
AV300

คูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช้
ขอ้มลูสำ�หรบัผู ้ใชโ้ดยละเอียดและขอ้มลูจำ�เพ�ะของ 

ผลิตภณัฑส์ำ�หรบัระบบมองห�เสน้เลือด AV300  

รวมถึงอุปกรณเ์สริมและก�รใชง้�นร่วมกบั PC

ACCUVEIN®  รุน่ AV300 ระบบมองหาเสน้เลือด

ภาษาไทย



| II คูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช ้AV300

คูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช ้AV300

คูมื่อก�รใชง้�น AV300 © AccuVein, LLC   2552

AccuVein, LLC  

40 Goose Hill Road โทรศพัท:์ (816) 997-9400

Cold Spring Harbor, NY 11724 www.accuvein.com/um

เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้จดทะเบียนของ AccuVein, LLC. เนือ้ห�ของคูมื่อฉบบันีร้วมทั ้งรปูภ�พและภ�พว�ดทั ้งหมดเป็นทรพัยสิ์น 

ท�งปัญญ�ของ AccuVein, LLC.

AV300 is manufactured for:
 AccuVein, LLC
40 Goose Hill Road
Cold Spring Harbor, NY 11724  

EMERGO EUROPE
Moเลนส์ traat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands
โทรศัพท:์ +31.70.345.8570
แฟกซ:์ +31.70.346.7299

เป็นไปต�ม 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน้ด�้นคว�มคล�ดเคลือ่น  
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คว�มหม�ยของสญัลกัษณที์ ่ใช ้

ขอ้ควรระวงั คำ�เตือน  ดเูอกส�รที ่แนบม�ดว้ย

AV300 ปล่อยแสงเลเซอรที์ท่ั ้งมองเห็นไดแ้ละมองไมเ่ห็น ห�้มจอ้งลำ�แสง ผลิตภณัฑเ์ลเซอรร์ะดบั 2 ต�ม 21 
CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน้ด�้นคว�มคล�ดเคลือ่นที ่อ�จเกิดขึน้กบัประก�ศเกี ่ยวกบัเลเซอรเ์ลขที ่ 
50 ลงวนัที ่ 24 มิถุน�ยน 2550

มีชิน้ส่วนประเภท B

  

Conformité Européenne (ม�ตรฐ�นสำ�หรบักลุม่ประเทศยุโรป) สญัลกัษณนี์ห้ม�ยคว�มว�่อุปกรณนี์ ้เป็นไป 
ต�มขอ้กำ�หนดของยุโรป 2002/364/EC

ก�รจดัประเภท ETL หม�ยคว�มถึงองคป์ระกอบของระบบส่วนใหญ่เป็นไปต�มม�ตรฐ�น UL Std 60601-1

VISIBLE AND 
INVISIBLE LASER 

RADIATION.
DO NOT STARE INTO

BEAM. CLASS 2 
LASER PRODUCT.

IEC/EN 60825-1 
คว�มปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ลเซอร์

ฉล�กแสดงประเภทเลเซอร์ ฉล�กแสดงผลิตภณัฑเ์ลเซอร์

หม�ยเหตุ: รปูภ�พในคูมื่อสำ�หรบัผู ้ใชฉ้บบันีอ้�จแสดงดว้ยผลิตภณัฑต์น้แบบ อุปกรณแ์ละอุปกณเ์สริมทีป่ร�กฎอ�จมีก�รเปลีย่นแปลงได ้ 
AccuVein สงวนสิทธิ ์ในก�รยกเลิกหรือแกไ้ขเปลีย่นแปลงอุปกรณเ์สริม

0086
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หม�ยเลขซี เรียล

เลขอ�้งอิงสำ�หรบัหม�ยเลขรุน่

รหสับ�รโ์คด้แบบ UPC (Universal Product Number)

คณะกรรม�ธิก�รยุโรป

ตวัแทนสหภ�พยุโรป

ผู ้ผลิต

  

โลโกข้อ้บงัคบัในก�รกำ�จดัขยะเหลือทิ ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกสแ์กง่สหภ�พยุโรป   
ส�ม�รถส่งคืนไดเ้พื ่อก�รกำ�จดัที ่เหม�ะสม

     

จำ�กดัอุณหภูมิ

จำ�กดัคว�มชืน้

   

อย�่ใชห้�กบรรจุภณัฑเ์สียห�ย

   

เก็บในที ่แหง้

   

ของแตก โปรดระมดัระวงั

   

บรรจุภณัฑส์�ม�รถนำ�กลบัม�ใชใ้หมไ่ด้

บรรจุภณัฑส์�ม�รถรีไซเคิลได้

IPX0 ไมมี่ก�รป้องกนัน้ ำ�

Rx Only กฎหม�ยรฐับ�ลกล�งแหง่สหรฐัฯ กำ�หนดใหอุ้ปกรณนี์จ้ำ�หน่�ยโดยหรือต�มใบสั ่งของแพทยห์รือผู ้เชีย่วช�ญท�ง
ก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรอง สำ�หรบัใชภ้�ยนอกเท่�นัน้

 เสียบปลั ๊กโดยตรง  ตวัอย�่ง: 3.7 V     แสดงถึงแรงดนัไฟฟ้�ของแบตเตอรี ่

SN

REF

UPN

EC

REP
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คำ�เตือนและขอ้ควรระวงั

อ่�นคำ�แนะนำ� ขอ้ควรระวงั และคำ�เตอนทั ้งหมดกอ่นใชง้�น ผลิตภณัฑนี์ค้วรใชโ้ดยผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองเท่�นัน้ AV300 
ไมค่วรใชเ้ป็นวธีีเดียวในก�รห�ตำ�แหน่งเสน้เลือด และไมค่วรใชแ้ทนที ่ก�รตดัสินใจท�งก�รแพทยอ์ย�่งมีเหตุผลและตำ�แหน่งทีม่องเห็น 
และสมัผสัไดข้องเสน้เลือด

กอ่นก�รใช ้AV300 กบัผูป่้วย ผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองตอ้งอ่�นและทำ�คว�มเข�้ใจคูมื่อก�รใชง้�น AV300 ฉบบันีแ้ละคูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช ้
AV300 ซึ ่งส�ม�รถพบไดใ้น DVD ที ่ใหม้�กบัอุปกรณ ์ผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองที ่กำ�ลงัพิจ�รณ�จะใช ้AV300 ยงัควรเริม่ทำ�คว�มคุน้เคย
กบัก�รจดัตำ�แหน่งอุปกรณอ์ย�่งเหม�ะสมโดยก�รปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ด�้นล่�งนี ้  กอ่นก�รใชง้�นครั ้งแรก ผู ้ใชค้วรเปรียบเทียบก�รตรวจห�เสน้เลือดขอ
ง AV300 กบัเทคนิคก�รตรวจห�โดยก�รมองและก�รคลำ� ตำ�แหน่งของเสน้เลือดทั ้งหมดทีพ่บโดยก�รใช ้AV300 ควรไดร้บัยนืยนัดว้ยก�รตดัสินใจท�งก
�รแพทยอ์ย�่งสมเหตุสมผลต�มตำ�แหน่งของเสน้เลือดทีม่องเห็นและสมัผสัไดแ้ละเทคนิคก�รประเมิณผล

  คว�มปลอดภยัของผูป่้วยและผู ้ใช ้— คำ�เตือน

คำ�เตือน: AV300 ชว่ยในก�รห�ตำ�แหน่งที ่แน่นอนของเสน้เลือดฝอยและไมค่วรใชแ้ทนก�รตดัสินใจท�งก�รแพทยอ์ย�่งสมเหตุสมผลต�มตำ�แหน่งที ่ 
มองเห็นและสมัผสัไดแ้ละก�รประเมิณผลเสน้เลือด

คำ�เตือน: AV300 ควรนำ�ม�ใชเ้ป็นก�รสนับสนุนในก�รตดัสินใจของผู ้เชีย่วช�ญที ่ผ่�นก�รรบัรองเท่�นัน้

คำ�เตือน: ห�้มส่องแสงแสดงเสน้เลือดในดวงต�

คำ�เตือน: หยุดก�รใชง้�น AV300 ห�กไฟสีแดงไมติ่ดเมื ่อกดปุม่สีฟ้�

คำ�เตือน: อย�่ถือ AV300 ขณะทำ�ก�รเจ�ะเลือดหรือดำ�เนินก�รท�งก�รแพทยอื์น่ๆ

คำ�เตือน: ห�้มใช ้AV300 ถ�้หน�้จอแสงแสดงเสน้เลือดมีรอยขดูขีดหรือสกปรก  AV300 ควรถกูส่งกลบัไปที ่ AccuVein เพื ่อทำ�ก�รซ่อมแซม  
ถ�้หน�้จอแสงแสดงเสน้เลือดมีรอยขดูขีด  

คำ�เตือน: เก็บ AV300 และแบตเตอรี ่ใหพ้น้มือเด็ก

คำ�เตือน: อย�่ใช ้AV300 ห�กหน�้จอแสดงขอ้ผิดพล�ดปร�กฎขึน้

คำ�เตือน: ตำ�แหน่งเสน้เลือดของ AV300 ขึน้อยู ่กบัปัจจยัต่�งๆ ของผูป่้วยและอ�จไมแ่สดงเสน้เลือดของผูป่้วยทีมี่เสน้เลือดลึก มีปัญห�ด�้นผิวหนัง เสน้ผม 
แผลเป็น หรือผิวหนังทีมี่ขอบหน�อืน่ๆ และเนือ้เยื ่อไขมนั (ไขมนั)

คำ�เตือน: เพื ่อใหม้องเห็นตำ�แหน่งของเสน้เลือดำ�อย�่งแมน่ยำ� คุณตอ้งกำ�หนดตำ�แหน่งของ AV300 ใหอ้ยู ่ในคว�มสงูและมุมที ่เหม�ะสม และอยูต่รงกล�ง
เหนือเสน้เลือดทีท่ำ�ก�รประเมิณ  

คำ�เตือน: ผู ้ใชค้วรตรวจสอบ AV300 เพื ่อใหแ้น่ใจว�่เครือ่งสะอ�ดเพียงพอกอ่นก�รใชง้�นแต่ละครั ้ง

คว�มปลอดภยัของผูป่้วยและผู ้ใช ้— ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงั: AV300 ปล่อยแสงเลเซอรที์ท่ั ้งมองเห็นไดแ้ละมองไมเ่ห็น ห�้มจอ้งลำ�แสง ผลิตภณัฑเ์ลเซอรร์ะดบั 2 

ขอ้ควรระวงั: ก�รกระพริบอ�จถกูยบัยั ้งหรือลดโดยโรค ย� หรือเงือ่นไขท�งก�รแพทยอื์น่ๆ สำ�หรบัผูป่้วยที ่อ�จถกูยบัยั ้งหรือลดก�รกระพริบ AccuVein  
แนะนำ�ใหใ้ชเ้ครือ่งมือครบชุดกบัผูป่้วยดว้ยอุปกรณป้์องกนัดวงต� มีว�งจำ�หน่�ยทั ่วไป อุปกรณป้์องกนัดวงต�จ�กแสงเลเซอรที์ ่เหม�ะสำ�หรบัป้องกนั 
ดวงต�คือ “Glendale Laser-Aid Eye Shield” Glendale™ และ Laser-Aid® เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้ของผู ้เป็นเจ�้ของ

ขอ้ควรระวงั: CC300 ไมค่วรนำ�ม�ใชใ้นสภ�พแวดลอ้มทีมี่ผูป่้วยอยูด่ว้ย สภ�พแวดลอ้มทีมี่ผูป่้วยอยูห่ม�ยถึงระยะท�งระหว�่ง 1.5 ม. หรือ 5 ฟุต 
จ�กผูป่้วย

ก�รดแูลรกัษ�อุปกรณ ์— คำ�เตือน

คำ�เตือน: อย�่จุม่ AV300 ที ่ช�รจ์ AV300 หรือแท่นยดึ AV300 ลงในของเหลวหรือทำ�เครือ่ง AV300 หรือบ�งส่วนเปียก  

คำ�เตือน: อย�่ทำ�ให ้AV300 ปลอดเชือ้ดว้ยวธีิก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้นหรือแรงดนั 

คำ�เตือน: อย�่ทำ�คว�มสะอ�ด AV300 ขณะช�รจ์อยู ่ในที ่ช�รจ์หรือแท่นยดึ นำ� AV300 ออกจ�กที ่ช�รจ์หรือแท่�นช�รจ์เพื ่อทำ�คว�มสะอ�ด
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คำ�เตือน: อย�่ทำ�คว�มสะอ�ด AV300 ขณะที ่ฝ�ครอบแบตเตอรี ่เปิดหรือถอดออก 

คำ�เตือน: ถอดปลั ๊กที ่ช�รจ์ออกกอ่นทำ�คว�มสะอ�ดที ่ช�รจ์

คำ�เตือน: อย�่ขดูขีดหน�้จอแสงแสดงเสน้เลือด; ทำ�คว�มสะอ�ดต�มที ่แนะนำ�เท่�นัน้

คำ�เตือน: สน�มแมเ่หล็กไฟฟ้� (EMI) อ�จส่งผลต่อคว�มถกูตอ้งของก�รทำ�ง�นของอุปกรณไ์ด ้ ก�รใชง้�นต�มปกติอ�จกลบัคืนไดโ้ดยก�รนำ�แหล่ง 
กำ�เนิดแมเ่หล็กไฟฟ้�ออก

คำ�เตือน: USB พอรต์ใตฝ้�ครอบแบตเตอรี ่ไมค่วรถกูใชใ้นสภ�พแวดลอ้มทีมี่ผูป่้วย หรือภ�ยในระยะ 1.5 ม. หรือ 5 ฟุตจ�กผูป่้วย

คำ�เตือน: อย�่พย�ย�มเปิด ถอดแยก หรือซ่อมแซมแบตเตอรี ่ อย�่ทุบ เจ�ะ ช็อตสมัผสัภ�ยนอก หรือทำ�ล�ยในไฟหรือน้ ำ� อย�่ปล่อยใหอ้ยู ่ในอุณหภมิูสงู 
กว�่ 60°C / 140°F

คำ�เตือน: ตรวจสอบสภ�พส�ยไฟและแหล่งจ�่ยไฟ ห�กพบว�่มีก�รชำ�รุดหรือเสียห�ย อย�่ใชจ้นกว�่จะมีก�รเปลีย่นแทน

คำ�เตือน: เพื ่อลดอนัตร�ยจ�กไฟหรืออนัตร�ยจ�กก�รลดัวงจรและก�รรบกวนจ�กสน�มแมเ่หล็กไฟฟ้� ใชอุ้ปกรณเ์สริมที ่แนะนำ�เท่�นัน้และอย�่ให ้
อุปกรณโ์ดนฝนหรือคว�มชืน้ อย�่ถอดแยก ไมมี่ส่วนใดที ่ผู ้ใชส้�ม�รถซ่อมแซมเองได ้ส่งซ่อมถึงแผนกบริก�รที ่ไดร้บัก�รรบัรอง

คำ�เตือน: ใชเ้ฉพ�ะแหล่งจ�่ยไฟ AccuVein® PS310 ทีมี่ที ่ช�รจ์ CC300 และแท่นยดึ HF300 เท่�นัน้

คำ�เตือน: ใชอุ้ปกรณข์อง AccuVein และเปลีย่นดว้ยอะไหล่ของ AV300 เท่�นัน้ ก�รใชอุ้ปกรณเ์สริมที ่ไมใ่ชข่อง AccuVein 
อ�จเป็นก�รลดระดบัคว�มปลอดภยัได ้อุปกรณเ์สริมของ AccuVein ในปัจจุบนัไดร้บัก�รสรุปไวใ้นส่วนของตวัเลือกและอุปกรณเ์สริม เยี ่ยมชมเว็บไซต ์
ของ AccuVein สำ�หรบัอุปกรณเ์สริมอืน่ๆ เมื ่อออกว�งจำ�หน่�ย  

คำ�เตือน: ถ�้หน�้จอแสดงคว�มผิดพล�ดปร�กฎขึน้ คุณควรหยุดใชง้�น AV300 ทนัที และไมน่ำ�อุปกรณก์ลบัม�ใชอี้กจนกว�่จะไดร้บัก�รรบัรองจ�ก 
ฝ่�ยเทคนิคของ AccuVein

คำ�เตือน: AV300 ไมมี่ชิน้ส่วนใดที ่ลกูค�้ส�ม�รถซ่อมแซมไดด้ว้ยตนเอง AV300 และอุปกรณเ์สริมควรไดร้บัก�รซ่อมแซมโดยแผนกซ่อมแซมที ่ไดร้บั 
อนุญ�ตจ�ก AccuVein เท่�นัน้

คำ�เตือน: USB พอรต์ใตฝ้�ครอบแบตเตอรี ่ไมค่วรถกูใชใ้นสภ�พแวดลอ้มทีมี่ผูป่้วย

ก�รดแูลรกัษ�อุปกรณ ์— ขอ้ควรระวงั

ขอ้ควรระวงั: ใชเ้ฉพ�ะอุปกรณช์�รจ์แบตเตอรี ่ แบตเตอรี ่ AccuVein BA300 และแท่นยดึยีห่อ้ AccuVein ที ่ไดร้บัก�รรบัรองโดย AccuVein เท่�นัน้  
ถ�้ AV300 จะไมถ่กูใชติ้ดต่อกนัเป็นเวล�น�น ควรถอดแบตเตอรีอ่อกและเก็บไวใ้นทีที่ป่ลอดภยั และไมมี่ฝุน่

ขอ้ควรระวงั: ระวงัอย�่สมัผสัหรือขดูขีดหน�้จอแสงแสดงเสน้เลือดและเลนส ์ ถ�้หน�้จอแสงแสดงเสน้เลือดมีรอยขดูขีดอ�จส่งผลต่อก�รแสดง 
เสน้เลือดได้

ขอ้ควรระวงั: ทำ�ล�ยแบตเตอรีที่ ่ใชแ้ลว้ต�มคำ�แนะนำ�ของผู ้ผลิต แบตเตอรีลิเธียม ไอออนคือแหล่งจ่�ยไฟที ่ส�ม�รถรีไซเคิลของ AV300  
กรุณ�ติดต่อ AccuVein ที ่ (816) 997-9400 สำ�หรบัขอ้มลูเกี ่ยวกบัก�รทำ�ล�ยหรือรีไซเคิลแบตเตอรี ่

ขอ้ควรระวงั:  AV300 สอดคลอ้งกบัขอ้กำ�หนดของ EMC ต�ม IEC 60601-1-2

อุปกรณส่์งสญัญ�ณวทิยุ โทรศพัทมื์อถือ ฯลฯ ไมค่วรนำ�ม�ใชง้�นใกลก้บัอุปกรณเ์นือ่งจ�กมนัอ�จส่งผลต่อประสิทธิภ�พก�รทำ�ง�นของอุปกรณไ์ด้

ตอ้งคำ�นึงถึงขอ้ควรระวงัที ่กล่�วไวก้อ่นหน�้นทั ้งหมดในระหว�่งก�รใชอุ้ปกรณที์มี่ก�รปลดปล่อยอย�่งรุนแรง เชน่ อุปกรณผ่์�ตดัทีมี่คว�มถีส่งูและอุปกรณ์
ที ่คล�้ยคลึงกนั เชน่ สญัญ�ณเคเบิล้ HF ว�่ไมมี่ก�รต่อเชือ่มหรืออยู ่ใกลอุ้ปกรณ ์ห�กมีขอ้สงสยั ติดต่อช�่งเทคนิคหรือตวัแทนในทอ้งถิน่ที ่ผ่�นก�รรบัรอง
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ฉล�กผลิตภณัฑ์

ฉล�กผลิตภณัฑแ์ละหม�ยเลขซีเรียล

ตำ�แหน่ง: ใตช้อ่งใส่แบตเตอรี ่

หน้�จอแสดง 
เส้นเลือด
(ช่องแสงเลเซอร์)

เลนส์

USB  
พอรต์

ชอ่งใส่แบตเตอรี ่
(ไมแ่สดง 
แบตเตอรี ่)

ขนัสกรเูพื ่อเปิดชอ่งใส่แบตเตอรี ่
(ไมไ่ดแ้สดงสกร)ู

ฉล�กขอ้มลูพรอ้มก�รแสดงผลิตภณัฑเ์ลเซอร์

ตำ�แหน่ง: ด�้นในของฝ�ครอบชอ่งใส่แบตเตอรี ่       

ฉล�กคว�มปลอดภยัของเลเซอรพ์รอ้มก�รแสดงประเภทเลเซอร์

ตำ�แหน่ง: ด�้นนอกของชอ่งใส่แบตเตอรี ่
เลนส์

AV300  Rev. 1.2
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1 ก�รใชง้�นที ่เหม�ะสม

ขอ้ควรระวงั: กฎหม�ยรฐับ�ลกล�งแหง่สหรฐัฯ กำ�หนดใหอุ้ปกรณนี์จ้ำ�หน่�ยหรือสั ่งโดยแพทยห์รือผู ้เชีย่ว
ช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองอืน่ๆ เท่�นัน้

ขอ้ควรระวงั: สำ�หรบัใชใ้นภ�ยนอกเท่�นัน้

AccuVein® AV300 เป็นอุปกรณมื์อถือแบบพกพ�ที ่ช�วผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองระบุ 
ตำ�แหน่งของเสน้เลือดฝอยที ่ชดัเจนได ้ AV300 ออกแบบม�สำ�หรบัผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบั 

รองเท่�นัน้และเพื ่อเป็นอุปกรณเ์สริมสำ�หรบัก�รฝึกอบรมและประสบก�รณท์�งก�รแพทยที์ ่เหม�ะสม AV300 ไมค่วรใชเ้ป็นวธีีเดียว 
ในก�รห�ตำ�แหน่งเสน้เลือด และไมค่วรใชแ้ทนที ่ก�รตดัสินใจท�งก�รแพทยอ์ย�่งมีเหตุผลและตำ�แหน่งทีม่องเห็นและสมัผสัได ้
และประเมิณผลของเสน้เลือด

เมื ่อใชง้�นอย�่งเหม�ะสม AV300 ชว่ยใหผู้ ้ใชร้ะบุตำ�แหน่งของเสน้เลือดฝอยที ่เชือ่มต่อกบักระบวนก�รท�งก�รแพทยไ์ดอ้ย�่งชดัเจน 
เชน่ ก�รเจ�ะเลือด

AV300 อ�จถกูใชเ้มื ่อเสน้เลือดฝอยอยู ่ในตำ�แหน่งที ่เหม�ะสม

2 คำ�อธิบ�ยผลิตภณัฑ์

AV300 ทำ�ง�นโดยก�รใชแ้สงอินฟ�เรดในก�รตรวจห�เสน้เลือดใตผิ้วหนัง แลว้แสดงตำ�แหน่งของเสน้เลือดบนผิวหนังเหนือเสน้ 
เลือดดำ�ดงักล่�ว ผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองอ�จสงัเกตเห็นหลอดเลือดต�มที ่แสดงเพื ่อชว่ยพวกเข�ในก�รห�เสน้ 
เลือดทีมี่ขน�ดและตำ�แหน่งที ่เหม�ะสมสำ�หรบัก�รเจ�ะเลือด

AV300 แสดงเฉพ�ะเสน้เลือดฝอยเท่�นัน้ คว�มลึกสงูสุดที ่เสน้เลือดจะถกูแสดงแตกต่�งกนัไปต�มผูป่้วยแต่ละคน นอกจ�กนี ้ ผูป่้วย
บ�งคนหรือบ�งส่วนของเสน้เลือดของพวกเข�อ�จไมส่�ม�รถแสดงผลไดช้ดัเจนหรือไมแ่สดงผลเลย ส�เหตุของก�รแสดงผลแย ่
กว�่ที ่ค�ดไวห้รือไมแ่สดงผลเลย อ�จรวมถึงแต่ไมจ่ำ�กดัอยู ่เพียง คว�มลึกของเสน้เลือด สภ�พของผิวหนัง (เชน่ ผืน่ รอยสกั) เสน้ผม 
แผลเป็น หรือผิวหนังทีมี่ขอบหน�อืน่ๆ และเนือ้เยื ่อไขมนั (ไขมนั)

เสน้เลือดแสดงใหเ้ห็นเนือ่งจ�กฮีโมโกลบินในเลือกมีคว�มส�ม�รถในก�รดดูซบัแสง IR ทำ�ใหห้ลอดเลือดที ่แสดงอยู ่เปรียบเสมือน 
เสน้เลือดและไมใ่ชท่ั ้งเสน้เลือด

เมื ่อถือเครือ่งอยู ่เหนือผิวหนังโดยตรง AV300 ส�ม�รถระบุตำ�แหน่งศนูยก์ล�งของเสน้เลือดไดอ้ย�่งแมน่ยำ� ก�รเพิ ่มคว�มส�ม�รถ 
ในก�รตรวจจบัจ�กผลของก�รส่องโดยตรงเป็นก�รออฟเซตในตำ�แหน่งของเสน้เลือดที ่แสดง

คำ�เตือน: ตำ�แหน่งเสน้เลือดของ AV300 ขึน้อยู ่กบัปัจจยัต่�งๆ ของผูป่้วยและอ�จไมแ่สดงเสน้เลือดของผูป่้วยทีมี่เสน้เลือดลึก 
มีปัญห�ด�้นผิวหนัง เสน้ผม แผลเป็น หรือผิวหนังทีมี่ขอบหน�อืน่ๆ และเนือ้เยื ่อไขมนั (ไขมนั)

AV300 ไมไ่ดอ้อกแบบม�เพื ่อใชเ้ป็นวธีิก�รเดียวในก�รห�เสน้เลือด ควรใชก้อ่นก�รคลำ�เพื ่อชว่ยในก�รห�ตำ�แหน่งของเสน้เลือด หรื
อหลงัจ�กก�รคลำ�เพื ่อยนืยนัหรือปฏิเสธตำ�แหน่งที ่คลำ�พบเสน้เลือดหนึ ่งเท่�นัน้ เมื ่อใช ้AV300 ผู ้ใชที้ ่ผ่�นก�รรบัรองควรต�ม 
โปรโตคอลและหลกัปฎิบติัท�งก�รแพทยที์ ่เหม�ะสมเสมอต�มที ่กำ�หนดโดยศนูยบ์ริก�รท�งก�รแพทยข์องพวกเข�

AV300 ไมต่อ้งก�รก�รบำ�รุงรกัษ�เป็นประจำ�หรือเพื ่อเป็นก�รป้องกนั

คำ�เตือน: ผู ้ใชค้วรตรวจสอบ AV300 ใหแ้น่ใจว�่เครือ่งสะอ�ดเพียงพอกอ่นก�รใชง้�นแต่ละครั ้ง สำ�หรบัขอ้มลูเพิ ่มเติม ดใูนหว้ขอ้ก�ร
ทำ�คว�มสะอ�ดในคูมื่อเล่มนี ้

AV300 เป็นอุปกรณแ์บบพกพ�มีแหล่งจ�่ยไฟในตวัดว้ยแบตเตอรีแ่ละส�ม�รถใชง้�นไดอ้ย�่งต่อเนือ่ง AV300 จดัเป็นชิน้ส่วน 
ประยุกตป์ระเภท B และไมใ่ชอุ่ปกรณป์ระเภทกนัน้ ำ�

คำ�เตือน: อย�่จุม่ AV300 ที ่ช�รจ์ AV300 หรือแท่นยดึ AV300 ลงในของเหลวหรือทำ�เครือ่ง AV300 หรือบ�งส่วนเปียก  
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3 ขอ้จ ำ�กดั

AV300 ไมค่วรนำ�ไปใชเ้พื ่อระบุตำ�แหน่งของเสน้เลือดใกลด้วงต�

AV300 ไมไ่ดอ้อกแบบม�เพื ่อใชเ้ป็นอุปกรณใ์นก�รวนิิจฉยัหรืออุปกรณก์�รรกัษ�ต่�งๆ

4 ก�รแกะกลอ่ง 

ชุดระบบมองห�เสน้เลือด AV300 ประกอบดว้ยทุกอย�่งที ่คุณตอ้งก�รในก�รเริม่ใชอุ้ปกรณไ์ดท้นัที ซึ ่งรวมถึง AV300 และ 
แบตเตอรีที่ ่ส�ม�รถรีช�รจ์ใหมไ่ด ้ที ่ช�รจ์ CC300 แบบตั ้งโต๊ะและแหล่งจ�่ยไฟพรอ้มกบัตวัแปลงไฟสำ�หรบัประเทศต่�งๆ ใน 
กล่องประกอบดว้ยคูมื่อก�รใชง้�น AV300, DVD และก�รด์ฝึกหดั และส�ย USB สำ�หรบัก�รอพัเกรดซอฟตแ์วรแ์ละก�รกำ�หนดค่� 
ของ AV300 จ�ก PC ปฏิบติัต�มขัน้ตอนต่อไปนีใ้นก�รแกะกล่อง 

3 ขัน้ตอนสำ�หรบัก�รแกะกล่อง:

1. จบัแถบสองแถบทีมี่ลกูศรและดึงด�้นบนของกล่องขึน้ พบัต�มรปูด�้นล่�งและเลือ่น AV300 ออกจ�กพล�สติกใส  
หม�ยเหตุ: ห�้มใชก้รรไกรตดัพล�สติกใส

2. นำ�เอ�ที ่ช�รจ์ CC300 ออกโดยก�รดึงขึน้ตรงๆ เอ�ส�ย USB ออก หยบิถ�ดกระด�ษออกและเปิดกล่องด�้นในเพื ่อเอ� 
แหล่งจ�่ยไฟ PS310 และตวัแปลงไฟสำ�หรบัประเทศต่�งๆ ออก

3. เอ�ซองเอกส�รออกจ�กกน้กล่อง

ในก�รเตรียมก�รสำ�หรบัใชค้รั ้งแรก ลอกพล�สติกออกจ�กจอ LCD ของ AV300 ครั ้งแรกที ่เปิดเครือ่ง AV300 ตอ้งเลือกภ�ษ�  
คำ�อธิบ�ยเกี ่ยวกบัก�รตั ้งค�่ภ�ษ�อยู ่ในส่วนที ่ 9 AccuVein แนะนำ�ใหช้�รจ์อุปกรณจ์นเต็มกอ่นก�รใชง้�นครั ้งแรก ซึ ่งในสภ�วะ 

ปกติ ควรใชเ้วล�ไม่เกินหนึ ่ง
ชั ่วโมง AV300 จึงจะพรอ้มใช้
ง�นโดยไมต่อ้งมีก�รปรับ 
ตั ้งค�่ใดๆ 

หม�ยเหตุ: DVD 
ในซองเอกส�รทีม่�พรอ้มกบั 
AV300 ประกอบดว้ยวดีีโอ 
แนะนำ�ก�รใชง้�นเกี ่ยวกบั 
AV300 และอุปกรณเ์สริม 
คูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช ้วดีีโอ 
และเอกส�รก�รศึกษ�อืน่ๆ 
มีอยู ่ในเว็บไซตข์อง AccuVein  
ที ่: www.accuvein.com/um

คำ�เตือน: ใชเ้ฉพ�ะแหล่งจ�่ยไฟ AccuVein® PS310 กบัที ่ช�รจ์ CC300 และแท่นยดึ 
HF300 เท่�นัน้ 

คำ�เตือน: ตรวจสอบส�ยไฟและอุปกรณจ์�่ยไฟต่�งๆ สำ�หรบัก�รชำ�รุด 
ห�กพบว�่มีก�รชำ�รุด ห�้มใชจ้นกว�่จะมีก�รเปลีย่นแทน

Lit Pack
CC300

USB Cable

PS310

AV300

International 
Plug Adapters
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5 ชิน้สว่นและก�รควบคมุ

AV300 มีก�รควบคุมทีท่ำ�ใหเ้ปิดเครือ่งไดง้�่ย ก�รเปิดใชง้�นแสงแสดงเสน้เลือด และก�รดำ�เนินก�รตั ้งค�่ต่�งๆ ในก�รแสดงเสน้ 
เลือดดำ� ขณะที ่แสงแสดงเสน้เลือดเปิดอยู ่ อ�จใชอุ้ปกรณใ์นก�รห�ตำ�แหน่งของเสน้เลือดได ้คุณยงัส�ม�รถดำ�เนินก�รตั ้งค่� 
ต่�งๆ เพื ่อใหก้�รแสดงเสน้เลือดไดดี้ที ่สุดสำ�หรบัตวัอย�่งในปัจจุบนั ขณะที ่แสงแสดงเสน้เลือดปิดอยู ่ ยงัส�ม�รถดสูถ�นะ 
และทำ�ก�รปรบัเปลีย่นก�รตั ้งค่�ต่�งๆ บนจอ LCD ได้

เลนส์

ช่องแสงเลเซอร์

เลนส์์

ช่องใสแ่บตเตอรี ่

หม�ยเหต:ุ กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเป็นเวล� 1/2 วิน�ที  
เพื ่อปิดแสงแสดงเสนเลือดดำ�ในเวล�ต�่งๆ

สถ�นะและก�รตั ้งค่�
จอ LCD

ปุม่ด�้นขว�ของจอ LCD
ปุม่ เปิด/ปิด วงกลม
สำ�หรบัเลือกเมนู

ปุม่ตรงกล�งของจอ LCD
เมนูก�รใชง้�น
ป้อนขอ้มูล

ปุม่ด�้นซ�้ยของจอ LCD
เข�้สู ่โหมดเมนู
ฟังกช์นัด�้นหลงั
ป้อนขอ้มูล

ปุม่สีฟ้�ด�้นข�้ง
ควบคมุแสงแสดงเสน้ 
เลือดดำ� เปิด/ปิดเครือ่ง
ออกจ�กเมนู

ภ�พรวมก�รควบคมุเครือ่ง AV300

เปิดเครือ่ง AV300 กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้ง หรอื ปุม่เปิด/ปิดเครือ่งใตจ้อ LCD ท�งด�้นขว�

เปิด หรอื ปิด 
แสงแสดงเสน้เลือด

ขณะที ่AV300 เปิดอยู ่ กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเป็นเวล� ½ (ครึ ่ง) วิน�ที

ดำ�เนินก�รตั ้งค่�ต�่งๆ  
ในก�รแสดงเส้นเลือด

ขณะที ่แสงแสดงเสน้เลือดเปิดอยู ่ กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเบ�ๆ

ปิดเครือ่ง AV300 กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งค�้งไวเ้ป็นเวล� 2 วิน�ทีหรอืกดปุม่เปิด/ปิดใตจ้อ LCD ด�้นขว�
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6 ก�รใช ้AV300 

ขอ้ควรระวงั: กฎหม�ยรฐับ�ลกล�งสหรฐัฯ กำ�หนดใหอุ้ปกรณนี์จ้ำ�หน่�ยหรือสั ่งโดยแพทยห์รือผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�ร 
รบัรองอืน่ๆ เท่�นัน้  

ขอ้ควรระวงั: สำ�หรบัใชใ้นภ�ยนอกเท่�นัน้

ด�้นล่�งนี ้ เป็นภ�พรวมของวธีิก�รใชเ้ครือ่ง AV300 ในก�รห�ตำ�แหน่งและประเมิณเสน้เลือด ต่อดว้ยร�ยละเอียดที ่สำ�คญัในก�รจดั
ตำ�แหน่งของอุปกรณอ์ย�่งถกูตอ้ง และเทคนิคที ่แนะนำ�ในเพื ่อใหแ้สดงเสน้เลือดไดดี้ที ่สุด 

ขัน้ตอนพืน้ฐ�น

กอ่นใชง้�น AV300 กบัตวัอย�่ง ควรอ่�นคำ�เตือนและขอ้ควรระวงัในส่วนแรกของคูมื่อเล่มนีท้ั ้งหมดกอ่น

คำ�เตือน: AV300 ชว่ยในก�รห�ตำ�แหน่งที ่แน่นอนของเสน้เลือดฝอยและไมค่วรใชแ้ทนก�รตดัสินใจท�งก�รแพทยอ์ย�่งสมเหตุสมผล 
ต�มตำ�แหน่งทีม่องเห็นและสมัผสัไดแ้ละก�รประเมิณผลเสน้เลือด AV300 ควรนำ�ม�ใชเ้ป็นก�รสนับสนุนในก�รตดัสินใจของ 
ผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่ผ่�นก�รรบัรองเท่�นัน้  

คำ�เตือน: AV300 ควรถกูใชง้�นขณะทีมี่แบตเตอรี ่เพียงพอ (แสดงโดยรปูแบตเตอรีที่ ่ด�้นบนขว�ของจอ LCD มีแถบแสดง)  
หรือขณะที ่อุปกรณถ์กูใชง้�นบนแท่นยดึเพื ่อใหแ้น่ใจว�่ AV300 ส�ม�รถใชง้�นได้

คำ�เตือน: ห�้มส่องแสงแสดงเสน้เลือดในดวงต�

ขอ้ควรระวงั: แสงแสดงเสน้เลือด AV300 ม�จ�กแสงเลเซอรพ์ลงัง�นต่ ำ�สองเสน้ แสงสีแดงที ่คว�มถี ่ 642 nm และลเซอร ์IR 
ที ่คว�มถี ่ 785 nm สำ�หรบัตวัอย�่งทีมี่ก�รกระพริบต�เป็นปกติ เลเซอรร์ะดบั 2 เหล่�นีจ้ดัไดว้�่ปลอดภยัเนือ่งจ�กก�รกระพริบต� 
จะลดก�รสมัผสัและป้องกนัต�จ�กอนัตร�ยต่�งๆ ได ้อย�่งไรก็ต�ม มีโอก�สที ่ต�ของตวัอย�่งทีมี่ก�รกระพริบต�ลดนอ้ยลงจะไดร้บั 
อนัตร�ยจ�กก�รจอ้งลำ�แสงของ AV300 โดยตรง

ขอ้ควรระวงั: ก�รกระพริบต�อ�จถกูยบัยั ้งหรือลดโดยโรค ย� หรือเงือ่นไขท�งก�รแพทยอื์น่ๆ สำ�หรบัตวัอย�่งที ่อ�จถกูยบัยั ้งหรือลด 
ก�รกระพริบต� AccuVein แนะนำ�ใหใ้ชเ้ครือ่งมือครบชุดกบัตวัอย�่งดว้ยอุปกรณป้์องกนัดวงต� ควรใชอุ้ปกรณป้์องกนัดวงต�ที ่ส�ม�รถ 
กั ้นลำ�แสง 642 nm และ 785 nm มีว�งจำ�หน่�ยทั ่วไป อุปกรณป้์องกนัดวงต�จ�กแสงเลเซอรที์ ่เหม�ะสำ�หรบัป้องกนัดวงต� คือ 
“Glendale Laser-Aid Eye Shield” Glendale™ และ Laser-Aid® เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้ของผู ้เป็นเจ�้ของ

1. เปิดเครือ่ง AV300 โดยก�รกดปุม่เปิดปิดวงกลมท�งด�้นขว�ใตจ้อ LCD ซึ ่งจะเปิดอุปกรณแ์ต่ไมเ่ปิดใชง้�นแสงแสดงเสน้เลือด

2.  เริม่ก�รห�ตำ�แหน่งและก�รประเมิณเสน้เลือด เปิดแสงแสดงเสน้เลือดโดยก�รกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้ง

เคล็ดลบั: เพื ่อคว�มสะดวก คุณส�ม�รถเปิดเครือ่ง AV300 และเปิดใชง้�นแสงแสดงเสน้เลือดพรอ้มกนัไดโ้ดยก�รกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้
งเพื ่อเปิดอุปกรณ ์แทนก�รกดปุม่เปิด/ปิดวงกลม 

3.  ว�งตำ�แหน่งเครือ่ง AV300 เพื ่อใหแ้สงแวดงเสน้เลือดส่องบนผิวหนังของตวัอย�่งของคุณ

คำ�เตือน: เพื ่อใหแ้น่ใจว�่ก�รแสดงเสน้เลือดเป็นไปอย�่งถกูตอ้งแมน่ยำ� AV300 ตอ้งถกูจดัว�งที ่คว�มสงู มุม และศนูยก์ล�งเหนือ 
เสน้เลือดที ่จะทำ�ก�รประเมิณอย�่งเหม�ะสม ต�มที ่อธิบ�ยไวใ้นคำ�แนะนำ�เกี ่ยวกบัก�รจดัตำ�แหน่งด�้นล่�งนี ้

4.  AV300 มีก�รตั ้งค�่หล�ยอย�่งที ่ส�ม�รถชว่ยใหก้�รแสดงเสน้เลือดไดดี้ที ่สุดสำ�หรบัผูป่้วยและกระบวนก�รนัน้ๆ ขณะที ่แสง 
แสดงเสน้เลือดเปิดอยู ่และอุปกรณถ์กูจดัว�งไวอ้ย�่งถกูตอ้งเหนือผิวหนังของตวัอย�่ง กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเบ�ๆ เพื ่อดำ�เนินก�รตั ้ง 
ค�่ต่�งๆ และห�ก�รตั ้งค�่ที ่ดีที ่สุดในก�รห�ตำ�แหน่งเสน้เลือดของตวัอย�่งของคุณ สำ�หรบัร�ยละเอียดเพิ ่มเติม ดทีู ่ก�รตั ้งค่�ก�ร 
แสดงเสน้เลือดในหน�้ 8

5.  เพื ่อหยุดก�รแสดงภ�พเสน้เลือด กดปุม่สีฟ้�ดน้ข�้งเป็นเวล� 1/2 (ครึ ่ง) วนิ�ที เพื ่อปิดแสงแสดงเสน้เลือด (ซึ ่งจอ LCD จะยงัคง
เปิดอยู ่เพื ่อดำ�เนินก�รในฟังกช์ั ่นเมนู) กดปุม่ท�งด�้นซ�้ยใตจ้อ LCD จะไดผ้ลแบบเดียวกนั หรือกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งค�้งไวเ้ป็น 
เวล� 2 วนิ�ทีเพื ่อปิดเครือ่ง
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เมื ่อไมไ่ดใ้ชง้�น AV300 ควรถกูจดัเก็ยไวใ้นที ่ช�รจ์หรือแท่นยดึ ซึ ่งจะป้องกนั AV300 และตรวจใหแ้น่ใจว�่แบตเตอรีช่�รจ์อยู ่ 
ตลอดเวล�และพรอ้มสำ�หรบัก�รใชง้�น

ห�กคุณมีขอ้สงสยัใดๆ เกี ่ยวกบัก�รใชง้�น AV300 กรุณ�ติดต่อทีมง�นฝ่�ยเทคนิคที ่ (816) 997-9400 เวล�ทำ�ก�รคือวนัจนัทร ์
ถึงศุกร ์8 โมงเช�้ถึง 2 ทุม่ ต�มเวล�ภ�คกล�งของสหรฐัฯ

ก�รจดัตำ�แหน่ง AV300

คำ�เตือน:  เพื ่อใหม้องเห็นตำ�แหน่งของเสน้เลือดำ�อย�่งแมน่ยำ� คุณตอ้งกำ�หนดตำ�แหน่งของ AV300 ใหอ้ยู ่ในคว�มสงูและมุมที ่เหม�
ะสม และอยูต่รงกล�งเหนือเสน้เลือดทีท่ำ�ก�รประเมิณ  

เพื ่อคว�มแมน่ยำ�ในก�รแสดงเสน้เลือดำ� AV300 ตอ้งไดร้บัก�รจดัตำ�แหน่งคว�มสงู มุม และศนูยก์ล�งเหนือเสน้เลือดที ่ตอ้งก�ร 
ห�ตำ�แหน่งอย�่งถกูตอ้ง เมื ่ออุปกรณด์ร้บัก�รจดัตำ�แหง่อย�่งถกูตอ้งแลว้ คุณส�ม�รถขยบัตำ�แหน่งไดอี้กเล็กนอ้ยเพื ่อปรบัปรุงก�ร 
แสดงเสน้เลือด อย�่งไรก็ต�ม เพื ่อก�รแสดงเสน้เลือดอย�่งแมน่ยำ� อุปกรณต์อ้งถกูจดัตำ�แหน่งดงัต่อไปนี ้:

• คว�มสงู: ประม�ณ 7 นิว้จ�กด�้นล่�งของอุปกรณถึ์งผิวหนัง 

• มุม: ทำ�มุมที ่ถกูตอ้ง (ตั ้งฉ�ก) กบัทิศท�งของเสน้เลือด

• ศนูยก์ล�ง: ว�งตรงกล�งเหนือเสน้เลือดที ่ตอ้งก�รห�

คว�มสงู มุม

จดัตำ�แหน่งของ AV300 ทีป่ระม�ณ 7 นิว้ (180 มม.) เหนือเสน้เลือดที ่ตอ้งก�รห� 
และอยู ่ในมุมที ่ถกูตอ้ง (ตั ้งฉ�ก) กบัทิศท�งของเสน้เลือด

คุณภ�พก�รแสดงเสน้เลือดของ AV300 จะส�ม�รถปรบัปรุงไดโ้ดยก�รเพิ ่มหรือ 
ลดคว�มสงู

คำ�เตือน: ขึน้อยู ่กบัระยะห�่งของ AV300 กบัผิวหนังของตวัอย�่งที ่ส่งผลใหก้�รแสดง 
เสน้เลือดแคบหรือกว�้งกว�่เสน้เลือดจริงเล็กนอ้ย   
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มุม

AV300 ควรถกูจดัตำ�แหน่งใหท้ำ�มุมประม�ณ 90° ท�งด�้นขว� (ตั ้งฉ�ก) กบัทิศท�ง
ของกระแสเลือดหรือทิศท�งที ่ค�ดว�่เลือดจะไหลไป คุณจึงส�ม�รถปรบัคุณภ�พก�ร
แสดงไดโ้ดยก�รเปลีย่นมุมเล็กนอ้ย

เพื ่อประมิณตำ�แหน่งเสน้เลือดใหม ่ใหน้ำ�เครือ่งกลบัไปทีมุ่ม 90° ท�งด�้นขว�เพื ่อ
เริม่ตน้ใหมเ่สมอ  

 

ก�รจดัศนูยก์ล�ง

แสงก�รแสดงเสน้เลือดของ AV300 ควรว�งตรงกล�งเหนือเสน้ผ่�นศนูยก์ล�ง
ของเสเ้ลือดที ่ตอ้งก�รห�ตำ�แหน่ง

เพื ่อแสดงศนูยก์ล�งของเสน้ลือดไดอ้ย�่งถกูตอ้ง AccuVein แนะนำ�ใหจ้ดัตำ�แหน่ง 
AV300 ใหอ้ยู ่เหนือเสน้เลือดโดยตรง เมื ่อ AV300 ถกูจดัตำ�แหน่งอย�่งถกูตอ้ง  
ก�รแสดงเสน้เลือดจะแมน่ยำ�และส�ม�รถมองเห็นไดจ้�กทุกมุม

เมื ่อถือเครือ่งเหนือเสน้ผ่�นศนูยก์ล�งของเสน้เลือดโดยตรง AV300 จะห�ตำ�แหน่ง
ศนูยก์ล�งของเสน้เลือดไดอ้ย�่งแมน่ยำ�อย�่งยิ ่ง AccuVein แนะนำ�ว�่ควรถือ AV300 
ภ�ยในระยะ 1/2” (1.25 ซม.) เหจ�กทั ้งของด�้น

ก�รแสดงเสน้เลือด AV300 จะอยู ่ในโฟกสัเสมอ คุณจึงส�ม�รถขยบัอุปกรณไ์ด ้
อย�่งรวดเร็วไปทั ่วผิวหนังของตวัอย�่งเพื ่อห�เสน้เลือด เมื ่อคุณทำ�ก�รประเมิณ 
เสน้เลือดว�่อยู ่ในตำ�แหน่งใด มนัสำ�คญัที ่จะตอ้งว�ง AV300 ใหอ้ยู ่ในตำ�แหน่ง 
ศนูยก์ล�งเหนือเสน้เลือดและอย�่หมุนอุปกรณไ์ปด�้นใดด�้นหนึ ่ง
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AV300 AV300

 

ดี: เสน้เลือดที ่สงัเกตเห็นบน
ผิวหนัง เหนือเสน้เลือดโดยตรง

ไม่ดี: เสน้เลือดถกูส่องบน
ผิวหนังถดัจ�กเสน้เลือด

อยูห่�่งในระยะจ�ก 
เสน้ผ่�นศนูยก์ล�งของ 

เสน้เลือด 1 นิว้ / 2.5 ซม.

เสน้เลือด

เสน้เลือด

ภ�พตดัขว�ง 
ของแขน

 

ภ�พตดัขว�ง 
ของแขน

  

 

เทคนิคและคำ�แนะนำ�

ทำ�คว�มคุน้เคยกบัก�รใชง้�นที ่ถกูตอ้ง: กอ่นก�รใชง้�น AV300 กบัตวัอย�่ง ผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยค์วรทำ�คว�มคุน้เคยกบัก�รจดั
ตำ�แหน่งของ AV300 อย�่งถกูตอ้งเพื ่อก�รตรวจจบัเสน้เลือดที ่ ้ดีที ่สุด ทำ�ไดโ้ดยก�รปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ต่อไปนีใ้นคูมื่อฉบบันีแ้ละ
ก�รใชก้�รด์ฝึกหดัที ่ใหม้�พรอ้มกบัอุปกรณนี์ ้ 

นอกจ�กนี ้ กอ่นก�รใชง้�นครั ้งแรก AccuVein ขอแนะนำ�ใหเ้ปรียบเทียบก�รตรวจจบัเสน้เลือดของ AV300 โดยก�รใชเ้สน้เลือดทีม่อง
เห็นไดเ้ป็นก�รอ�้งอิงหรือเสน้เลือดที ่ไดจ้�กก�รคลำ� โปรดสงัเกตว�่ ก�รใช ้AV300 ตำ�แหน่งของเสน้เลือดและเสน้เลือดฝอยต่�งๆ 
ส�ม�รถถกูประเมิณได ้และคุณยงัส�ม�รถสงัเกตเห็นจุดที ่ไมมี่เสน้เลือดอีกดว้ย

ก�รแสดงเสน้เลือดที ่ดีที ่สุด: เมื ่อ AV300 ถกูจดัตำ�แหน่งอย�่งถกูตอ้งเหนือเสน้เลือดที ่ตอ้งก�รห�ตำ�แหน่งแลว้ คุณส�ม�รถปรบัปรุง
คุณภ�พก�รแสดงแสดงเลือดดำ�ไดโ้ดยก�รหมุน AV300 เล็กนอ้ยไปต�มแกน ก�รขยบัอุปกณเ์ข�้ใกลห้รือออกจ�กผิวหนัง และก�ร
เปลีย่นก�รตั ้งค่�ก�รแสดงเสน้เลือด โปรดสงัเกตว�่ก�รตั ้งค�่เดียวกนัอ�จใหแ้สดงเสน้เลือดออกม�ต่�งกนัในบุคคลต่�กนั ดงันัน้จึง
เป็นสิ ่งสำ�คญัที ่จะตอ้งทำ�คว�มคุน้เคยโดยก�รเลือกก�รตั ้งค�่ที ่ดีที ่สุดสำ�หรบัผูป่้วยแต่ละประเภทและกระบวนก�รแต่ละอย�่ง สำ�หรบั
ร�ยละเอียดเพิ ่มเติม ดกู�รตั ้งค�่ก�รแสดงเสน้เลือดทีห่น�้ 8

ตั ้งเป้�ไปที ่ศนูยก์ล�งของเสน้เลือด: เมื ่อจดัตำ�แหน่งที ่ถกูตอ้งแลว้ AV300 จะแสดงศนูยก์ล�งของเสน้เลือดไดอ้ย�่งแมน่ยำ� ก�รตั ้งค�่
ก�รแสดงเสน้เลือดบ�งอย�่งอ�จทำ�ใหเ้สน้เลือดทีป่ร�กฎกว�้งกว�่คว�มเป็นจริง อย�่งไรก็ต�ม แมว้�่คว�มกว�้งของเสน้เลือดจะเพิ ่ม
ขึน้ เมื ่อ AV300 ทำ�ง�นอย�่งถกูตอ้ง ศนูยก์ล�งของเสน้เลือดที ่แสดงจะตรงกบัศนูยก์ล�งของเสน้เลือดจริง

อย�่ถือ AV300 ระหว�่งทำ�กระบวนก�รแบบแมนนวล: เมื ่อเลือกเสน้เลือดและตำ�แหน่งที ่ตอ้งก�รไดแ้ลว้ ผู ้ชว่ยควรเป็นผู ้ถือ 
อุปกรณเ์พื ่อใหมื้อทั ้งสองของแพทยว์�่งสำ�หรบัก�รเจ�ะเลือด AV300 ยงัอ�จนำ�ใชโ้ดยว�งไวที้ ่แท่นว�งได้

เสน้เลือด

เสน้เลือด
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ปรบัแสงไฟในหอ้งห�กจำ�เป็น: ก�รปรบัแสงไฟในหอ้งอ�จชว่ยใหผู้ ้ใชม้องเห็นเสน้เลือดไดดี้ยิ ่งขึน้

คำ�เตือน: อย�่ถือ AV300 ขณะทำ�ก�รเจ�ะเลือดหรือกระบวนก�รท�งก�รแพทยอื์น่

คำ�เตือน: AV300 จะแสดงเฉพ�ะเสน้เลือดฝอยเท่�นัน้

คำ�เตือน: เสน้เลือดของตวัอย�่งบ�งคนหรือบ�งส่วนของเสน้เลือดของเข�อ�จมองเห็นไดไ้มดี่นักหรือมองไมเ่ห็นเลยก็ได ้ส�เหตุที ่
ทำ�ใหไ้มส่�ม�รถแสดงเสน้ลือดไดร้วมถึงเสน้เลือดมีคว�มลึกกว�่ 7 มม. มีปัญห�ด�้นผิวหนัง เสน้ผม แผลเป็น หรือผิวหนังทีมี่ขอบ
หน�อืน่ๆ และเนือ้เยื ่อไขมนั (ไขมนั)

คำ�เตือน: AV300 ไมร่ะบุถึงคว�มลึกของเสน้เลือดใตผิ้วหนัง ซึ ่งอ�จแตกต่�งกนัไปในผูป่้วยแต่ละคน ผู ้ใช ้AV300 จึงควรพึ ่งพ� 
ก�รฝึกอบรมและประสบก�รณข์องพวกเข�ในก�รระบึคว�มลึกของเสน้เลือดและประเมิณขอ้มลูอืน่ๆ ที ่ไดจ้�ก AV300 

 ก�รตั ้งค�่ก�รแสดงเสน้เลือด

เนือ่งจ�กบุคคลและเสน้เลือดของพวกเข�แตกต่�งกนั AV300 จึงใหก้�รตั ้งค�่หล�ยแบบที ่ส�ม�รถแสดงเสน้เลือดไดดี้ที ่สุดในบุคคล 
หรือกระบวนก�รที ่แตกต่�งกนั ขณะห�ตำ�แหน่งหรือประเมิณเสน้เลือด คุณส�ม�รถดำ�เนินก�รตั ้งค�่ต่�งๆ เพื ่อห�ก�รตั ้งค�่ที ่ดีที ่สุด
อย�่งรวดเร็วเพื ่อห�ตำ�แหน่งและมองเสน้เลือดของตงัอย�่งไดดี้ที ่สุด ก�รตั ้งค่�เดียวกนัอ�จแสดงผลต่�งกนัในบุคคลต่�งกนั  
จึงเป็นสิ ่งสำ�คญัที ่จะตอ้งทำ�คว�มคุน้เคยกบัก�รเลือดก�รตั ้งค่�ที ่ดีที ่สุดสำ�หรบัผูป่้วยแต่ละประเภทและแต่ละกระบวนก�ร

ก�รเลือกก�รตั ้งค�่ก�รแสดงเสน้เลือด:

1. เปิดแสงแสดงเสน้เลือดโดยก�รกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้ง ซึ ่งจะเริม่จ�กก�รเลือกก�รตั ้งค�่ม�ตรฐ�น ซึ ่งแสดงบนจอ LCD 
ก�รกำ�หนดให ้AV300 เริม่ตน้โดยก�รเลือกก�รตั ้งค่�อืน่ คุณส�ม�รถเปลีย่นค�่ม�ตรฐ�นต�มคำ�อธิบ�ยในหน�้ 14

2. จดัตำ�แหน่ง AV300 ใหอ้ยู ่เหนือเสน้เลือดที ่จะประเมิณ จ�กนัน้ขณะที ่แสงแสดงเสน้เลือดเปิดอยู ่ กดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเบ�ๆ  
เพื ่อเข�้สู ่ก�รตั ้งค�่แต่ละอย�่ง 

หม�ยเหตุ:
คุณส�ม�รถเลือกก�รตั ้งค�่ก�รแสดงเสน้เลือดโดยใชจ้อ LCD ได ้ขณะที ่แสงแสดงเสน้เลือดเปิดอยู ่ หน�้จอจะแสดงก�รตั ้งค�่ปัจจุบนั 
กดปุม่ตรงกล�งใตจ้อ LCD เพื ่อเลือกก�รตั ้งค่�ต่�งๆ ทีมี่

 

คำ�เตือน: ก�รตั ้งค�่ก�รแสดงเสน้เลือดบ�งอย�่งอ�จทำ�ใหเ้สน้เลือดทีป่ร�กฎขึน้กว�้งกว�่ที ่เป็นจริงได้
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7 ก�รจดัก�รพลงัง�นของ AV300

Battery Charge Indicators

100% <80% <66% <33% <25% <16%

แถบแสดงแบตเตอรีข่อง AV300 ระบุว�่มีแบตเตอรีม่�กนอ้ยเพียงไรสำ�หรบัก�รใชง้�น เมื ่อภ�พแบตเตอรี ่เริม่ต่ ำ�ลง AV300 จะแสดง
คำ�เตือนดงันีแ้ละควรทำ�ก�รช�รจ์โดยเร็ว:

• <33%: AV300 จะรอ้ง 3 ครั ้งและ แถบแสดงแบตเตอรีจ่ะกระพริบเป็นสีเหลือง

• <25%: AV300 จะรอ้ง 3 ครั ้งและกระพริบเป็นสีแดง อุปกรณย์งัจะรอ้ง 3 ครั ้งเมื ่อมีก�รเปลีย่นหน้�จอ

• <16%: AV300 จะรอ้ง 3 ครั ้ง แสดงขอ้คว�มว�่แบตเตอรีต่่ ำ� และปิดเครือ่งในเวล� 1 น�ทีต่อม�

       

RECHARGE
BATTERY

IMMEDIATELY

LOW BATTERY

ก�รช�รจ์แบตเตอรี ่

ในก�รเปลีย่นแบตเตอรี ่ ว�งเครือ่ง AV300 ในที ่ช�รจ์โดยทีห่น�้จอ LCD หง�ยขึน้ ไอคอนแสดงก�รช�รจ์ของแบตเตอรีจ่ะแสดงว�่แบ
ตเตอรีก่ำ�ลงัช�รจ์อยู ่

หม�ยเหตุ: ขณะที ่อุปกรณอ์ยเสียบกบัที ่ช�รจ์ แสงแสดงเสน้เลือดของ AV300 จะไมท่ำ�ง�นและอุปกรณจ์ะไมส่�ม�รถใชใ้นก�ร 
ประเมิณเสน้เลือดได ้เมนูบนจอ LCD จะยงัใชง้�นไดอ้ยู ่ขณะที ่ AV300 อยู ่ในที ่ช�รจ์ จึงส�ม�รถเปลีย่นก�รตั ้งค�่ของ AV300 ได ้อุป
กรณืควรถกูจดัเก็บในที ่ช�รจ์ขณะทำ�ก�รอพัเดทซอฟตแ์วรจ์�ก PC

ER-1 ER-1

คุณยงัส�ม�รถช�รจ์แบตเตอรี ่ไดโ้ดยก�รว�ง AV300 ไวบ้นอุปกรณเ์สริมแท่นยดึ (HF300) ขณะที ่อยู ่ในแท่นยดึ AV300 
ส�ม�รถทำ�ง�นไดต้�มปกติ สำ�หรบัร�ยละเอียดเพิ ่มเติม ดทีู ่ตวัเลือกและอุปกรณเ์สริมทีห่น้� 26

ก�รเปลีย่นแบตเตอรี ่

คำ�เตือน: อย�่พย�ย�มเปิด ถอดแยก หรือซ่อมแซมกอ้นแบตเตอรี ่ ห�้มบีบ เจ�ะ ลดัวงจรภ�ยนอก หรือกำ�จดัโดยก�รเผ�ไฟหรือทิ ้ง 
ลงน้ ำ� อย�่ใหอ้ยู ่ในอุณหภมิูที ่สงูกว�่ 60°C / 140°F 

คำ�เตือน: เก็บ AV300 และแบตเตอรี ่ใหพ้น้มือเด็ก 

ขอ้ควรระวงั: ก�รกำ�จดัแบตเตอรีที่ ่ใชแ้ลว้ต�มคำ�แนะนำ�ของผู ้ผลิต AV300 ใชพ้ลงัง�นจ�กลิเธียม ไอออนแบตเตอรีที่ ่รีไซเคิลได ้
โปรดติดต่อ AccuVein ที ่ (816) 997-9400 สำ�หรบัขอ้มลูเกี ่ยวกบัก�รกำ�จดัหรือก�รรีไซเคิลแบตเตอรี ่
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ขณะใชง้�นภ�ยใตส้ภ�วะปกติ แบตเตอรี ่ BA300 ของ AV300 จำ�เป็นตอ้งเปลีย่นในระยะเวล�ทุกๆ สองปี ระยะเวล�ก�รช�รจ์ทีน่�น 
ขึน้ ระยะเวล�ก�รใชง้�นที ่สัน้ลง และก�รเตือนว�่แบตเตอรี ่เสีย เป็นก�รบ่งบอกว�่จะตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ 	จะตอ้งไม่เอาแบตเตอรี ่	
BA300	ออกหรอืเปลีย่นแทนตอ่หนา้ผู ้ป่วย	หรอืภายในระยะหา่งประมาณ	1.5	ม.	หรอื	5	ฟตุจากผู ้ป่วย

BAD BATTERY

ในก�รเปลี ่ยนแบตเตอรี ่ เปิดชอ่งใส่แบตเตอรีที่ ่ด�้นหลงัของอุปกรณ ์ใชไ้ขควงหรือปล�ยเหรียญเล็กๆ เป็นเครือ่งมือในก�รเอ�สกรอูอก

 

แบตเตอรี ่ BA300 ส�ม�รถเอ�ออกไดง้�่ยไดง้�่ยจ�กชอ่งใส่แบตเตอรีห่รือใส่เข�้ไป ต�มที ่รปูร�่งเหมือนกบัชอ่งใส่แบตเตอรี ่ของ AV300

 

ขอ้ควรระวงั: ระวงัอย�่สมัผสัหรือขดูขีดหน�้จอและเลนสที์ ่อยูด่�้นหลงัของอุปกรณ ์ถ�้หน�้จอแสงแสดงเสน้เลือดถกูขดูขีดอ�จส่ง 
ผงต่อก�รแสดงเสน้เลือด

ก�รตรวจสอบก�รช�รจ์ของก�รเปลีย่นแบตเตอรี ่

เมื ่อแบตเตอรี ่ AV300 มิไดติ้ดตั ้งอยู ่ในอุปกรณ ์คุณส�ม�รถตรวจสอบก�รช�รจ์ของแบตเตอรี ่โดยก�รใส่ป�กก�หรือคลิบหนีบกระด�ษ 
ในรเูล็กๆ ในแบตเตอรี ่ (ดภู�พทีห่น้�ถดัไป) แสงสีเขียวจะแสดงใหเ้ห็นว�่แบตเตอรีถ่กูช�รจ์เป็นเวล�อย�่งนอ้ย 30 น�ทีของก�รใช ้
ง�นต�มปกติ 

คำ�เตือน: เก็บแบตเตอรี ่ใหพ้น้มือเด็ก

ขอ้ควรระวงั: ใชอุ้ปกรณก์�รช�รจ์แบตเตอรีแ่ละแบตเตอรีที่ ่ AccuVein รบัรองเท่�นัน้ กอ้นแบตเตอรี ่ BA300 AccuVein 
ไดร้บัก�รออกแบบม�ใชส้ำ�หรบั AV300 ถ�้ AV300 จะไมถ่กูนำ�ม�ใชเ้ป็นเวล�น�น ควรถอดและเก็บแบตเตอรี ่
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ก�รใชอุ้ปกรณเ์สริมเป็นที ่ช�รจ์

ผู ้ใช ้AV300 ที ่ตรวจเยี ่ยมผูป่้วยจ�กรถยนตข์องพวกเข�และตอ้งช�รจ์แบตเตอรี ่ AV300 ในรถยนตข์องพวกเข�โดยใชชุ้ดอุปกรณเ์สริม 
สำ�หรบัพกพ� MK300 ชุดนีป้ระกอบดว้ยกล่องสำ�หรบัพกพ�บุอย�่งดี ที ่ช�รจ์แบบพกพ� และแหล่งจ�่ยไฟ AccuVein™ PS320 ที ่เชื ่
อมต่อกบัปลั ๊กสำ�หรบัรถยนตข์น�ด12V เชน่ สำ�หรบัที ่จุดบุหรี ่  

ขณะที ่ AV300 อยู ่ในกล่องสำ�หรบัเดินท�ง หนีบอุปกรณใ์หแ้น่นกบัที ่ช�รจ์แบบพกพ� จ�กนัน้เชือ่มต่อปล�ยด�้นดึงของแหล่งจ�่ย 
ไฟในรถยนตผ่์�นผนังของกล่องและอุปกรณเ์ชือ่มต่อภ�ยใน เชือ่มต่อปล�ยอีกด�้นหนึ ่งกบัปลั ๊กสำ�หรบัรถยนตข์น�ด12V 
ต�มคว�มเหม�ะสม

ขณะขบัรถ ตรวจใหแ้น่ใจว�้่ชุดอุปกรณเ์สริมสำ�หรบัพกพ�อยู ่ในตำ�แหน่งทีป่ลอดภยั

ก�รเปลีย่นปลั ๊กของหล่งจ�่ยไฟ

แหล่งจ�่ยไฟ AV300 (PS310) ถกูออกแบบม�เพื ่อตล�ดระหว�่งประเทศและม�พรอ้มกบัปลั ๊กประเภทต่�งๆ ที ่ควรเหม�ะสมสำ�หรบั 
ระบบไฟฟ้�ของประเทศต่�งๆ ส่วนม�ก โดยเบือ้งตน้ แหล่งจ�่ยไฟจะเป็นปลั ๊กแบบอเมริก�เหนือ กอ่นก�รใช ้AV300 ในประเทศอืน่ 
ตรวจใหแ้น่ใจว�่ใชป้ลั ๊กที ่ถกูตอ้งสำ�หรบัสถ�นทีนั่น้

     

ก�รเอ�ปลั ๊กในปัจจุบนัออก: กดปุม่ที ่หน�้ของปลั ๊กค�้งไว ้ขณะที ่ยงักดปุม่นีค้�้งไว ้หมุนปลั ๊กไปท�งซ�้ย (ทวนเข็มน�ฬกิ�) เพื ่อเอ�ออก

ก�รใส่ปลั ๊กอีกอนัหนึ ่ง: เลือกปลั ๊กไฟที ่เหม�ะสมสำ�หรบัประเทศของคุณ แลว้ว�งมนับนตำ�แหน่งและหมุนไปท�งขว� 
(ต�มเข็มน�ฬกิ�) จะไดย้นิเสียงคลิกเมื ่อปลั ๊กเข�้สูที่ที่ ่ถกูตอ้ง

กดที ่นีด่ว้ยคลิบหนีบกระด�ษหรอืป�กก� 
เพื ่อตรวจสอบก�รช�รจ์

แสงสีเขียวแสดงว่�แบตเตอรีดี่อยู ่
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8 ก�รใชแ้ทน่ยดึ 

เพื ่อใหมื้อทั ้งสองของคุณว�่งขณะดำ�เนินก�รท�งก�รแพทย ์ 
โดยไมมี่ผู ้ชว่ยถืออุปกรณใ์หคุ้ณ คุณส�ม�รถใชแ้ท่นยดึได ้ 
AccuVein มีจำ�หน่�ยเป็นอุปกรณเ์สริมทั ้งแบบใชเ้ป็นแหล่งจ�่ย 
ไฟไดแ้ละไมไ่ดที้ ่ชว่ยใหผู้ ้ใชจ้ดัตำ�แหน่ง AV300 ใหเ้หม�ะสมและ 
ห�ตำ�แหน่งเสน้เลือดของตวัอย�่ง โดยไมต่อ้งถืออุปกรณ์

 

AV300 ทำ�ง�นแบบเดียวกนัเมื ่ออยูบ่นแท่นยดึกบัอยูบ่นมือ

• แท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ (HF300): 
 จ�่ยไฟ AV300 และถ�้มีแบตเตอรี ่ใส่อยู ่ ใหเ้ปลีย่นแบตเตอรี ่
• แท่นยดึที ่ไมเ่ป็นแหล่งจ�่ยไฟ (HF320): 
 AV300 ทำ�ง�นบนแบตเตอรี ่เท่�นัน้ และตอ้งถกูช�รจ์ดว้ยที ่ช�รจ์ของมนั อนัเดียวกนักบัที ่ใชก้บัอุปกรณโ์ดยไมมี่แท่นยดึ

เพื ่อใชแ้ท่นยดึ ขัน้แรกติดตวัยดึหรือไขสกรทีู ่ยดึในตำ�แหน่งที ่ตอ้งก�ร เชน่ ร�งหวัเตียง ขอบโต๊ะ หรือที ่เท�้แขน เมื ่อยดึติดแน่นแลว้  
ใส่ขอ้ต่อขอ้แท่นยดึและกดแหวนสีดำ�ใหเ้ข�้ล็อก (ดคูำ�แนะนำ�ทีม่�พรอ้มกบัแท่นยดึสำ�หรบัขอ้มลูเพิ ่มเติม) แขนควรส�ม�รถเคลือ่นที ่
ไดอ้ย�่งอิสระ  

เฉพ�ะ HF300: เสียบแหล่งจ�่ยไฟกบัปลั ๊กไฟและเสียบส�ยไฟเข�้ดว้ยกนั 

ก�รใส่ AV300

ในก�รติดตั ้ง AV300 ในแท่นยดึ หมุนอุปกรณเ์พื ่อใหฐ้�นของอุปกรณ ์
(กบัตวัเชือ่มต่อแบตเตอรี ่โลหะ) หนัหน�้เข�้กบัตวัเชือ่มต่อ พรอ้มกบัจอ LCD AV300 
หง�ยขึน้ ใส่อุปกรณเ์ข�้กบัถว้ยของแท่นยดึเพื ่อใหค้ลิบเข�้กบัด�้นข�้งของ AV300 
เมื ่อคลิบถกูใส่อย�่งถกูตอ้ง คุณจะไดย้นิเสียงคลิกเมื ่อมนัยดึกบั AV300 ซึ ่งควรถกูยดึแน่นในที ่

เฉพ�ะ HF300: ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ทีม่�พรอ้มกบัชุดกล่องของ HF300 สำ�หรบัก�รติดตั ้ง 
AV300 อย�่งถ�วรบนแท่นยดึพรอ้มขนัสกร ู(จดัม�ใหใ้นชุด)

ER-1 เมื ่อ AV300 ถกูว�งบนแท่นช�รจ์ เสียงและแถบแสดงแบตเตอรีจ่ะเปลีย่นเป็นปลั ๊ก แสดงว�่ AV300 
ไมต่อ้งใชพ้ลงัง�นจ�กแบตเตอรี ่ ในระหว�่งนี ้ แบตเตอรีข่อง AV300 จะถกูช�รจ์ดว้ย

ขอ้ควรระวงั: ใชเ้ฉพ�ะแท่นช�รจ์ยีห่อ้ AccuVein เท่�นัน้

 

Viewing

S4

เมื ่อว�งบนแท่นยดึที ่ไมเ่ป็นแหล่งจ�่ยไฟ แถบแสดงแบตเตอรีจ่ะแสดงว�่มีแบตเตอรีอ่ยู ่เท่�ไร เชน่เดียว
กบัเวล�ที ่คุณใชอุ้ปกรณ ์AV300 แบบมือถือ

ที ่ยดึ

ขอ้ตอ่

คลิบ

ถว้ย

แขน

ER-1

Do Not
Shine in Eyes

Viewing

S1 Do Not
Shine in Eyes
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ก�รจดัตำ�แหน่ง AV300

เมื ่อ AV300 ถกูติดตั ้งในแท่นยดึแลว้ คุณส�ม�รถจดัตำ�แหน่งอุปกรณไ์ดต้�มที ่ตอ้งก�ร เพื ่อคว�มแมน่ยำ�ในก�รห�ตำ�แหน่งเสน้เลือด 
ตำ�แหน่งของอุปกรณจ์ะตอ้งอยูที่ ่คว�มสงู มุม และศนูยก์ล�งเหนือเสน้เลือดของตวัอย�่ง ใชเ้ทคนิคก�รจดัตำ�แหน่งแบบเดียว 
กนักบัที ่อธิบ�ยไวก้อ่นหน้�สำ�หรบัก�รใชอุ้ปกรณด์ว้ยมือ 

คำ�เตือน: AV300 ตอ้งถกูจดัตำ�แหน่งที ่คว�มสงู มุม และศนูยก์ล�งเพื ่อใหส�ม�รถห�ตำ�แหน่งเสน้เลือดไดอ้ย�่งแมน่ยำ�

ก�รถอด AV300 ออก

ในก�รถอด AV300 ออกจ�กแท่นยดึ จบัอุปกรณใ์หแ้น่นดว้ยมือข�้งหนึ ่งและผลกัคลิบจบั AV300 ทั ้งสองข�้งออกดว้ยคว�มระมดั 
ระวงั คุณควรส�ม�รถปลดคลิบทีละอนั หรือจบั AV300 ดว้ยมือทั ้งสองและใชนิ้ว้โป้งดนัคลิบออก

หม�ยเหตุ: แท่นยดึมีจำ�หน่�ยในเว็บไซตข์อง AccuVein Web site. โปรดดเูว็บไซตเ์พื ่อห�แท่นยดึแบบอืน่ๆ ที ่อ�จมีว�งจำ�หน่�ย

9 ก�รตั ้งค่�และก�รกำ�หนดค่�

คุณส�ม�รถปรบัตั ้งก�รใชง้�น AV300 สำ�หรบักระบวนก�ร ผู ้ใช ้หรือผูป่้วยเป็นก�รเฉพ�ะไดโ้ดยทำ�ก�รตั ้งค่�ต่�งๆ จ�กเมนูบน LCD 

ก�รตั ้งค�่

จ�กหน�้จอ LCD เริม่ตน้ แสดงเมนูก�รตั ้งค�่โดยก�รกดปุม่ซ�้ยของ LCD ใตจ้อ

ER-1 Settings

User
Device
Service

คุณส�ม�รถเปิด/ปิดอุปกรณไ์ด ้ใส่และใชง้�นเมนู และทำ�ก�รปรั
บปลีย่นก�รตั ้งค�่ต่�งๆ โดยใชปุ้ม่ใตจ้อ LCD ทั ้ง 3 ปุม่เพื ่อ “กด” 
ไอคอนที ่เกี ่ยวขอ้ง

ปุม่เปิด/ปิด

เข�้สู ่โหมดเมนู

เลือ่นขึน้/ลงผ่�นเมนูหรือเปลีย่นตวัแปร

ย�้ยไปที ่ก�รตั ้งค่�

เลือกเมนูหรือก�รตั ้งค่�ปัจจุบนั

กลบัไปยงัหน�้จอกอ่นหน�้

บน:	หนา้จอเมนแูรก	“การตั ้งค่า”

ลา่ง:	ตารางแสดงไอคอนปุม่ตา่งๆ	ของ	LCD	และฟังกช์ัน่ของแตล่ะปุม่
ปุม่ LCD ซ�้ย กล�ง  
& ขว�

ER-1

Do Not
Shine in Eyes
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ก�รตั ้งค�่ม�ตรฐ�นของก�รแสดงเสน้เลือด

เพื ่อเข�้ถึงก�รตั ้งค่�ก�รแสดงผลเสน้เลือดที ่ชืน่ชอบไดง้�่ยยิ ่งขึน้ คุณส�ม�รถเลือกว�่ก�รตั ้งค�่ใดจะเป็นก�รตั ้งค�่เริม่ตน้เมื ่อเปิด 
เครือ่ง AV300

Settings

User
Device
Service

เพื ่อเปลีย่นก�รตั ้งค่�ม�ตรฐ�นของก�รแสดงผลเสน้เลือด ไปที ่ Settings > Device > View Setting screen แลว้ใชล้กูศณท�งด�้น 
ขว�และปุม่เครือ่งหม�ยเพื ่อเลือกก�รตั ้งค�่ม�ตรฐ�น ลกูศรกลบัจะใชเ้พื ่อกลบัไปหน�้จอกอ่นหน�้

Set View

S4

หมดเวล�ก�รแสดงเสน้เลือด

AV300 ถกูกำ�หนดใหปิ้ดแสงแสดงเสน้เลือดโดยอตัโนมติั ถ�้แสงเปิดอยู ่แต่ไมมี่ก�รกดปุม่ใดๆ เป็นเวล� 5 น�ที เพื ่อชว่ยลดคว�มจำ�
เป็นในก�รจดัก�รกบั AV300

เพื ่อเปลีย่นหรือปิดใชง้�นชว่งก�รหมดเวล�ก�รแสดงเสน้เลือด ไปที ่ Settings > Device > Time Out screen แลว้กดลกูศรซ�้ยและขว
�เพื ่อกำ�หนดชว่งเวล�ระหว�่ง 15 วนิ�ทีถึง 45 น�ที หรือตั ้งค�่ชว่งเวล�เป็น 0 (ศนูย)์ เพื ่อป้องกนัก�รปิดแสงแสดงเสน้เลือดเองโด
ยอตัโนมติั ก�รปิดใชง้�นก�รหมดเวล�ก�รแสดงเสน้เลือดอ�จมีประโยชน์สำ�หรบัก�รใช ้AV300 ในกระบวนก�รระยะย�ว โดยเฉพ�
ะอย�่งยิ ่งเมื ่ออยู ่ในบนแท่นช�รจ์

 10 MIN.

Time Out

 55 MIN.

Time Out Time Out

 NONE

Device

Time Out
Exit

ชว่งหมดเวล�ของอุปกรณ:์ เพื ่อรกัษ�พลงัง�นในแบตเตอรี ่ AV300 จะปิดเองโดยอตัโนมติัเมื ่อไมมี่ก�รใชง้�นเป็นเวล�ม�กกว�่ 5 
น�ที (กดปุม่เปิดและปิดแสงแสดงเสน้เลือด) เวน้แต่ว�่ถ�้ AV300 อยูบ่นแท่นช�รจ์ ซึ ่งจะเปิดอยู ่จนกว�่จะมีก�รปิดเอง

คว�มสว�่ง

คว�มสว�่งหน�้จอ LCD ของ AV300 ส�ม�รถปรบัได ้ก�รตั ้งค�่คว�มสว�่งใหจ้อ LCD มืดหรือสว�่งขึน้ต�มเวล�จริง โดยก�รเลือกปุม่
เครือ่งหม�ยถกูท�งด�้นขว�เพื ่อบนัทึกก�รตั ้งค�่

เพื ่อเปลีย่นคว�มเขม้ของคว�มสว�่ง ไปที ่ Settings > Device > Backlight screen

Backlight

 

View Setting
Backlight
Volume

Device

 15 SEC.

Time Out

 45 MIN.

Time Out
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คว�มดงัของลำ�โพง

AV300 เปล่งเสียงเมื ่อทำ�ง�นในฟังกช์ั ่นต่�งๆ หรือมีเหตุก�รณบ์�งอย�่งเกิดขึน้ ตวัอย�่งเชน่อุปกรณจ์ะรอ้งบีบ๊เมื ่อช�รจ์ไฟหรื
อแบตเตอรีล่ดลง เพื ่อเตือนว�่แบตเตอรีต่่ ำ�หรือหน�้จอแสดงคว�มผิดพล�ด เมื ่อคุณบนัทึกก�รตั ้งค�่ หรือ เมื ่อคุณใส่ AV300 
ในส�ยช�รจ์หรือแท่นยดึ

เพื ่อปรบัระดบัคว�มดงัหรือปิดเสียง ไปที ่ Settings > Device > Volume screen

องคก์รทีมี่ AV300 หล�ยเครือ่งอ�จไดป้ระโยชน์จ�กก�รติดฉล�กแต่ละอุปกรณ ์ตวัอย�่งเชน่ ดว้ยชือ่ของแต่ละแผนกหรือผู ้ใช ้ 
ชือ่จะปร�กฎทีมุ่มซ�้ยบนของหน�้จอแรกของ LCD (แสดงด�้นล่�งในตวัอย�่งนีคื้อ “ER-1”) AV300 ส�ม�รถแสดงชือ่ไดส้งูสุด  
14 ตวัอกัษร

ฃ
Settings

User
Device
Service

User Menu

Name
Language

ER-1

เพื ่อตั ่งชือ่ AV300 ไปที ่ Settings > User > Name screen จ�กหน�้จอนี ้ กดลกูศรขึน้/ลงเพื ่อเลือกตวัอกัษร กดเครือ่งหม�ยสีเขี
ยวเพื ่อขยบัไปที ่ตวัอกัษรอืน่ และทำ�ต่อไปจนกระทั ่งคุณใส่ชือ่จนครบ ใชล้กูศรซ�้ย/ขว�ในก�รเลือ่นไปและเปลีย่นตวัอกัษรทีมี่อยู ่ 
เมื ่อคุณใส่ชือ่ครบแลว้ เลือก SAVE และกดเครือ่งหม�ยถกูที ่เขียวเพื ่อบนัทึกชือ่ เลือก CLEAR เพื ่อลบชือ่ของ AV300

Name

E R - 1
E

Name

E R - 1
O

Name

OR- 1

หม�ยเหตุ:

คุณยงัส�ม�รถตั ้งชือ่ AV300 โดยใช ้AV300 PC application สำ�หรบัขอ้มลูเพิ ่มเติม ดกู�รใช ้AV300 PC application เริม่ทีห่น้� 20 
ของคูมื่อฉบบันี ้

ER-1

Do Not
Shine in Eyes

Volume
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ก�รตั ้งค�่ภ�ษ�ของ AV300 

เพื ่อตั ้งหรือทบทวนภ�ษ�ของ AV300 ไปที ่ Settings > User > Language screen ภ�ษ�ในปัจจุบนัจะถกูเนน้ดว้ยเครือ่งหม�ยถกู 
ภ�ษ�ถกูแสดงในภ�ษ�นัน้ๆ เลือ่นเพื ่อเลือกภ�ษ�ที ่ตอ้งก�รดว้ยลกูศรขึน้/ลง และกดที ่เครือ่งหม�ยถกูสีเขียว ซึ ่งจะเป็นก�รตั ้งค่� 
ภ�ษ�ใหมแ่ละออกจ�กหน�้จอนี ้ 

  

Settings

User
Device
Service

User Menu

Name
Language

Language

Exit
English
Spanish

เพื ่ออกจ�กเมนูโดยไมมี่ก�รเปลีย่นก�รตั ้งค�่ เลือ่นไปที ่ Exit และกดปุม่เครือ่งหม�ยถกูสีเขียว หรือกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเพื ่อออกจ�ก 
เมนู

ก�รรีเซ็ตเครือ่ง AV300

เพื ่อยอ้นก�รตั ้งค�่ทั ้งหมดของ AV300 กลบัสูค่�่ม�ตรฐ�นจ�กโรงง�น กดรีเซ็ต จ�กหน�้จอแรก กดปุม่กล�งค�้งไว ้
แลว้กดปุม่ซ�้ยใตจ้อ LCD ทนัที ระวงัใหก้ดปุม่กล�งของ LCD กอ่น 

 

ภ�พนีแ้สดงหน�้จอรีเซ็ต จ�กทีนี่ ่ กดปุม่ซ�้ยเพื ่อกลบัสูห่น�้จอแรก ก�รยกเลิกก�รรีเซ็ต หรือกดปุม่กลมท�งขว� 
(เครือ่งหม�ยถกูสีเขียว) เพื ่อรีเซ็ต AV300

ก�รรีเซ็ต AV300 จะยอ้ยก�รตั ้งค�่ต่อไปนี ้เป็น:

• ชือ่ผู ้ใช:้   ว�่ง

• ภ�ษ�:   องักฤษ

• ก�รตั ้งค�่ก�รมอง:  ก�รตั ้งค�่ที ่ 1

• คว�มสว�่ง:   เปิด เต็ม

• คว�มดงั:   เปิด เต็ม

• ก�รหมดเวล�:  5 MIN

ER-1

RESET
DEVICE?

ซ�้ย         กล�ง

ER-1

12

ER-1

Do Not
Shine in Eyes
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10 ขอ้ผิดพล�ดและคำ�เตอืน

ถ�้ AV300 พบว�่มนัไมส่�ม�รถทำ�ง�นไดอ้ย�่งถกูตอ้ง เครือ่งจะปิดแสงแสดงเสน้เลือดและแสดงหน�้จอแสดงคว�มผิดพล�ดหรือ 
คำ�เตือน

ขอ้ผิดพล�ด

FAULT

คำ�เตือน: ถ�้หน�้จอแสดงคว�มผิดพล�ดปร�กฎขึน้ คุณควรหยุดก�รใชอุ้ปกรณท์นัที อย�่นำ�กลบัม�ใชอี้กจนกว�่จะติดต่อฝ่�ยเทคนิ
คของ AccuVein 

ปิดเครือ่ง AV300 โดยก�รกดปุม่เปิด/ปิดท�งด�้นขว�ใตจ้อ LCD (หรืออุปกรณจ์ะปิดเองโดนอตัโนมติัในเวล
� 30 วนิ�ที) ถ�้หลงัจ�กเปิดเครือ่ง AV300 อีกครั ้ง มนัทำ�ง�นต�มปกติ มนัปลอดภยัที ่จะใชเ้อุปกรณต่์อไปได ้มิฉะนัน้ 
ตรวจสอบวงจรคว�มปลอดภยัของ AV300 เพื ่อป้องกนัก�รแสดงเสน้เลือดจ�กก�รเปิดเครือ่งจนกว�่จะไดร้บัก�รซ่อมแซม

ห�กมีคว�มผิดพล�ดเกิดขึน้ กรุณ�ติดต่อฝ่�ยเทคนิคของ AccuVein แมว้�่เครือ่งจะกลบัม�ทำ�ง�นเป็นปกติก็ต�ม

คำ�เตือน: อยูน่อกชว่งอุณหภมิู

AV300 ไดร้บัก�รออกแบบม�เพื ่อใชง้�นภ�ยใตช้ว่งอุณหภมิูประม�ณ 5°C / 41°F ถึง 40°C / 104°F ซึ ่งจะส�ม�รถทำ�ใหใ้ชอุ้ปกรณ ์
นีไ้ดภ้�ยในคลินิกและโรงพย�บ�ลส่วนม�ก ในบ�้นผู ้ป่วย และภ�ยนอกในเหตุฉุกเฉิน ถ�้คุณพย�ย�มที ่จะใชอุ้ปกรณน์อกชว่งอุณหภมิูนี ้  
AV300 จะหยุดแสดงเสน้เลือดและหน�้จอคำ�เตือนต่อไปนีจ้ะปร�กฎขึน้ เพื ่อกลบัไปใชง้�นต่อ เพียงนำ� AV300 กลบัไปใชง้�นภ�ยใต้
ชว่งอุณหภมิูดงักล่�ว คุณจะทร�บว�่อุปกรณป์ลอดภยัสำ�หรบัก�รใชง้�นเมื ่อเปิดเครือ่งโดยไมแ่สดงขอ้คว�มว�่รอ้นเกินไปหรือเย็น 
เกินไป 

TOO HOTTOO COLD

แบตเตอรี ่ AV300 ยงัไมส่�ม�รถช�รจ์ไดเ้มื ่ออยูน่อกชว่งอุณหภมิู เพื ่อใหแ้น่ใจว�่ก�รช�รจ์เป็นไปอย�่งถกูตอ้ง รกัษ�เครือ่ง AV300 ใ
หอ้ยูภ่�ยในชว่งอุณหภมิูดงักล่�วเมื ่อเครือ่งอยู ่ในส�ยช�รจ์หรือแท่นช�รจ์ 

หม�ยเหตุ: 

AV300 จะอุน่เล็กนอ้ยขณะใชง้�น ซึ ่งอ�จรอ้นถึงอุณหภมิูสงูสุดของชว่งอุณหภมิูในก�รใชง้�น
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คำ�เตือน: Bad Battery

BAD BATTERY

AV300 ตรวจสอบแบตเตอรี ่เป็นชว่งๆ เพื ่อใหแ้น่ใจว�่แบตเตอรีอ่ยู ่ในสภ�พที ่ดี ถ�้มีคำ�เตือนแบตเตอรี ่เสียปร�กฎขึน้ AV300 จะไม่
ทำ�ง�นและคุณตอ้งทำ�ก�รเปลีย่นแบตเตอรี ่ ปิดอุปกรณโ์ดยก�รกดปุม่เปิดฝปิดวงกลมด�้นขว� เครือ่งจะปิดโดยอตัโนมติัภ�ยใน 30 
วนิ�ที เมื ่อพบว�่แบตเตอรี ่เสีย

11 ก�รแกไ้ขปัญห�และก�รซ่อมแซม 

AV300 กำ�กบัดแูลตนเองและเตือนผู ้ใชเ้มื ่ออ�จมีผลกระทบต่อก�รใชง้�นต�มปกติ ต�ร�งต่อไปนีส้รุปคำ�แนะนำ�ของ AccuVein  
สำ�หรบัสิ ่งที ่ควรทำ�เมื ่อมีปัญห�ต่�งๆ เกิดขึน้

คำ�เตือน: เพื ่อลดอนัตร�ยจ�กไฟไหมห้รือก�รลดัวงจรและสิ ่งรบกวนต่�งๆ ใชอุ้ปกรณเ์สริมที ่แนะนำ�เท่�นัน้และอย�่งใหอุ้ปกรณโ์ดย 
นฝนหรือคว�มชืน้ ห�้มถอดแยก ไมมี่ชิน้ส่วนภ�ยในใดที ่ผู ้ใชส้�ม�รถซ่อมแซมเองได ้โปรดติดต่อรบับริก�รกบับุคคล�กรฝ่�ยบริก�ร
ของ AccuVein 

คำ�เตือน:  ใชเ้ฉพ�ะอุปกรณเ์สริมของ AccuVein และเปลีย่นอะไล่ต่�งๆ ของ AV300 ก�รใชอุ้ปกรณเ์สริมทีมิ่ใชข้อง AccuVein 
aอ�จลดระดบัคว�มปลอดภยั 

ขอ้ควรระวงั: ห�้มถอดแยก AV300 ไมมี่ส่วนใดที ่ส�ม�รถซ่อมแซมเองได ้เครือ่ง AV300 และอุปกรณเ์สริมควรไดร้บัก�รซ่อมแซม 
โดยแผนกซ่อมที ่ไดร้บัอนุญ�ตจ�ก AccuVein เท่�นัน้

อุปกรณเ์สริมของ AccuVein ในปัจจุบนัสรุปไวใ้นหวัขอ้ตวัเลือกและอุปกรณเ์สริมในหน้� 26 เยี ่ยมชมเว็บไซตข์อง AccuVein สำ�หรบั 
อุปกรณเ์สริมเพิ ่มเติมเมื ่อมนัว�งจำ�หน่�ย

ขอ้ผิดพล�ด / คำ�เตอืน ขอ้เสนอแนะ

ขอ้ผิดพล�ด ติดตอ่ฝ่�ยเทคนิคของ AccuVein:

โทรศัพท:์ (816) 997-9400

วันจนัทร์ – วันศุกร์ 8 น. ถึง 20 น. ต�มเวล�ภ�คกล�งของสหรัฐ

เยน็เกินไป ทำ�ใหเ้ครือ่ง AV300 อุน่ขึน้เหนือ 5° C / 40° F

รอ้นเกินไป ทำ�ใหเ้ครือ่ง AV300 เยน็ลงต่ ำ�กว่� 40° C / 105° F

แบตเตอรี ่เสีย เปลีย่นแบตเตอรี ่ (ตดิตอ่ฝ่�ยเทคนิคของ AccuVein ต�มที ่อยู ่ข�้งตน้) 

แบตเตอรีต่่ ำ� ช�รจ์ AV300 โดยใชส้�ยช�รจ์หรอืแทน่ช�รจ์ หรอืเปลี ่ยนแบตเตอรีด่ว้ยแบตเตอรีที่ ่ช�รจ์แลว้
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เกี ่ยวกบัหน�้จอและสถ�นะต่�งๆ

เพื ่อชว่ยในก�รวนิิจฉยัปัญห� ฝ่�ยทคนิคของ AccuVein อ�จถ�มขอ้มลูเกี ่ยวกบั AV300 ของคุณ ซึ ่งจะแสดงบนหน�้จอ About หรือ 

Status 

เพื ่อเข�้ถึงหน�้จอ About: ไปที ่ Settings > Device > Service menu และเลือกตวัเลือก About หน้�จอ About จะแสดงหม�ยเลขซีเรียล 

เวอรช์ั ่นของซอฟตแ์วร ์และก�รปรบัปรุงฮ�รด์แวรข์องอุปกรณแ์ต่ละเครือ่งของคุณ นี ่เป็นหน�้จอสำ�หรบัอ่�นเท่�นัน้ ก�รกระทำ�เกี ่ยว

ทีท่ำ�ไดคื้อออกจ�กหน�้จอดว้ยปุม่ซ�้ยหรือขว�ใตจ้อ LCD (หรือกดปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเพื ่อออกจ�กหน�้จอ)

Settings

User
Device
Service

         

Service

About
Status

  

About

SN: ACU000123

SW: v1.6

HW: Rev 1.0

เพื ่อเข�้ถึงหน�้จอส Status: ไปที ่ Settings > Device > Service menu และเลือกตวัเลือก Status หน�้จอ Status เป็นหน�้จอสำ�หรบั

อ่�นเท่�นัน้แสดงรหสัสถ�นะของระบบ 12 ตวั ก�รกระทำ�เกี ่ยวทีท่ำ�ไดคื้อออกจ�กหน้�จอดว้ยปุม่ซ�้ยหรือขว�ใตจ้อ LCD (หรือกด 

ปุม่สีฟ้�ด�้นข�้งเพื ่อออกจ�กหน�้จอ)

ติดต่อฝ่�ยเทคนิคของ AccuVein ห�กมีขอ้สงสยัหรือปัญห�ต่�งๆ:

โทรศพัท:์ (816) 997-9400

วนัจนัทร ์– วนัศุกร,์ 8 น. ถึง 20 น. ต�มเวล�ภ�คกล�งของสหรฐัฯ

Service

About
Status

Status

120  00A  310  143

Settings

User
Device
Service
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12 ก�รใชโ้ปรแกรม AV300 PC application

AccuVein อ�จออกซอฟตแ์วรเ์พื ่ออพัเดทเป็นระยะซึ ่งจะควรติดตั ้งลงบน AV300 ของคุณ เพื ่อด�วน์โหลดและติดตั ้งอพัเดทต่�งๆ 
ใชโ้ปรแกรม AV300 PC application  คุณส�ม�รถใชโ้ปรแกรมนีใ้นก�รทำ�ฉล�กหรือตั ้งชือ่อุปกรณ และตั ้งค�่ภ�ษ�์ไดด้ว้ย โปรแกรม 
AV300 PC application อยู ่ใน DVD ทีม่�พรอ้มกบั AV300 และยงัส�ม�รถด�วน์โหลดไดจ้�กเว็บไซตข์อง AccuVein ที ่ http://www.
accuvein.com/um 

โปรแกรม PC application ตอ้งใชร้่วมกบั Windows XP® หรือ Windows Vista® และชอ่งต่อ USB  Windows XP® และ Windows 
Vista® เป็นสิทธิข์องบริษัทไมโครซอฟต์

ก�รติดตั ้งโปรแกรม PC Application 

ใส่ DVD ทีม่�พรอ้มกบั AV300 ในเครือ่งคอมพิวเตอรข์องคุณ (Windows XP หรือ Vista) หรือด�วน์โหลดโปรแกรมจ�ก http://
www.accuvein.com/um จ�กนัน้ ปฏฺบติัต�มคำ�แนะนำ�ทีป่ร�กฎบนหน�้จอ

ก�รเชือ่ต่อเครือ่ง AV300 กบั PC

เมื ่อโปรแกรม AV300 PC Application ถกูติดตั ้งบนคอมพิวเตอรข์องคุณ 
เชือ่มต่อ AV300 กบัคอมพิวเตอรโ์ดยใชส้�ย USB ทีม่�พรอ้มกบัอุปกรณ ์เริม่โ
ดยก�รถอดฝ�ครอบแบตเตอรีข่อง AV300 ที ่ด�้นหลงัของอุปกรณอ์อก ใชไ้ขค
วงหรือเหรียญขน�ดเล็กเพื ่อคล�ยสกรทีู ่ยดึฝ�ออก

เสียบส�ย USB ใน USB พอรต์ของ AV300 ซึ ่งอยู ่เหนือแบตเตอรี ่ และว�ง AV300 
ลงในแท่นช�รจ์ เสียบปล�ยส�ย USB อีกดส้นหนึ ่งกบั PC ของคุณ แลว้เริม่โปรแกรม AV300 
PC application ซึ ่งจะเริม่ดว้ยก�รห�อุปกรณ ์AV300 ที ่ต่อเชือ่ม ตรวจใหแ้น่ใจว�่ไดว้�งเครือ่ง 
AV300 ลงในที ่ช�รจ์ขณะทีม่นัเสียบเข�้กบัคอมพิวเตอร ์เครือ่ง AV300 ในที ่ช�รจ์โดยที ่ฝ�คร
อบแบตเตอรีถ่กูถอดออก

ER-1
AV300 LCD แสดงว�ิ่นเตอรเ์ฟซ USB เปิดใชง้�นโดยก�รแสดง
หน�้จอเคลือ่นไหวต�มที ่แสดงด�้นซ�้ย ไมมี่ปุม่ของ AV300 
ใดๆ ที ่ใชง้�นได ้และไมมี่ก�รแสดงไอคอนบนหน้�จอ LCD 
ขณะที ่ AV300 เชือ่มต่อกบั PC ถอดส�ย USB ออกและใส่ฝ�คร
อบแบตเตอรี ่เข�้ที ่แลว้ส่ง AV300 ไปซ่อมแซม

 

หมายเหต:ุ	USB	พอรต์ไม่ควรถกูใชต้อ่หนา้ผู ้ป่วย	หรอืภายในระยะ	1.5	ม.	หรอื	5	ฟตุจากผู ้ป่วย
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สกัครูห่นึ ่ง เมื ่อโปรแกรม PC application พบอุปกรณ ์และเริม่ก�รสือ่ส�รกบั AV300

ถ�้โปรแกรม PC application ไมส่�ม�รถห� AV300 เจอ หน�้จอต่อไปนีจ้ะปร�กฎขึน้ ตรวจสอบก�รเชืม่อต่อ USB 
และตรวจว�่เครือ่ง AV300 เปิดอยูห่รือไม ่และ คลิก Retry เพื ่อลองเชือ่มต่ออีกครั ้ง

ถ�้คอมพิวเตอรไ์มไ่ดเ้ชือ่มต่อกบัอินเตอรเ์น็ต หน�้จอต่อไปนีจ้ะปร�กฎขึน้ โดยไมมี่ก�รต่ออินเตอรเ์น็ตใดๆ คุณยงัส�ม�รถทำ�ฉล�ก
หรือตั ้งชือ่เครือ่ง AV300 หรือตั ้งค�่ภ�ษ� ไดต้�มที ่อธิบ�ยด�้นล่�ง อย�่งไรก็ต�ม ก�รเชือ่มต่ออินเตอรเ์น็ตจำ�เป็นสำ�หรบัก�รด�วน์ 
โหลดและติดตั ้งซอฟตแ์วรอ์พัเดท

หม�ยเหตุ: ก�รใชง้�นโปรแกรมนี ้เป็นครั ้งจะคน้ห�ก�รเชือ่มต่ออินเตอรเ์น็ต คุณอ�จตอ้งกำ�หนดค่�ซอฟตแ์วรไ์ฟรว์อลลข์องคุณ
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ก�รตั ้งชือ่เครือ่ง AV300 หรือก�รตง้ค่�ภ�ษ�จ�ก PC

เมื ่อโปรแกรม AV300 PC application พบ AV300 ที ่เชือ่มต่อกบัคอมพิวเตอรข์องคุณ (ต�มที ่อธิบ�ยข�้งตน้) หน�้จอต่อไปนีจ้ะปร�
กฎขึน้ซึ ่งคุณส�ม�รถตั ้งชือ่อุปกรณแ์ละตั ้งค�่ภ�ษ�ได ้เพียงพิพชื์อ่ใหมใ่นชอ่งชือ่ผู ้ใช ้หรือเลือกภ�ษ�อืน่ๆ จ�กเมนูดึงลง และคลิกปุม่ 
Set 

ก�รอพัเดทซอฟตแ์วรข์อง AV300

หน�้จอทีป่ร�กฎเมื ่อโปรแกรม PC application พบ AV300 ยงัระบุว�่มีซอฟตแ์วรใ์หมส่ำ�หรบั AV300 หรือไม ่คลิกปุม่ Update 
ที ่ด�้นล่�งของหน�้จอ 

จ�กนัน้ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ทีป่ร�กฎขึน้เพื ่อด�วน์โหลดและติดตั ้งอพัเดท อ�จใชเ้วล�ประม�ณ 5 น�ทีในก�รอพัเดทเครือ่ง AV300 
ของคุณ ขณะกำ�ลงัอพัเดท ห�้มตดัก�รเชือ่มต่อ AV300 จ�กคอมพิวเตอรข์องคุณ หรือขดัจงัหวะก�รเชือ่มต่ออินเตอรเ์น็ตของ 
คอมพิวเตอร์



 คูมื่อสำ�หรบัผู ้ใช ้AV300 |   23

เมื ่ออพัเดทเสร็จแลว้ คุณส�ม�รถเลือกที ่จะอพัเดทเครือ่ง AV300 อืน่ๆ ได ้เพื ่อทำ�เชน่นัน้ คลิก Yes และปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�เพื ่อ 
เชือ่มต่อกบั AV300 เครือ่งอืน่ๆ และอพัเดทมนั ถ�้ไม ่คลิก No

13 ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รฆ่�เชือ้

คำ�เตือน: ผู ้ใชค้วรตรวจสอบ AV300 ทำ�คว�มสะอ�ดและฆ่�เชือ้เครือ่ง AV300 ต�มที ่กำ�หนดโดยนโยบ�ยของสถ�บนัของคุณเพื ่อให้
แน่ใจว�่เครือ่งสะอ�ดเพียงพอกอ่นก�รใชง้�นแต่ละครั ้ง

คำ�เตือน: อย�่ใช ้AV300 ถ�้หน�้ต่�งแสงแสดงเสน้เลือดมีรอยขดูขีดหรือสกปรก ควรส่งเครือ่ง AV300 กลบัไปที ่ AccuVein เพื ่อก�ร
ซ่อมแซมห�กหน�้ต่�งแสงแสดงเสน้เลือดมีรอยขดูขีด  

คำ�เตือน: อย�่งขดูขีดหน�้ต่�งแสงแสดงเสน้เลือด ทำ�คว�มสะอ�ดต�มคำ�แนะนำ�เท่�นัน้

ขณะทำ�คว�มสะอ�ดเครือ่ง AV300 พึงระวงัว�่คำ�เตือนหรือคว�มเสียห�ยต่ออุปกรณเ์หล่�นีอ้�จเกิดขึน้ได:้

 ■ คำ�เตือน: อย�่จุม่ AV300 ในของเหลวหรือทำ�ให ้AV300 เปียกจ�กก�รทำ�ของเหลวหก 

 ■ คำ�เตือน: อย�่พย�ย�มฆ�่เชือ้ AV300 ดว้ยวธีิก�รฆ�่เชือ้ดว้ยคว�มรอ้นหรือแรงดนั 

 ■ คำ�เตือน: อย�่ทำ�คว�มสะอ�ด AV300 ขณะอยู ่ในที ่ช�รจ์หรือแท่นยดึ นำ� AV300 ออกจ�กที ่ช�รจ์หรือแท่นยดึเพื ่อทำ�คว�มสะอ�ด

 ■ คำ�เตือน: อย�่ทำ�คว�มสะอ�ด AV300 เมื ่อฝ�ครอบแบตเตอรี ่เปิดหรือถอดออก 

 ■ คำ�เตือน: ถอดปลั ๊กที ่ช�รจ์กอ่นทำ�คว�มสะอ�จที ่ช�รจ์

 ■ คำ�เตือน: ถอดปลั ๊กแท่นช�รจ์กอ่นทำ�คว�มสะอ�ดแท่น

เพื ่อทำ�คว�มสะอ�ดตวัเครือ่ง AV300 และที ่ช�รจ์ ใชผ้�้ชุบน้ ำ�สบู ่ ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล ์70% หรือ ส�รละล�ยคลอรีน 
10% ในน้ ำ�, ส�รประกอบเบนซอยน์ ทิงเจอร,์ Betadine®, Matar® Phenolic Germicidal Agent (0.5 oz.:1 กล. ละล�ยในน้ ำ�) 
หรือคลอโรเฮกซิดีน คุณยงัอ�จใชส้�รทำ�คว�มสะอ�ดที ่ใชใ้นบ�้นและเช็ด Betadine® และ Matar® เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้จดทะเบียน 
ของเจ�้ของ

เพื ่อประสิทธิภ�พสงูสุด หน�้ต่�งและเลนสแ์สงแสดงเสน้เลือดที ่ด�้นหลงัของอุปกรณค์วรทำ�ใหส้ะอ�ดอยู ่เสมอ ใชเ้ฉพ�ะไอโซโพรพิล 
แอลกอฮอล ์70% และปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ด�้นล่�ง

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดหน�้ต่�งและเลนสแ์สงแสดงเสน้เลือด

ระวงัอย�่จบัออฟติคดว้ยมือเปล่� สมัผสัเฉพ�ะผิวออฟติคที ่ด�้นล่�งของ AV300 ดว้ยทิชชเูช็ดเลนส ์เชน่ Kim-Wipes®   
Kim-Wipes® เป็นเครือ่งหม�ยก�รค�้ของเจ�้ของ

ใชไ้อโซโพรพิล แอลกอฮอล ์70% หล�ยๆ หยดบนทิชชเูช็ดเลนส ์และล�ดทิชชชู�้ๆ ทั ่วผิวหน�้ต่�งและเลนส ์ปล่อยใหแ้หง้กอ่นใชง้�น 
ส�รละล�ยควรระเหยออกโดยไมทิ่ ้งคร�บหรือรอยใดๆ ส�รละล�ยควรระเหยหมดและ AV300 ควรแหง้ดีกอ่นก�รใชง้�น
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14 ก�รจดัเก็บและก�รขนสง่

ขณะไมไ่ดใ้ชง้�น ควรจดัเก็บ AV300 ไวใ้นที ่ช�รจ์

ถ�้ AV300 จะไมถ่กูใชง้�นเป็นเวล�น�น AccuVein ขอแนะนำ�ใหถ้อดแบตตอรีอ่อกและจดัเก็บไวใ้นทีที่ป่ลอดภยั ไมมี่ฝ่นุละออก

AccuVein ยงัจำ�หน่�ยกระเป๋�ถือสำ�หรบัผู ้ใชบ้ริก�รท�งก�รแพทยเ์คลือ่นที ่และนักเทคนิคก�รแพทยฉุ์กเฉิน (EMT) 

 ■ ชุดก�รดแูลรกัษ�เคลือ่นที ่ (Mobile Health Care kit - MK300): รวมกระเป๋�ถือและที ่ช�รจ์สำ�หรบัพกพ�และที ่ช�รจ์ AV300 
ในรถยนต์

 ■ ชุดก�รรกัษ�ท�งก�รแพทยฉุ์กเฉิน (Emergency Medicine Solution kit - MK310): รวมเข็มขดัแบบพกพ� 
แท่นช�รจ์แบบสแตนอโลน และแบตเตอรีส่ำ�รองสองกอ้น

For details, see Options and Accessories on page 26.

สภ�พแวดลอ้มในก�รจดัเก็บ

อุณหภมิู:  -20°C / -4°F ถึง 50°C / 122°F

คว�มชืน้:  5% ถึง 85% RH ไมค่วบแน่น

กระเป๋�ถือ 
เคลื ่อนที ่ 
 MK300
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15 ก�รใชก้�รด์ฝึกหดั

AV300 ม�พรอ้มก�รด์ฝึกหดัที ่จะส�ธิตวธีิก�รจดัตำ�แหน่งอุปกรณอ์ย�่งถกูตอ้งเหนือผิวหนังของตวัอย�่ง กอ่นก�รใช ้AV300 
กบัตวัอย�่ง ใชอุ้ปกรณก์บัก�รด์ฝึกหดัเพื ่อทำ�คว�มคุน้เคยกบัตำ�แหน่งของมนั

หง�ยก�รด์ด�้นทีพิ่มพขึน้ ต�มที ่แสดงด�้นล่�ง เปิดเครือ่ง AV300 และแสงแสดงเสน้เลือดโดยก�รดำ�ปุม่สีฟ้�ด�้นข�้ง ถือ AV300  
ตรงกล�งเหนือก�รด์สี ่เหลีย่มห�่งประม�ณ 7” (180 มม.) จ�กด�้นล่�งของ AV300 ถึงพืน้ผิวของก�รด์ เพื ่อใหแ้สงแสดงเสน้เลือด 
อยู ่ในเครือ่งหม�ยมุมสีแดง จ�กนัน้ปรบัคว�มสงูของ AV300 เพื ่อใหแ้สงส่องเต็มสี ่เหลีย่ม

AV300 PRACTICE CARD

Copyright AccuVein, LLC 2009    Printed in USA    0000805B

ขณะที ่คณุถืออปุกรณอ์ย�่งถูกตอ้ง เสน้เลือดควรปร�กฎให้
เห็นบนก�รด์ฝึกหดัซึ ่งเชื ่อตอ่กบัภ�พว�ดของเสน้เลือดที ่อี
กด�้นหนึ ่งของก�รด์ในช่องแสดง
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16 ตวัเลือกและอปุกรณเ์สรมิ

AccuVein เสนอตวัเลือกและอุปกรณเ์สริมต่�งๆ สำ�หรบัระบบก�รมองเสน้เลือด AV300 ที ่จดัทำ�ขึน้เพื ่อตอบสนองคว�มตอ้งก�รของ
ผู ้ใช ้ซึ ่งรวมถึงแท่นยดึสำ�หรบัยดึอุปกรณใ์นระหว�่งกระบวนก�รท�งก�รแพทยต่์�งๆ กระเป๋�ถือสำ�หรบัผู ้ใชแ้ละ EMT ที ่ตอ้งเคลือ่นที ่ 
และตวัเลือกของแบตเตอรีแ่ละที ่ช�รจ์ เยี ่ยมชมเว็บไซตข์อง AccuVein สำ�หรบัอุปกรณเ์สริมเพิ ่มเติมเมื ่อมีว�งจำ�หน่�ย

ระบบก�รมองเสน้เลือด AV300

ระบบก�รมองเสน้เลือดดำ� AV300 เป็นท�งออกที ่สมบรูณส์ำ�หรบัก�รห�ตำ�แหน่งเสน้เลือดโดยใชว้ธีิก�รแบบมือถือ 
ชุดหลกัประกอบดว้ย:

 ■ เครือ่งมองเสน้เลือด AV300 พรอ้มแบตเตอรี ่

 ■ ที ่ช�รจ์ CC300

 ■ แหล่งจ�่ยไฟ PS310 พรอ้มหวัเปลีย่นสำ�หรบัประเทศต่�งๆ

 ■ ส�ย USB

 ■ คูมื่อพรอ้ม DVD และก�รด์ฝึกหดั
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แท่นยดึ:

ผู ้ใชม้�กม�ยพบว�่ไดป้ระโยชน์จ�กก�รใชง้�น AV300 ขณะที ่อุปกรณถ์กูยดึในแท่นยดึ

AccuVein เสนอแท่นยดึสองรุน่ แต่ละรุน่ออกแบบม�เพื ่อตอบสนองคว�มตอ้งก�รพิเศษ

คำ�เตือน: อย�่ถือ AV300 ขณะทำ�ก�รเจ�ะเรือ่งหรือดำ�เนินก�รท�งก�รแพทยอื์น่ๆ

แท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300

 

 

แท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300 ไดร้บัก�รออกแบบเพื ่อก�รใชใ้นก�รทำ�ก�รเจ�ะเลือดทิ ้งแบบอยู ่กบัที ่ ชุดนี ้เหม�ะสำ�หรบัสถ�นทีท่ำ�
ง�นทีท่ำ�ก�รดดูเลือดหรือทำ� IV เป็นประจำ� เชน่ เก�้อีส้ำ�หรบัเจ�้หน�้ที ่เจ�ะเลือด แท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟทำ�หน�้ทีท่ั ้งชว่ยใหมื้อของ
คุณว�่งและช�รจ์แบตเตอรีอ่ยูต่ลอดเวล� HF300 ม�พรอ้มกบัชุดแหล่งจ�่ยไฟและก�รยดึอุปกรณที์ม่�พรอ้มกบัตวัจบัและเหล็กฉ�ก 
สำ�หรบัยดึกบัโต๊ะ 

ปฏิบติัต�มคำ�แนะนำ�ทีม่�กบัชุด HF300 เมื ่อใช ้HF300

แท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF320

แท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF320 ถกูออกแบบสำ�หรบัใช ้AV300 ในที ่ต่�งๆ และจึงเหม�ะสำ�หรบัก�รใชง้�นในโรงพย�บ�ล คลินิก 
และอุตส�หกรรม เพียงยดึตวัยดึเข�้กบัหวัเตียง โต๊ะ ขั ้ว IV pole หรือเฟอรนิ์เจอรอื์น่ๆ และคุณจะพรอ้มที ่จะห�ตำ�แหน่งของเสน้เลือด 
ดว้ยแท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ คุณจะใชง้�น AV300 ดว้ยแบตเตอรี ่เชน่เดียวกบัเมื ่อคุณใชมื้อถือ และนำ�อุปกรณเ์สียบกบัที ่ช�รจ์เมื ่อ
ตอ้งก�รช�รจ์แบตเตอรี ่

ม�พรอ้มกบัตวัยดึ MA302 และแขนที ่ยดืหยุน่ได ้แท่นยดึนีใ้ชไ้ดท้ั ้งแนวตั ้งและแนวนอนและร�งขน�ดและรปูร่�งต่�งๆ ทีพ่บไดใ้น 
ศนูยบ์ริก�รท�งก�รแพทย ์มนัมีตวัยดึ 3 ตวัทำ�ใหมี้คว�มยดืหยุน่สงูในก�รติดตั ้งแท่นยดึ เมื ่อไมไ่ดใ้ชง้�น แขนส�ม�รถมว้นเก็บได ้
เพื ่อใหส้ะดวกในก�รพกพ�
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แคลมป์และที ่ยดึ:

แคลมป์ยดึโต๊ะ MA301

แคลมป์ยดึโต๊ะ MA301 ชว่ยใหก้�รยดึจบัทั ้งแท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300 
หรือแท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF320 บนพืน้ผิวแนวตั ้งได้

แคลมป์ยดึแบบเส� MA302

แคลมป์ยดึแบบเส� MA302 ชว่ยใหก้�รยดึจบัทั ้งแท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300 
หรือแท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF320 บนเส�และร�งขน�ดและรปูร่�งต่�งๆ ทีพ่บในศนูยบ์ริก�ร 
ท�งก�รแพทยใ์นแนวนอนและแนวตั ้งได ้มนัมีพืน้ผิวสำ�หรบัยดึจบั 3 ด�้นเพื ่อใหมี้คว�มยดืหยุน่สงูใน 
ก�รติดตั ้งแท่นยดึ

MA302 ม�พรอ้มกบัชุดแท่นยดึที ่ไมมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF320 

คลิปยดึต�ยแนวตั ้งและแนวนอน MA300

 คลิปยดึต�ย MA300 ชว่ยในก�รยดึแท่นยดึ HF300 หรือ HF320 แบบถ�วรทั ้งบนพืน้ผิวแนวนอน
และแนวตั ้ง แมว้�่ก�รยดึจะเป็นก�รยดึแบบถ�วร แท่นยดึส�ม�รถย�้ยไปยงัสถ�นที ่อืน่ไดง้่�ย คลิปยดึ
เหล่�นีม้�พรอ้มกบัชุดแท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300 

โซลชูั ่นสำ�หรบัก�รเคลือ่นที ่และกระเป๋�ถือ:

สำ�หรบัผู ้เชีย่วช�ญท�งก�รแพทยที์ ่เดินท�งเป็นประจำ� AccuVein เสนอกระเป๋�ถือสำ�หรบัผู ้ใหบ้ริก�รด�้นก�รแพทยเ์คลือ่นที ่ 
และนักเทคนิคก�รแพทยฉุ์กเฉิน (EMT) 

MK300 Mobile Health Care Kit

ชุด MK300 เหม�ะสำ�หรบัผู ้ใหด้แูล เชน่ พย�บ�ลประจำ�บ�้นที ่ตอ้ง
เข�้เยี ่ยมผูป่้วยท�งรถยนตแ์ละตอ้งช�รจ์ AV300 ในรถยนต ์ขณะขบั 
รถไปต�มนัด ชุดนีป้ระกอบดว้ยกระเป๋�ถือทีบุ่ด�้นในอย�่งดีพรอ้มชอ่ง 
สำ�หรบัใส่อุปกรณ ์ที ่ช�รจ์สำ�หรบัก�รพกพ�และแหล่งจ�่ยไฟที ่เชือ่มต่อ
กบัปลั ๊กในรถยนตข์น�ด 12v เชน่ ที ่จุดบุหรี ่ และถว้ยสำ�หรบัช�รจ์ 
อุปกรณใ์นกระเป๋�ถือ ขณะเดินท�ง ตรวจใหแ้น่ใจว�่ชุดก�รแพทย ์
เคลือ่นทีนี่ ้เก็บอย�่งปลอดภยั
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ชุดก�รรกัษ�ฉุกเฉิน MK310

ชุด MK310 นีถ้กูออกแบบม�เพื ่อนักเทคนิคก�รแพทยฉุ์กเฉินที ่ตอ้งพก 
AV300 กบัตวั ชุดนีป้ระกอบดว้ยกระเป๋�เข็ดขดัสำ�หรบัใส่ AV300 และ
แบตเตอรีส่ำ�รอง 2 กอ้นและที ่ช�รจ์แบตเตอรี ่

แบตเตอรีแ่ละที ่ช�รจ์:

แบตเตอรีส่ำ�รอง BA300

แบตเตอรี ่ BA300 เป็นแบตเตอรีส่ำ�รองหรือทดแทนสำ�หรบั AV300 BA300 
เป็นแบตเตอรีที่ที่ ่ศกัยภ�พสงูซึ ่งมีกลไลภ�ยในสำ�หรบัตรวจสอบก�รช�รจ์ขณะ
ที ่แบตเตอรี ่ไมไ่ดติ้ดตั ้งใน AV300

คำ�เตือน: เก็บ AV300 และแบตเตอรี ่ BA300 ใหพ้น้มือเด็ก

CC300 Single Slot Table Top Cradle

ชุดที ่ช�รจ์แบบตั ้งโต๊ะ CC300 ชว่ยในก�รช�รจ์ AV300 และชว่ยเป็นสถ�นที ่
จดัเก็บอย�่งปลอดภยัสำ�หรบัอุปกรณ ์ชุดนีม้�พรอ้มกบัที ่ช�รจ์ ตวัแปลงไฟ
กระแสสลบั และตวัแปลงปลั ๊ก 

หมายเหต:ุ	ไม่ควรใช	้CC300	ตอ่หนา้ผู ้ป่วย	หรอืภายในระยะ	1.5	ม.	หรอื	5	
ฟตุจากผู ้ป่วย
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ชุด4-Cradle Solution Pack ของ AP300

(ที ่ช�รจ์ CC300 และอุปกรณ ์AV300 ไมร่วมอยู ่ในชุด 4-cradle solution pack ของ AP300)

ชุด cradle pack ของ AP300 นีถ้กูอกแบบม�สำ�หรบัศนูยที์มี่อุปกรณ ์AV300 หล�ยเครือ่งและมีผู ้ใชห้ล�ยคน AP300 ชว่ยใหส้�ม�ร
ถจดัก�รและช�รจ์เครือ่ง AV300 ไดพ้รอ้มกนัสงูสุด 4 เครือ่ง ชุดนีม้�พรอ้มกบัแผ่นอแด็ปเตอร ์แหล่งจ�่ยไฟกระแสสลบัแบบ 4 ท�ง 
และหวัแปลงสำ�หรบัประเทศต่�งๆ และอุปกรณก์�รยดึสำ�หรบัใชก้บัที ่ช�รจ์ CC300 ทีมี่อยู ่แลว้

แหล่งจ�่ยไฟสำ�หรบัเครือ่งเดียว PS310

แหล่งจ�่ยไฟ PS310 ถกูออกแบบม�เพื ่อใชก้บัที ่ช�รจ์ CC300 และแท่นยดึทีมี่แหล่งจ�่ยไฟ HF300 แหล่งจ�่ยไฟนี ้เข�้กนัไดก้บัปลั ๊ก
ไฟในอเมริก�เหนือและปลั ๊กไฟในประเทศต่�ง
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17 ก�รรบัประกนั

AccuVein รบัประกนัว�่อุปกรณเ์ป็นไปต�มขอ้มลูจำ�เพ�ะต่�งๆ ที ่เขียนไวโ้ดย AccuVein กบัลกูค�้ อุปกรณนั์น้ๆ ผลิตจ�กวตัถุดิบที ่ดี 
และปร�ณีต ใหมแ่ละยงัมิไดใ้ชง้�น เวน้แต่ว�่จะระบุว�่เป็นอย�่งอืน่ และไมเ่ป็นก�รละเมิดสิทธิ ์ หรือเครือ่งหม�ยก�รค�้จดทะเบียน 
ลิขสิทธิ ์ หรือรปูแบบที ่เป็นเจ�้ของโดยบุคคลอืน่

ยกเวน้ต�มที ่ระบุไวใ้นยอ่หน�้ข�้งตน้ ACCUVEIN จะไม่ทำ� และลกูค�้จะไม่เชื ่อถือ ตวัแทนหรอืผู ้รบัประกนัอนัเกีย่วขอ้งกบั
อปุกรณ ์รวมถึงก�รไม่จ ำ�กดัก�รตคีว�มก�รรบัประกนัถึงคว�มส�ม�รถในก�รข�ย คว�มเหม�ะสมกบัก�รใชง้�นบ�งอย�่ง 
หรอืสิ ่งที ่เกิดจ�กประสิทธิภ�พ ก�รใชง้�น หรอืก�รจ ำ�หน่�ย

ก�รรบัประกนัแบบทั ่วไป

ระยะเวล�ก�รรบัประกนัแบบทั ่วไป

ก�รรบัประกนัเกี ่ยวกบัอุปกรณใ์ดๆ จะมีผลในชว่งเวล�ต่อไปนี ้ นับจ�กวนัที ่ส่งมอบอุปกรณถึ์งสถ�นที ่ของลกูค�้ (“ระยะเวล�ก�รรบัประกนั”): 
(1) สิบสอง (12) เดือนสำ�หรบัอุปกรณก์�รมองเสน้เลือก AccuVein แต่ละเครือ่ง; (2) เก�้สิบ (90) วนัสำ�หรบัแบตเตอรี ่; และ  
(3) สิบสอง (12) เดือนสำ�หรบัอุปกรณอื์น่ทั ้งหมด

ก�รแจง้เพื ่อเรียกรอ้งสิทธิก์�รรบัประกนั

ถ�้ ณ เวล�ใดๆ ที ่ระยะเวล�ก�รรบัประกนัยงัมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่ลกูค�้เชือ่ว�่อุปกรณไ์มเ่ป็นไปต�มที ่รบัประกนั ลกูค�้จะตอ้งแจง้ให ้ 
AccuVein ทร�บทนัที  ถ�้ลกูค�้ไมท่ำ�ก�รแจง้ภ�ยในระยะเวล�ก�รรบัประกนั ลกูค�้จะไมมี่สิทธิ ์ในก�รเรียกรอ้งว�่อุปกรณไ์มเ่ป็นไป
ต�มที ่รบัประกนัไว ้ลกูค�้จะตอ้งตรวจสอบอุปกรณท์นัทีหลงัก�รส่งมอบที ่สถ�นที ่ของลกูค�้ และแจง้ให ้AccuVein ทร�บถึงขอ้ผิด 
พล�ดที ่ไมเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนัหรือคว�มผิดพล�ดที ่เกี ่ยวกบัก�รส่งมอบอุปกรณ์

ก�รซ่อมและก�รเปลีย่นแทน

ยกเวน้ต�มที ่ระบุไวใ้นยอ่หน�้ก�รละเมิดสิทธิ ์ IP ด�้นล่�ง ถ�้อยูภ่�ยใตร้ะยะเวล�ก�รรบัประกนั ลุกค�้แจง้ให ้AccuVein ทร�บว�่
อุปกรณไ์มเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนั และถ�้อุปกรณไ์มเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนัจริงๆ (ไมเ่กิดจ�กก�รใชง้�นอย�่งไมถ่กูตอ้งหรือ 
ผิดวตัถุประสงค)์ ต�มก�รตดัสินใจและค�่ใชจ้�่ยของ AccuVein, AccuVein จะ i) ซ่อม หรือ ii) เปลีย่นแทน หรือ iii) ทำ�อุปกรณใ์หม ่ 
รวมถึงก�รจดัเก็บอุปกรณก์ลบัม�ยงั AccuVein (จ�่ยโดย AccuVein) ลกูค�้จะตอ้งปฏิบติัต�มกระบวนก�รและขอ้กำ�หนดของ  
AccuVein ที ่เกี ่ยวขอ้งกบัก�รส่งคืนอุปกรณต่์�งๆ ถึง AccuVein โดยไมต่อ้งรอก�รอนุญ�ตจ�ก AccuVein ถ�้เวล�ผ่�นไประยะหนึ ่ง  
AccuVein ไมซ่่อม เปลีย่นแทน หรือ ทำ�อุปกรณใ์หม ่เพื ่อใหเ้ป็นไปต�มก�รรบัประกนั AccuVein จะคืนเงินต�มร�ค�อุปกรณใ์หก้บัลกู
ค�้ และลกูค�้จะตอ้งส่งอุปกรณด์ลักล่�วคืนใหก้บั AccuVein (จ�่ยโดย AccuVein) 

ก�รละเมิดสิทธิ ์ IP

ในกรณีทีมี่บุคคลที ่ส�มใดอ�้งสิทธิต่์�งๆ (รวมถึงกระทำ�ก�รฟ้องรอ้งต�มกฎหม�ย) กบัลุกค�้ AccuVein หรือผู ้มีส่วนเกี ่ยวขอ้งในก�รล
ะเมิดสิทธิ ์ ซอฟตแ์วร ์หรือสิทธิท์�งปัญญ�ที ่ AccuVein นำ�ม�ใชใ้นอุปกรณต่์�งๆ ที ่อุปกรณก์�รมองเสน้เลือกละเมิดหรือใชท้รพัยสิ์นท
�งปัญญ�ของบุคคลที ่ส�มอย�่งไมเ่หม�ะสม AccuVein มีสิทธิที์ ่จะ (1) กระทำ�ก�รเพื ่อก�รรกัษ�สิทธิข์องลกูค�้ในก�รใชอุ้ปกรณต่์อไป 
โดยไมมี่ค�่ใชจ้�่ยเพิ ่มเติม หรือ (2) ทำ�ก�รแกไ้ขอุปกรณเ์พื ่อนำ�ส่วนทีมี่ปัญห�ออก โดยไมมี่ค่�ใชจ้�่สำ�หรบัลกูค�้ โดยที ่อุปกรณด์งักล่�ว 
เมื ่อไดร้บัก�รแกไ้ขแลว้ จะยงัเป็นไปต�มขอ้มลูจำ�เพ�ะที ่เขียนไวโ้ดย AccuVein กบัลกูค�้สำ�หรบัอุปกรณด์งักล่�ว หรือ (3) ถ�้ทั ้ง (1) 
หรือ (2) เป็นเหตุผลเชิงพ�ณิชยห์รือทำ�ได ้ก�รคืนเงินต�มร�ค�ที ่ซือ้อุปกรณ ์โดย AccuVein จะไมต่อ้งมีคว�มรบัผิดอีกต่อไป

ขอ้ตกลงพิเศษ

ขอ้ตกลงพิเศษที ่เขียนอธิบ�ยไว ้ณ ทีนี่ต้�มก�รรบัประกนัทั ่วไป  (และสำ�หรบัก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยม โปรแกรมก�รรบัประกบัแบบ 
“Spare-in-the-Air” ด�้นล่�ง) เป็นขอ้ตกลงเฉพ�ะและพิเศษสำ�หรบักรณีที ่ไมเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนัเท่�นัน้
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ก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยม

เงือ่นไขก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยมมีผลกบัลกูค�้ที ่ซือ้ก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยมเท่�นัน้

ก�รขย�ยเวล�ก�รรบัประกนั

ถ�้ลกูค�้ซือ้ก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยม แทนระยะเวล�ก�รรบัประกนัแบบทั ่วไปต�มที ่ระบุไวข้�้งตน้ ระยะเวล�ก�รรบัประกนัแบบ 
พรีเมี ่ยมจะเป็น (1) ส�มสิบหก (36) เดือนสำ�หรบัอุปกรณส่์องเสน้เลือกแต่ละเครือ่ง; (2) เก�้สิบ (90) วนัสำ�หรบัแบตเตอรี ่; และ 
(3) สิบสอง (12) เดือนสำ�หรบัอุปกรณอื์น่ๆ

โปรแกรมก�รรบัประกนัแบบ “Spare-in-the-Air” 

ถ�้ลกูค�้ซือ้ก�รรบัประกนัแบบพรีเมี ่ยมเพิ ่มจ�กขอ้ตกลงที ่ระบุไวใ้นก�รรบัประกนัแบบทั ่วไป โปรแกรมก�รซ่อมแซมและก�รเปลีย่น 
แทนข�้งตน้ ลุกค�้จะมีสิทธิ ์เข�้ร่วมในโปรแกรม “Spare-in-the Air” ของ AccuVein สำ�หรบัอุปกรณใ์ดๆ ที ่เป็นอุปกรณส์อ้งเสน้เลือด 
AccuVein ถ�้ลกูค�้เชือ่ว�่อุปกรณไ์มเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนัในระยะเวล�ก�รรบัประกนัและหลงัจ�กปรึกษ�กบั AccuVein แลว้ได ้
อนุญ�ตใหลุ้กค�้ส่งเครือ่งกลบัม�ยงั แลว้ AccuVein จะส่งอุปกรณใ์หมห่รือเหมือนใหมใ่หก้บัลุกค�้ในวดัถดัไป แมก้อ่นลกูค�้ส่ง 
อุปกรณเ์ก�่ที ่ลกูค�้เชือ่ว�่ไมเ่ป็นไปต�มก�รรบัประกนักลบัม�ยงั AccuVein ลกูค�้ส�ม�รถใชอุ้ปกรณด์งักล่�วจนกระทั ่งไดร้บัเครือ่ง 
เดิม (หรือถ�้จำ�เป็น เครือ่งแทน) ที ่เป็นไปต�มก�รรบัประกนักลบัจ�ก AccuVein ในก�รเข�้ร่วมโปรแกรมนี ้ ลกูค�้ตอ้งปฏฺบติัต�ม
กระบวนก�รที ่กำ�หนดโดย AccuVein สำ�หรบัโปรแกรมดงักล่�ว AccuVein สงวนสิทธิ ์ในก�รแกไ้ขโปรแกรมไดต้ลอดเวล�

18 ขอ้จ ำ�กดัในคว�มรบัผิด

ไมมี่กรณีใดที ่ ACcuVein หรือลกูค�้จะเป็นผู ้รบัผิดต่อคว�มเสียห�ยที ่เกิดจ�กอุบติัเหตุที ่เกิดกบัผู ้อืน่ คว�มเสียห�ยท�งออ้ม 
คว�มเสียห�ยพิเศษ หรือคว�มเสียห�ยที ่ต�มม� (รวมถึงแต่ไมจ่ำ�กดัอยูที่ ่ก�รสญูเสียกำ�ไรหรือเสียโอก�สท�งธุรกิจ) หรือที ่เกิดขึน้ 
จ�กก�รดำ�เนินก�รหรือก�รไมป่ฏิบติัต�มขอ้ตกลงดงักล่�ว แมว้�่ผู ้เกี ่ยวขอ้งเคลมว�่ไดร้บัคำ�แนะนำ�หรือทร�บว�่อ�จเกิดคว�มเสีย 
ห�ยดงักล่�วก็ค�ม ขอ้จำ�กดัที ่ทร�บล่วงหน�้ส�ม�รถนำ�ม�ใชโ้ดยไมค่ำ�นึงถึงรปูแบบของก�รเรียกรอ้งที ่ซึ ่งคว�มรบัผิดอ�จมีก�รยนืยนั 
รวมถึงก�รไมป่ฏิบตืัต�มสญัญ� ก�รละเมิด (รวมถึงก�รไมใ่ส่ใจ) หรืออืน่ๆ
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19 ขอ้มูลท�งเทคนิค

เงือ่นไขในก�รใชง้�น ก�รขนส่ง และก�รจดัเก็บ

ก�รใชง้�น   อณุหภมิู 4°C ถึง 40°C  (39°F ถึง 104°F)

 
คว�มชืน้ 5%  ถึง 85% RH ไม่ควบแน่น

ก�รขนสง่ อณุหภมิู -20°C  ถึง 50°C  (-4°F ถึง 122°F)

คว�มชืน้ 5%  ถึง 85% RH ไม่ควบแน่น

ก�รจดัเก็บ อณุหภมิู -20°C  ถึง 50°C  (-4°F ถึง 122°F)

คว�มชืน้ 5%  ถึง 85% RH ไม่ควบแน่น

ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์AV300

น้ ำ�หนกั 275 กรัม (9.7 oz.)

ขน�ด 5 x 6 x 20 ซม.  (2” x 2.4” x 7.9”)

ก�รป้องกนัน้ ำ� IPX0

แบตเตอรี ่ AccuVein® BA300 ผู ้ใชส้�ม�รถเปลีย่นเองได ้Li-Ion 3.7V, 2,400 mAh

ก�รใชง้�นอย�่งตอ่เนื ่อง 
(แสงแสดงเสน้เลือดเปิด) เมื ่อช�รจ์เตม็

ประม�ณ 2 ชั ่วโมง

จ ำ�นวนก�รมองม�ตรฐ�นที ่ส�ม�รถทำ�ไดโ้ดย 
ใชแ้บตเตอรีที่ ่ช�รจ์เตม็

360

เวล�ช�รจ์ (เตม็) ประม�ณ 2 ชั ่วโมง

แหล่งจ�่ยไฟ PS310

เพื ่อใชก้บัส�ยช�รจ์ AccuVein® CC300 และแท่นช�รจ์ HF300

ประเภท สำ�หรับอปุกรณท์�งก�รแพทย์

ข�เข�้ 100 – 240 V

   50 – 60 Hz
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20 ขอ้มูลด�้นม�ตรฐ�น

ม�ตรฐ�นด�้นคว�มปลอดภยัของอุปกรณไ์ฟฟ้�สำ�หรบัก�รรกัษ� IEC 60601-1 (Medical Electrical Equipment Safety)

ม�ตรฐ�นด�้นก�รปล่อยแมเ่หล็กไฟฟ้� IEC 60601-1-2 (Electromagnetic Immunity)

ม�ตรฐ�นด�้นคว�มปลอดภยัของผลิตภณัฑเ์ลเซอร ์IEC/EN 60825-1 (Safety of Laser Productsฉ

สอดคลอ้งกบั 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน้คว�มคล�ดเคลือ่นที ่อ�จเกิดขึน้กบัประก�ศเกี ่ยวกบัเลเซอรเ์ลขที ่ 50 
ลงวนัที ่ 24 มิถุน�ยน 2550

ม�ตรฐ�นด�้นคว�มปลอดภยัของอุปกรณไ์ฟฟ้�สำ�หรบัก�รรกัษ� UL 60601-1 (Medical Electrical Equipment Safety)

ม�ตรฐ�นด�้นคว�มปลอดภยัของอุปกรณไ์ฟฟ้�สำ�หรบัก�รรกัษ� CAN/CSA C22.2 No. 601.1-M90 (Medical Electrical Equip-
ment Safety)
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