : บิดทออากาศเล็กนอย และดันใหแนนเขาไปในชองเสียบทออากาศท่ีดานลางของถวย
ใสยา

ใชท่ีวางถวยยาเปนท่ียึดช่ัวคราวสําหรับถวยยา

ขอควรระวัง : วางถวยยาใหตรงเม่ือประกอบทอ
อากาศ มิฉะน้ันยา อาจร่ัวไหลออกจากถวยยา

ขอควรระวัง : อยาใชเคร่ือง หากทออากาศหักงอ



ทาท่ีถูกตอง ขอควรระวัง: อยาเอียงถวยยามากกวา 45 °
มิฉะน้ันยาอาจไหลเขาปากได

กดเปดสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง ON ( I ) 
เม่ือเคร่ืองพนละอองยาเร่ิมทํางาน หากตองการหยุดการพนยาให
กดปดสวิตซไปท่ีตําแหนง OFF ( O )

วิธีการใชงาน
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1. ถือถวยยาตามท่ีแสดงในภาพ

2. เปดสวิตซอุปกรณ 

45°



ความแตกตางระหวางอุปกรณเสริมในการพนยา ดังน้ี

ท่ีพนยาทางปาก (สวนท่ีปากคาบ)
- ใสหลอดเปาเขาไปในปากของคุณ แลวสูดหายใจเขาและหายใจออก
ตามปกติผานทางหลอดเปา

เม่ือละอองยาหมดลง 
กดปดสวิตชไฟไปท่ีตําแหนง OFF ( O ) 
เคร่ืองพนละอองยาจะหยุดทํางาน

หนากากพนยา
- วางหนากากครอบจมูกและปาก ดึงสายยางยืดคลองศีรษะ คอยๆ
ดึงสายเพ่ือปรับขนาด สูดดมยาและหายใจเขาออกผานหนากากตาม
ปกติ

วิธีการใชงาน

11

3. การพนยา

4. ปดสวิตซอุปกรณ



- จับข้ัวตอทออากาศ และคอยๆ ดึงลง

- ตรวจสอบทออากาศ ไมควรมีการควบแนนหรือมีความช้ืนตกคางในทออากาศ
 

หากเกิดการควบแนนหรือความช้ืนในทออากาศคางอยูใหนําออกจากทออากาศ ตามคําแนะนํา
ดานลางน้ี

1. ตรวจสอบใหแนใจวา ทออากาศยังคงเช่ือมตอกับข้ัวตอทออากาศของเคร่ืองพนละอองยา
2. เปดสวิตซอุปกรณ เคร่ืองพนละอองยาจะเร่ิมทํางานและปมอากาศผานทออากาศ เพ่ือเปน
    การไลความช้ืนท่ีคางอยูในทออากาศ
3. ปดสวิตซอุปกรณ

วิธีการใชงาน
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5. ถอดทออากาศออกจากถวยยา

- จับท่ีข้ัวตอของทออากาศและดึงข้ัวตอของทออากาศเบาๆ ออกจากข้ัวตอทออากาศท่ีดานขาง
ของเคร่ืองพนละอองยา

6. ถอดทออากาศออกจากเคร่ืองพนละอองยา

- ถอดอะแดปเตอร DC ออกจากเตาเสียบไฟและแจ็ค DC ของอุปกรณหลัก

7. ถอดอะแดปเตอร DC ออกจากเตาเสียบไฟ



1. ถอดอุปกรณเสริมในการพนยาออกจากถวยยา
2. ถอดทออากาศออกจากถวยยา
3. คอยๆ คลายเกลียวฝาครอบถวยยาออก

5. ลางช้ินสวนดวยน้ําสะอาด
6. ใชผาทําความสะอาดในสภาพแวดลอมท่ีสะอาด ดวยมือท่ีแหงหรืออากาศท่ีแหง

4. ท้ิงยาท่ีเหลือหลังจากการพน 

7. ประกอบถวยยาและเก็บไวในถุงแหง

ขอควรระวัง : ทําความสะอาดตัวเคร่ืองโดยใชผานุม ชุบน้ําหมาดๆ หรือผงซักฟอกออนๆ อยาใชน้ํายา
ทําความสะอาดท่ีมีฤทธ์ิกัดกรอน

ตรวจสอบใหแนใจวาไดทําความสะอาดและเก็บรักษาเคร่ืองหลังจากพนยา

วิธีการทําความสะอาดตัวเคร่ืองหลังจากพนยา
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- วิธีการตามท่ีอธิบายไวดานลาง :

ใชน้ํายาฆาเช้ือท่ีมีวางจําหนายท่ัวไปในทองตลาดพรอมกับคําแนะนําท่ีไดรับจากผูผลิตน้ํายาฆาเช้ือ 
ท่ีเหมาะสําหรับการฆาเช้ืออุปกรณเสริมพนยา

- จุมช้ินสวนในน้ํายาฆาเช้ือตามระยะเวลาท่ีกําหนด
- นําช้ินสวนออกจากน้ํายาฆาเช้ือ และท้ิงน้ํายาฆาเช้ือ
- ลางช้ินสวนดวยน้ําอุนสะอาด สะบัดน้ําออก และปลอยวางไวในท่ีท่ีอากาศแหงในสภาพแวดลอม  
  ท่ีสะอาด

- หามอบแหงช้ินสวนดวยเตาไมโครเวฟ
- หามใชเคร่ืองอบความรอนฆาเช้ือ, กาซ EOG หรือ พลาสมาอุณหภูมิต่ํา ในการฆาเช้ือ
อุปกรณ

วิธีการฆาเช้ือ
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ฆาเช้ือถวยยาและหนากากพนยา ท่ีพนยาทางปาก หลังการพนยาคร้ังสุดทายของวัน



2. นําฟวเตอรกรองอากาศท่ีสกปรกออก
ขอควรระวัง
 : หามลางหรือทําความสะอาดฟวเตอรกรองอากาศ อาจทําใหเกิดการอุดตัน
 : หามใชผาฝายหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนฟวเตอรกรองอากาศ

3. ใสฟวเตอรกรองอากาศใหม
ขอควรระวัง
 : กอนท่ีจะใสฟวเตอรกรองอากาศใหม ตรวจสอบใหแนในวาฟวเตอรกรองอากาศสะอาด
 : หามใชงานอุปกรณโดยไมมีฟวเตอรกรองอากาศ ใชฟวเตอรกรองอากาศเฉพาะท่ีมาพรอม   
   อุปกรณเทาน้ัน

หมายเหตุ
- หากฟวเตอรกรองอากาศเปล่ียนสีหรือใชมานานเกินกวา 60 วัน ใหเปล่ียนเปนแผนใหม
- หากน้ําหรือยา หกลงบนฟวเตอรกรองอากาศ ใหเปล่ียนเปนแผนใหม
- หามลางหรือทําความสะอาดฟวเตอรกรองอากาศ อาจทําใหเกิดการอุดตัน
- หามใชผาฝายหรือวัสดุอ่ืนๆ เพ่ือทดแทนฟวเตอรกรองอากาศ
- กอนท่ีจะใสฟวเตอรกรองอากาศใหม ตรวจสอบใหแนในวาฟวเตอรกรองอากาศสะอาด
- หามใชงานอุปกรณโดยไมมีตัวกรองอากาศ ใชฟวเตอรกรองอากาศเฉพาะท่ีมาพรอม   
   อุปกรณเทาน้ัน

4 ใสฝาครอบฟวเตอรกรองอากาศกลับไปท่ีดานหลังของเคร่ืองพนละอองยา

วิธีทําความสะอาดฟวเตอรกรองอากาศ
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1. ดึงฝาครอบฟวเตอรกรองอากาศ เพ่ือถอดออกจากทางดานหลังของเคร่ืองพนละอองยา



การใชงาน
- อุปกรณน้ีเปนเคร่ืองมือทางการแพทย โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทยและใชงานอุปกรณ
  อยางถูกตอง
- ลักษณะการพนยาของเคร่ืองน้ีแตกตางกันตามคุณสมบัติของยา ซ่ึงตองไดรับคําแนะนําจากเเพทย
- อยาใชอุปกรณหากอุปกรณไดรับความเสียหายทางใดทางหน่ึง การใชอุปกรณท่ีเสียหายอยางตอ-
  เน่ืองอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ ผลลัพธไมเหมาะสม หรือความเส่ียงท่ีรายแรง
- เม่ือไมใชงานใหเก็บอุปกรณไวในหองท่ีแหงและปองกันความช้ิน, ความรอน, ผาฝาย, ฝุน และแสงแดด
  โดยตรง อยาวางวัตถุหนักใดๆ ทับบนกลอง
- ดูแลอยางใกลชิดหากอุปกรณถูกใชงานโดยเปดหรืออยูใกลกับทารก เด็ก หรือ บุคคลอ่ืนๆ
- ไมอนุญาตใหดัดแปลงอุปกรณ
- แนะนําใหสวมหนากากพนยา เม่ือใชงานอุปกรณกับเด็กท่ีมีอายุนอยกวา 5 ป  เก็บอุปกรณใหหาง
  จากมือทารกและเด็กท่ีไมไดรับการดูแล ท่ีพนยาทางปาก หรือช้ินสวนขนาดเล็กอ่ืนๆ อาจกลืน
  เขาปากติดคอได
- อาจมีเสียงจากโลหะ แตไมไดเปนปญหา
- อุปกรณจะตองตัดการเช่ือมตอจากแหลงจายไฟหลังการใชงาน
- หนากากพนยา ท่ีพนยาทางปากน้ี สัมผัสกับผูใชโดยตรง โปรดรักษาความสะอาด

การจัดเก็บ
- หามเก็บอุปกรณไวในสถานท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง (มากกวา 50°C) , อุณหภูมิต่ํา (ต่ํากวา -20°C) , 
  ความช้ืนสัมพัทธสูง (มากกวา 85%) หรือฝุนมากเกินไป
- หามวางของหนักๆ ไวบนกลองเก็บของ
- จัดเก็บอุปกรณและสวนประกอบในท่ีสะอาดและปลอดภัย วางอุปกรณใหพนมือเด็กเล็ก

การดูแลรักษา
- อยาทําอุปกรณตกหรือถูกกระแทกหรือไดรับการกระทบกระเทือนอ่ืนๆ
- หามทําใหช้ินสวนแหงดวยไมโครเวฟ
- โปรดทราบ ช้ินสวนอ่ืนท่ีไมใชสวนท่ีพนยาทางปากน้ัน ไมสามารถตมได !
- หามพกพาหรือวางท้ิงเคร่ืองพนกับยาในถวยยา
- หากคุณมีปญหาใดๆ กับอุปกรณน้ี เชน การต้ังคา การบํารุงรักษา หรือการใชงาน กรุณาติดตอ
  เจาหนาท่ีบริการ อยาเปดหรือซอมอุปกรณดวยตัวเอง จัดเก็บอุปกรณและสวนประกอบในท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย วางอุปกรณใหพนมือเด็กเล็ก

การบํารุงรักษา

16
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ปญหา สาเหตุท่ีเปนไปได วิธีแกไข

อุปกรณรอนมาก

อุปกรณเสียงดัง
ผิดปกติ

ไฟไมเขาอุปกรณ
เม่ือเปดสวิตช

ไมมีการพนละออง
หรืออัตราการพน
ต่ําเม่ือเปดเคร่ือง

ไมไดเสียบอะแดปเตอร DC เขาเคร่ือง

ประกอบถวยยาไมถูกตอง

เอียงถวยยาดวยมุมท่ีไมถูกตอง

ทออากาศถูกพับหรือชํารุด
ทออากาศอุดตัน

หัวฉีดอุดตัน

ติดต้ังทออากาศไมถูกตอง

ตัวกรองอากาศสกปรก

ปดสวิตชไฟ เสียบอะแดปเตอรเขากับแจ็ค 
DC หนุมเปดอุปกรณ

ตรวจสอบใหแนใจวาแผนก้ันติดอยูกับ
ปลอกดานบนของถวยยาอยางถูกตอง

ตรวจสอบใหแนใจวาประกอบถวยยาอยางถูกตอง 
และติดต้ังอุปกรณเสริมสําหรับพนยาอยางถูกตอง

ถือถวยยาอยางถูกตอง อยาเอียง
ถวยยาใหมีมุมท่ีมากกวา 45°

ทํางานตอเน่ืองเกิน 25 นาที จํากัดการใชงานคร้ังละ 25 นาทีและพัก
อุปกรณ 40 นาทีกอนเร่ิมใชงานอีกคร้ัง

ตรวจสอบใหแนใจวาไดตอทออากาศเขา
กับคอมเพรสเซอรและถวยยาอยางถูกตอง

ติดต้ังทออากาศไมถูกตอง
ติดต้ังตัวกรองอากาศอยางถูกตองตรวจสอบ
ใหแนใจวาฝาครอบตัวกรองอากาศไมได
ถูกปดก้ัน/อุดตัน

หมายเหตุ : หากเคร่ืองยังไมพนละอองตามปกติหลังจากทําตามข้ันตอนขางตนแลว  โปรดติดตอ
รานคาท่ีคุณซ้ือหรือตัวแทนจําหนายท่ีใกลท่ีสุด

ตรวจสอบใหแนใจวาทออากาศน้ันไมไดพับ
หรืองอเปล่ียนทออากาศหากพบความเสียหาย

เพ่ิมจํานวนปริมาณนาใหถูกตองตาม
กําหนดในถวยยา

ทําความสะอาดและฆาเช้ือถวยยาเพ่ือกําจัดการอุด
ตัน

เปล่ียนตัวกรองอากาศโดยการนํา
ไปทําความสะอาดใหม

คอมเพรสเซอรถูกปกคุลมอยู หามปดบังคอมเพรสเซอรดวยฝาปด
ทุกประเภทในระหวางการใชงาน

ไมมียาในถวยยา
ยามากหรือนอยเกินไปในถวยยา

แผนก้ันไมไดติดอยูกับปลอกดานบน
ของถวยยา หรือ อยูผิดตําแหนง
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หนากากพนยา, ท่ีพนยาทางปาก,Type BF
AC 100V ~ 240V,50Hz/60Hz

ประเภทอุปกรณ (สวนประกอบ / 
สวนประกอบยอย / อุปกรณ / ระบบ)

อะแดปเตอร : I/P:100-240VAC,50/60Hz,0.35MAX O/P : 12VDC, 1A.
อุปกรณหลัก : I/P: 12VDC,1A

อุปกรณ

- อัตราการพนยาจะลดลงในท่ีท่ีอุณหภูมิต่ํา
- ขอมูลจําเพาะและลักษณะท่ีปรากฏอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

น้ําหนัก (ไมรวมแบตเตอร่ี)

แรงดันไฟฟา

123 x 81 x 53.9 มม.

สวนท่ีใชงาน

อุปกรณหลัก : พกพา, สวนท่ีใชงาน : มือจับ
ไมใช AP , APG  แบบพกพา

228 กรัม (ไมรวมถวยยาและทออากาศ)

ระดับความสูง

ช่ือสินคา Nebulizer เคร่ืองพนละอองยา
Model B-NB01

แหลงจายไฟ

สภาพแวดลอมการทํางาน
อุณหภูมิ : 10 ถึง 40 ºC
ความช้ืน : 30 ถึง 85 % RH
ความดันบรรยากาศ : 700 - 1060 hPa

สภาพแวดลอมการจัดเก็บ
อุณหภูมิ : -20 ถึง 50 ºC
ความช้ืน :  30 ถึง 85 % RH
ความดันบรรยากาศ : 500 – 1060 hPa

มลพิษ ระดับ 2

≤ 3000 ม.

ปองกันน้ําเขาหรือฝุนละอองท่ี
เปนอันตราย IPX1

อัตราการไหล 4 ลิตร/นาที – 7ลิตร/นาที
แรงดันเคร่ืองพน 20 kPa–80 kPa (2.9psi-11.7psi)

การใชพลังงาน

ขนาด( ย x ก x ส )

ระดับเสียง ≤ 52 เดซิเบล
ความจุของถวยยา ≤ 8 มล.
อัตราการพน ≥ 0.20 มล. / นาที
ขนาดอนุภาค MMAD ≤ 5 ไมครอน

ประเภท II

การจําแนกประเภทของการติดต้ัง
และการใชงาน
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A1 Electromagnetic Emissions-For all EQUIPMENT and SYSTEMS

1)  This equipment needs to be installed and put into service in accordance with the information 
provided in the ACCOMPANYING DOCUMENTS;

2)  IMMUNITY TEST LEVELS for basic safety and essential performance of ME equipment and ME 
systems should be chosen based on a high probability of maintaining basic safety and essential 
performance, and shall be according to the professional healthcare facility environment, home 
healthcare environment, and special environment, based on the locations of intended use.

3)  HOME HEALTHCARE ENVIRONMENT is a dwelling place in which a patient lives or other 
places where patients are present, excluding professional healthcare facility environments where 
operators with medical training are continually available when patients are present. Such as 
schools, outdoors, domiciles, vehicle hotels and pensions.

4)   Please discard the parts of the device once it is out of use according to local authorities.

5)   MANUFACTURER will provide circuit diagrams, component part lists, descriptions,calibration 
instructions to assist to SERVICE PERSONNEL in parts repair. 

EXAMPLE: As indicated in Table of IEC 60601-1-2:2014 for ME EQUIPMENT, a typical cell phone 
with a maximum output power of 2 W yields d = 3.3 m at an IMMUNITY LEVEL of 3 V/m.

Guidance and manufacture’s declaration-electromagnetic emission

Emission test Compliance

Group 1

Electromagnetic environment-guidance

RF emissions
CISPR 11

Class BRF emissions
CISPR 11

Class AHarmonic emissions
IEC 61000-3-2

Complies

Voltage 
fluctuations/flicker 

emissions
IEC 61000-3-3

The Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01 uses RF energy only 
for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any interference in nearby electronic 
equipment.

The Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01 is suitable for use in 
all establishments, other than domestic and those directly 
connected to the public low-voltage power supply network that 
supplies building used for domestic purposes.

The “Bluedot Compressor Nebulizer,model B-NB01 is intended for use in the electromagnetic environment specified below; 
The customer or the user of the Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01 should assure that it is used in such an environment.
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A2 Electromagnetic Immunity -For Home Healthcare Environment
EQUIPMENT and SYSTEMS

The Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01 is intended for use in the electromagnetic environment specified below; The 
customer or the user of the Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01, should assure that it is used in such and environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment -guidance 

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If the 
floor is covered with synthetic material, the relative 
humidity should be at least 30%. 

±8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 

± 15 kV air

±8 kV contact
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, 

± 15 kV air

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

±2KV for power supply 
lines

±2KV for power 
supply lines

Electrical fast 
transient/burst IEC 

61000-4-4

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. 

±1 kV line to line
±2 kV line to ground

±1 kV line to line
±2 kV line to ground

Surge IEC 
61000-4-5

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user of the 
Bluedot Compressor Nebulizer B-NB01 requires 
continued operation during power mains interruptions, it 
is recommended that the Bluedot Compressor Nebulizer 
B-NB01 be powered from an uninterruptible power 
supply or a battery. 

0 % UT;
 0,5 cycle 

At 0°, 45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° and 

315°

0 % UT;
 0,5 cycle 

At 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 

270° and 315°

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply 
input lines IEC 

61000-4-11

Power frequency magnetic fields should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical 
commercial or hospital environment. 

30A/m30A/m
Power frequency 

(50/60Hz) 
magnetic field IEC 

61000-4-8

Guidance and manufacture's declaration – electromagnetic immunity

NOTE UT is the a.c. mains voltage prior to the application of the test level. 

The MANUFACTURER should consider reducing the 
minimum separation distance, based on
RISK MANAGEMENT, and using higher IMMUNITY 
TEST LEVELS that are appropriate for the reduced 
minimum separation distance. Minimum separation 
distances for higher IMMUNITY TEST LEVELS shall 
be calculated using the following equation:

 
Where P is the maximum power in W, d is the 
minimum separation distance in m, and E is the
IMMUNITY TEST LEVEL in V/m.

Conducted RF 
IEC 61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

10 V/m
80 MHz to 2.7 GHz

3 Vrms

10 V/m
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