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AV400
รังสีเลเซอร์ทม่ี อง
เห็นและทีม่ องไม่
เห็น อย่าจ้องมองลำาแสงเลเซอร์
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ประเภทที่ 2

ความยาวคลืน่ 642 นม. / 785 หรือ 830 นม.
กำาลังไฟฟ้าสูงสุด 45 mW / 25 mW
พลังงานพัลส์ 485 nJ / 270 nJ
ความยาวพัลส์ 10.7 µs
IEC/EN - (/)

สำาหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา:
IEC/EN
60825-1 ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์: เป็นไปตาม 21 CFR
1040.10 และ 1040.11 ยกเว้นสำาหรับการ
เบี่ยงเบนตามประกาศด้านเลเซอร์เลขที่ 50
ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2550

AccuVein® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของบริษัท AccuVein Inc. เนื้อหาในคู่มือ
เล่มนี้รวมถึงภาพถ่ายและภาพวาดเป็นข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท AccuVein Inc.
คู่มือเล่มนี้ได้รับการแก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ : มีนาคม 2556

คำาเตือนและข้อควรระวัง

อ่านคำาแนะนำา ข้อควรระวังและคำาเตือนทั้งหมดก่อนใช้งาน ผลิตภัณฑ์นี้ควรใช้โดยผู้
ประกอบอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่อง AV400 เป็น
วิธีการหาตำาแหน่งหลอดเลือดดำาเพียงอย่างเดียว และไม่นำามาใช้แทนดุลยพินิจที่ดีทางการ
แพทย์และแทนการสัมผัสหาตำาแหน่งและแทนการมองหาหลอดเลือดดำาด้วยสายตา
ก่อนการใช้ AV400 กับผู้ป่วย ผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะ
ต้องอ่านและทำาความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานเครื่อง AV400 นี้ ก่อนการใช้งานครั้งแรก ผู้
ใช้ควรเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาหลอดเลือดดำาโดยใช้เครื่อง AV400 กับเทคนิคการจับ
ต้องสัมผัสและการตรวจหาด้วยสายตา

คู่มือผู้ใช้งาน AccuVein AV400
คู่มือการใช้ AccuVein AV400
ของผู้ประกอบอาชีพทางการแพทย์

สารบัญ
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การใช้และ
การดำาเนินงานขั้นพื้นฐาน

6

การติดตั้ง
การใช้ตามความมุ่งหมาย
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
จอแสดงผลและตัวควบคุมสำาหรับผูใ้ ช้
การใช้งานเครื่อง AV400

การชาร์จ การทำาความ
สะอาดและการแก้ปัญหา
การชาร์จเครื่อง AV400
การทำาความสะอาดและ
การฆ่าเชื้อโรค
การแก้ปญ
ั หา
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การรับประกัน
และความรับผิดชอบ
สรุปการรับประกัน
ข้อจำากัดการรับผิดชอบ
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คุณลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ์
คุณลักษณะเฉพาะ
ฉลากผลิตภัณฑ์

17

ข้อควรระวัง

โลโก้กฎระเบียบว่าด้วยเรื่องสิ่งปฏิกูลอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสหภาพยุโรป อนุญาต
ให้มีการส่งคืนเพื่อการกำาจัดอย่างเหมาะสม

โปรดดูคำาแนะนำาในการใช้งาน

ข้อจำากัดด้านอุณหภูมิ

โปรดดูคู่มือ/อนุสารวิธีการใช้

ข้อจำากัดด้านความชื้น

เครื่อง AV400 ปล่อยรังสีเลเซอร์

ห้ามใช้หากภาชนะบรรจุเสียหาย

ชิ้นส่วนที่ใช้ชนิด B

เก็บไว้ในสภาพแห้ง

Conformité Européenne (ประชาคมยุโรป) สัญลักษณ์
นี้หมายถึงเครื่องมือนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ประชาคมยุโรป 93/42/EEC อย่างครบถ้วน

เปราะแตกง่าย โปรดจับต้องด้วยความระมัดระวัง

ได้รับการแบ่งประเภท ETL หมายความว่าส่วนประกอบ
ของระบบส่วนใหญ่เป็นไปตาม UL Std 60601-1

ภาชนะบรรจุที่สามารถนำากลับมาใช้ซ้ำาได้

หมายเลขประจำาผลิตภัณฑ์

ภาชนะบรรจุที่สามารถรีไซเคิลได้

อ้างอิงหมายเลขรุ่นของแค็ตตาล็อก

UPN

หมายเลขผลิตภัณฑ์สากล (Universal Product Number)

ผู้แทนของยุโรป

ผู้ผลิต

IPX0
Rx Only

ไม่กันน้ำา

กฎหมายรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาจำากัดการขาย
เครื่องมือนี้เฉพาะสำาหรับแพทย์หรือผู้ประกอบอาชีพ
ทางการแพทย์ สำาหรับใช้ภายนอกเท่านั้น
กระแสตรง ตัวอย่าง: ตัวแสดงความต่างศ กั ย์ 3.7 โวลต์

คำาเตือนและข้อควรระวัง
ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้ — คำาเตือน

คำาเตือน: เครือ่ ง AV400 ช่วยให้สามารถหาตำาแหน่งหลอดเลือดดำาโดยเฉพาะทีอ่ ยูต่ น้ื

ใต้ผวิ หนังและไม่นาำ มาใช้แทนดุลยพินจิ ทีด่ ที างการแพทย์และแทนการสัมผัสหาตำาแหน่ง
และแทนการมองหาหลอดเลือดดำาด้วยสายตา และวิธกี ารอืน่ ๆ สำาหรับตรวจสอบหลอด
เลือดดำา ควรใช้เครือ่ ง AV400 เป็นอุปกรณ์เสริมการตัดสินใจของผูป้ ระกอบวิชาอาชีพทีม่ ี
คุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสม
คำาเตือน: ควรใช้เครือ่ ง AV400 เฉพาะเมือ่ แบตเตอรีไ่ ด้รบั การชาร์จอย่างเพียงพอ (ตัว
แสดงสถานะเมือ่ ไอคอนรูปแบตเตอรีท่ ด่ี า้ นบนขวาของจอภาพ LCD เป็นสีเขียว) หรือเมือ่
เครือ่ งมือได้รบั การใช้งานในอุปกรณ์เสริมแบบแฮนด์ฟรีทม่ี กี าำ ลังไฟฟ้าเพือ่ ให้มน่ั ใจถึงว่า
เครือ่ ง AV400 นัน้ พร้อมใช้งาน
คำาเตือน: การหาตำาแหน่งของเครือ่ ง AV400 นัน้ ขึน้ กับปัจจัยของผูป้ ว่ ยต่าง ๆ และอาจไม่
แสดงหลอดเลือดดำาบนผูป้ ว่ ยทีห่ ลอดเลือดดำาทีอ่ ยูล่ กึ มีสภาวะของผิวหนัง มีขน มีแผลเป็น
หรือผิวหนังทีม่ สี เี ข้มและเนือ้ เยือ่ ไขมันมาก
คำาเตือน: เครือ่ ง AV400 แสดงเฉพาะหลอดเลือดดำาทีอ่ ยูท่ อ่ี ยูต่ น้ื ใต้ผวิ หนังและไม่ได้
จำากัดเพียงความลึกใต้ผวิ หนังเพียงใด ทัง้ นีข้ น้ึ กับปัจจัยของผูป้ ว่ ยแต่ละราย เครือ่ ง AV400
ไม่ได้แสดงถึงความลึกของหลอดเลือด
คำาเตือน: เครือ่ ง AV400 ปล่อยรังสีเลเซอร์ชนิดทีม่ องเห็นได้และทีม่ องไม่เห็น อย่าจ้อง
มองลำาแสงเลเซอร์ ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ประเภทที่ 2
คำาเตือน: ห้ามฉายแสงตรวจสอบหลอดเลือดดำาในดวงตา
คำาเตือน: ปฏิกริ ยิ าในการกระพริบตาสามารถยับยัง้ หรือลดลงได้ดว้ ยโรค ยา หรือภาวะอืน่ ๆ
ทางการแพทย์ สำาหรับผูป้ ว่ ยทีอ่ าจมีการยับยัง้ หรือ ลดปฏิกริ ยิ าในการกระพริบตาลง AV400
ขอแนะนำาให้ผปู้ ว่ ยสวมแว่นปกป้องดวงตา ในกรณีนค้ี วรใช้แว่นปกป้องดวงตาทีส่ ามารถ
บล็อกความยาวคลืน่ ขนาด 642 นาโนมิเตอร์และ 785/830 นาโนมิเตอร์
คำาเตือน: หยุดใช้เครือ่ ง AV400 หากไม่มแี สงสีแดงเมือ่ กดปุม่ สีนาำ้ เงิน
คำาเตือน: ห้ามถือเครือ่ ง AV400 ในขณะทีท่ าำ การเจาะหลอดเลือดดำาหรือทำาหัตถการอืน่
ๆ ทางการแพทย์
คำาเตือน: สำาหรับการใช้ภายนอกเท่านัน้
คำาเตือน: เก็บเครือ่ ง AV400 และแบตเตอรีใ่ ห้หา่ งจากมือเด็ก
คำาเตือน: เพือ่ การหาตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาอย่างแม่นยำา ท่านจะต้องวางเครือ่ ง
AV400 ระดับสูงทีเ่ หมาะสม และอยูเ่ หนือจุดศูนย์กลางของหลอดเลือดทีจ่ ะตรวจสอบโดยตรง

ความปลอดภัยของผู้ป่วยและผู้ใช้ — ข้อห้าม

คำาเตือน: ไม่ควรใช้เครือ่ ง AV400 เพือ่ หาตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาภายในดวงตาหรือ
ใกล้ดวงตา

คำาเตือน: เครือ่ ง AV400 ไม่มวี ตั ถุประสงค์สาำ หรับใช้เป็นเครือ่ งมือในการตรวจวินจิ ฉัยหรือ
เพือ่ การบำาบัดรักษา ใดๆ ก็ตาม

ความปลอดภัยของผูป้ ว่ ยและผูใ้ ช้ — ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง: กฎหมายของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาจำากัดเครือ่ งมือนีเ้ พือ่ จำาหน่ายโดยหรือ
สัง่ โดยแพทย์หรือผูป้ ระกอบอาชีพทางการแพทย์อน่ื ๆ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม

ข้อควรระวัง: การใช้งานเครือ่ ง AV400 ในลักษณะทีแ่ ตกต่างจากทีร่ ะบุไว้ในคูม่ อื การใช้งาน
เครือ่ ง AV400 ฉบับนีอ้ าจทำาให้เกิดการสัมผัสรังสีทก่ี อ่ ให้เกิดอันตรายได้
ข้อควรระวัง: ห้ามเชือ่ มต่อช่อง USB บนเครือ่ ง AV400

การดูแลเครื่องมือ— คำาเตือน

คำาเตือน: ห้ามแช่เครือ่ ง AV400 หรือแท่นชาร์จเครือ่ ง AV400 ในของเหลวหรือทำาให้เครือ่ ง
AV400 เปียก
คำาเตือน: อย่าพยายามเปิด แยกส่วนประกอบหรือซ่อมชุดแบตเตอรี่ ห้ามกด เจาะ หรือ
ให้แบตเตอรีก่ บั ไฟหรือน้าำ ห้ามให้มกี ารสัมผัสกับผิวนอกเป็นระยะเวลาสัน้ ๆ อย่าให้อยูใ่ น
อุณหภูมทิ ส่ี งู กว่า 60°C / 140°F
คำาเตือน: ห้ามปรับเปลีย่ นส่วนประกอบภายในหรือภายนอกของเครือ่ ง AV400 ไม่วา่ ด้วย
วิธกี ารใดก็ตาม
คำาเตือน: เพือ่ ลดความเสีย่ งของอันตรายจากไฟหรือการช็อตและการรบกวนทีก่ อ่ ให้เกิด
ความรำาคาญ ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่แนะนำาเท่านั้นและอย่าให้เครื่องนี้ถูกฝนหรือความชื้น
จำานวนมาก
คำาเตือน: ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของ AccuVein และอะไหล่ทใ่ี ช้กบั เครือ่ ง AV400 เท่านัน้
การใช้อปุ กรณ์เสริมทีไ่ ม่ใช่ของ AccuVein อาจทีใ่ ห้มคี วามปลอดภัยลดลง

การดูแลเครื่องมือ—ข้อควรระวัง

ข้อควรระวัง: ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมในการชาร์จแบตเตอรีท่ ผ่ี า่ นการรับรองโดย AccuVein
แบตเตอรี่ BA300 และ BA400 ของ AccuVein และอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมสำาหรับ
เครือ่ งหมายการค้าของ AccuVein เท่านัน้ หากจะไม่ใช้เครือ่ ง AV400 เป็นระยะเวลานาน
ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและเก็บแบตเตอรี่ในที่ท่ีปลอดภัยและปราศจากฝุ่น ควรเปลี่ยน
แบตเตอรี่ด้วยแบตเตอรี่ท่ไี ด้รับการรับรองจาก AccuVein เท่านั้น ไม่ควรทำาการถอดหรือ
เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ นสิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ปู้ ว่ ย
ข้อควรระวัง: การรบกวนทางไฟฟ้าแม่เหล็ก (Electromagnetic Interference หรือ EMI)
สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำางานทีเ่ หมาะสมของเครือ่ ง ซึง่ สามารถทำาให้การทำางาน
ตามปกติกลับคืนสูส่ ภาพเดิมด้วยการกำาจัดต้นเหตุของการรบกวนนัน้
ข้อควรระวัง: อย่าพยายามทำาให้เครือ่ ง AV400 ปราศจากเชือ้ ด้วยวิธกี ารทำาให้ปราศจาก
เชือ้ ด้วยความร้อนหรือความดัน
ข้อควรระวัง: เครือ่ ง AV400 จะไม่แสดงหลอดเลือดดำาหากใช้งานนอกช่วงอุณหภูมขิ องเครือ่ ง
ข้อควรระวัง: เครือ่ ง AV400 อาจไม่แสดงหลอดเลือดดำาหากใช้งานภายใต้แสงทีส่ ว่างจ้า
เช่น แสงแดดจ้า
ข้อควรระวัง: ทิ้งแบตเตอรี่ท่ีใช้แล้วตามข้อแนะนำาของผู้ผลิต แบตเตอรี่แบบลิเทียม
ไอออนที่สามารถรีไซเคิลได้ให้กำาลังไฟฟ้าแก่เครื่อง AV400 กรุณาโทรหา AccuVein ที่
+1 (816) 997-9400 สำาหรับข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารกำาจัดทิง้ หรือรีไซเคิลแบตเตอรีน่ ้ี
ข้อควรระวัง: ห้ามแยกส่วนประกอบหรือทำาการปรับเปลีย่ นเครือ่ ง AV400 หรืออุปกรณ์
เสริมสำาหรับการชาร์จของเครือ่ ง
ข้อควรระวัง: ห้ามทำาการซ่อมบำารุง เครือ่ ง AV400 ไม่มสี ว่ นประกอบทีล่ กู ค้าสามารถซ่อม
บำารุงได้ เครือ่ ง AV400 และอุปกรณ์เสริมของเครือ่ งควรได้รบั การซ่อมบำารุงโดยแผนกซ่อม
บำารุงของ AccuVein ทีไ่ ด้รบั อนุญาตเท่านัน้
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การติดตั้ง

วัตถุประสงค์ในการใช้

เครื่องสำาหรับดูหลอดเลือดดำา AV400 ประกอบด้วย อุปกรณ์ให้
ความสว่างสำาหรับหลอดเลือด AV400 พร้อมด้วยแบตเตอรี่ที่
สามารถชาร์จได้ แท่นชาร์จ แหล่งจ่ายไฟและอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
ตลอดจนเอกสารแนะนำาวิธีการใช้งาน AccuVein ขอแนะนำาให้
ชาร์จเครื่อง AV400 ให้เต็มก่อนการใช้งานครั้งแรกต่อแท่นชาร์จ
เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ เครือ่ ง AV400 มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
สำาหรับไฟฟ้าในประเทศของท่านเพือ่ ให้มนั่ ใจถึงการสามารถใช้ได้
ในประเทศของท่าน ในกรณีที่จำาเป็น ให้ตรึงอะแดปเตอร์ไฟฟ้า
ที่แตกต่างกันเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและก่อนการเสียบไปยังเต้ารับ
เอาทีค่ รอบพลาสติกสำาหรับการปกป้องออกจากจอ LCD ก่อนการ
ใช้งาน
คำาเตือน: ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆ ว่ามีความเสีย
หายเกิดขึ้นหรือไม่ หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น ห้ามใช้งาน
เครื่องจนกว่าจะมีการเปลี่ยน
ข้อควรระวัง: ตรวจสอบอะแดปเตอร์ไฟฟ้าบนแหล่งจ่ายไฟเพื่อ
ยืนยันว่ามีการยึดติดกันอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ AccuVein ยังเสนอแฮนด์ฟรีที่เป็นทางเลือกซึ่งแพทย์
ทั่วไปจำานวนมากพบว่ามีประโยชน์(HF410, HF470) ยังเสนอ
แฮนด์ ฟ รี ที่ เ ป็ น ทางเลื อ กซึ่ ง แพทย์ ทั่ ว ไปจำ า นวนมากพบว่ า มี
ประโยชน์AccuVein ที่ www.accuvein.com

เครื่อง AccuVein AV400 เป็นเครื่องมือถือชนิดพกพาที่ช่วยผู้
ประกอบอาชีพทางการแพทย์เพื่อหาหลอดเลือดดำาซึ่งอยู่ต้ืนใต้
ผิวหนังบางหลอดเลือด เครื่อง AV400 มุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสิ่ง
เสริมการฝึกอบรมและประสบการณ์ทางการแพทย์ทเี่ หมาะสม ไม่
ควรใช้เครื่อง AV400 เป็นวิธีการหาตำาแหน่งหลอดเลือดดำาเพียง
อย่างเดียว และควรใช้โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ท่ี
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ผู้ที่ใช้วิธีการดังกล่าวก่อนจับสัมผัสเพื่อ
ช่วยในการระบุตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาหรือหลังการจับสัมผัส
เพื่อยืนยันว่าใช่ตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาหรือไม่ เมื่อใช้เครื่อง
AV400 แพทย์ควรปฏิบตั ติ ามวิธกี ารและการปฏิบตั ทิ างการแพทย์
ที่เหมาะสมเสมอดังที่กำาหนดโดยสถาบันทางการแพทย์ของตน
ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจทางการแพทย์ที่ดี
เมื่ อ ใช้ อ ย่ า งเหมาะสม เครื่ อ ง AV400 ทำ า ให้ ผู้ ใ ช้ ส ามารถหา
ตำาแหน่งหลอดเลือดดำาซึ่งอยู่ตื้นใต้ผิวหนัง บางหลอดซึ่งเชื่อม
โยงกับการปฏิบัติงานทางการแพทย์ เช่น การเจาะหลอดเลือดดำา
สามารถใช้เครื่อง AV400 หาตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาที่เหมาะ
สมได้ตลอดเวลา
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์
เครื่อง AV400 ทำางานโดยใช้แสงอินฟราเรดเพื่อตรวจหาหลอด
เลือดดำาใต้ผิวหนัง จากนั้นถือเครื่องมือให้อยู่เหนือผิวหนังเพื่อหา
ตำาแหน่งของหลอดเลือดดำา บุคลากรทางการแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมสามารถสังเกตระบบหลอดเลือดทีแ่ สดงเพือ่ ช่วยในการ
หาหลอดเลือดดำาที่มีขนาดและตำาแหน่งที่เหมาะสมสำาหรับการ
เจาะหลอดเลือดดำาและหัตถการอื่น ๆ ทางการแพทย์ที่กำาหนดให้
มีตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาที่อยู่ตื้น ๆ ใต้ผิวหนัง ไม่จำาเป็นต้อง
มีการฝึกอบรมเพื่อใช้เครื่อง AV400 นี้
เครื่อง AV400 แสดงเฉพาะระบบหลอดเลือดที่อยู่ตื้นๆ ใต้ผิวหนัง
เท่านั้น ความลึกสูงสุดที่ทำาให้มีการแสดงหลอดเลือดดำานั้นแตก
ต่างกันไปตามผู้ป่วยแต่ละราย นอกจากนี้หลอดเลือดดำาหรือ
ส่ ว นของหลอดเลื อ ดดำา ของผู้ ป่ ว ยบางรายอาจไม่ แ สดงอย่ า ง
ชัดเจนหรือไม่แสดงเลย สาเหตุที่มีการแสดงหลอดเลือดดำาน้อย
กว่าระดับที่เหมาะสมหรือไม่มีการแสดงเลย รวมถึง แต่ไม่จำากัด
เฉพาะ ความลึ ก ของหลอดเลื อ ดดำ า สภาพของผิ ว หนั ง (เช่ น
ผิวหนังอักเสบ รอยสัก) มีขน มีแผลเป็นหรือพื้นผิวที่มีสีเข้มและ
เนื้อเยื่อ (ไขมัน) มากอื่น ๆ

เมื่ อ จั บ ตรง ๆ เหนื อ หลอดเลื อ ด เครื่ อ ง AV400 สามารถหา
ตำาแหน่งของศูนย์กลางของหลอดเลือดดำาได้อย่างแม่นยำา การ
เพิ่ ม การเลื่ อ นจากการอยู่ เ หนื อ โดยตรงทำ า ให้ เ กิ ด การชดเชย
ตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาที่แสดง ความกว้างของหลอดเลือด
ดำาที่แสดงอาจแตกต่างจากความกว้างที่แท้จริงที่ขึ้นกับความ
แตกต่างของผู้ป่วยแต่ละรายและความกว้างของหลอดเลือดดำา
เส้นศูนย์กลางของหลอดเลือดดำานั้นถูกต้องแม่นยำาเมื่อมีการใช้
เครือ่ งมืออย่างเหมาะสมและควรใช้เป็นเป้าหมายเมือ่ ทำาการเจาะ
หลอดเลือดดำาหรือการปฏิบัติงานทางการแพทย์อื่น ๆ
เครื่อง AV400 ไม่จำาเป็นต้องมีการบำารุงรักษาที่ทำาเป็นประจำาหรือ
การบำารุงรักษาเพื่อการป้องกัน
เครื่อง AV400 เป็นเครื่องชนิดพกพาทำาให้กำาลังไฟภายในด้วย
แบตเตอรี่และได้รับการรับรองสำาหรับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เครื่อง AV400 ถือเป็นส่วนประกอบชนิด B และไม่กันน้ำา
เทคโนโลยีของเครื่อง AV400 ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิบัตร
ดังต่อไปนี้: US 8,073,531; US 7,904,138; US 8,150,500; US
7,983,738; US 8,244,333; US 8,255,040; US 8,295,904; US
8,328,368; US 8,380,291; US 8,391,960; US 8,478,386; US
8,463,364; US 8,489,178; EP 1981395B1; Mexico 0357588
สำ า หรั บ สิ ท ธิ บั ต รอื่ น ๆ ของสหรั ฐ อเมริ ก า และสิ ท ธิ บั ต รที่ อ ยู่
ระหว่างการดำาเนินการ
โปรดดูที่ www.accuvein.com สำาหรับข้อมูลล่าสุด
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จอแสดงผลและตัวควบคุมสำาหรับผู้ใช้

เลนซ์
จอภาพ LCD

หน้าต่าง
การส่องสว่าง
หลอดเลือดดำา
เลนซ์

แผงแป้นพิเศษ

ประตู
ช่องใส่
แบตเตอรี่
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สรุปตัวควบคุมเครื่อง AV400
เปิดหรือปิดเครื่อง AV400

เปิดหรือปิดไฟแสดงหลอดเลือดดำา

กลับหัวการฉายภาพ

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

เลือกหยุดชั่วคราว

ปุ่มสีน้ำาเงิน
ปุ่มซ้าย
ปุ่มกลาง

ตัวแสดงสัญลักษณ์
ห้ามฉายแสงเข้าในดวงตา

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
สถานะการชาร์จแบตเตอรี่

การเลือกต่อไป

เลือกรายการ

อุปกรณ์เสริมแบบแฮนด์ฟรีที่มีกำาลังไฟฟ้า
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การแสดงหน้าจอที่มีการใช้งาน

การแสดงจอภาพขณะไม่ใช้งาน
ปิดการฉายภาพ— พร้อมใช้งาน

เครื่องเย็นเกินไป ทำาให้
เครื่องมีอุณหภูมิสูง
กว่า 4°C/39°F

เปิดการฉายภาพ —หลอด
เลือดดำาสีเข้มบนพืน้ หลัง
ทีไ่ ด้รบั การส่องสว่าง

เครื่องร้อนเกินไป ทำาให้
เครื่องมีอุณหภูมิต่ำา
กว่า 33°C/90°F

เปิดการฉายภาพ— หลอด
เลือดดำาที่ได้รับการส่อง
สว่างบนพื้นหลังที่มืด

การชาร์จแบตเตอรี่เหลือ
อยู่น้อยกว่า 2 นาที
ชาร์จแบตเตอรี่ทันที

เลือกการหยุดชั่วคราว

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
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เครื่องมีข้อผิดพลาด โทร
หาฝ่ายสนับสนุนของ
AccuVein ที่
+1 (816) 997-9400
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การใช้งานเครื่อง AV400
การวางตำาแหน่งเครื่อง AV400

ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง AV400

ปุ่มสีน้ำาเงิน

ถือเครื่องให้อยู่เหนือผิวหนังตั้งแต่ 4 นิ้วถึง 12 นิ้ว (10 ถึง 30
เซนติเมตร) สแกนบริเวณที่ต้องการตรวจสอบ เมื่อเลือกหลอด
เลือดดำาแล้ว ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงหลอดเลือดดำาอยู่
ตรงกลางเหนือต่อเส้นศูนย์กลางของหลอดเลือดดำาโดยตรง อย่า
เคลื่อนเครื่องหรือเอียงเครื่องไปด้านใดด้านหนึ่งของหลอดเลือด
ดำามิฉะนั้นจะทำาให้การฉายเฉไปจากตำาแหน่งที่แท้จริงของหลอด
เลือดดำาใต้ผิวหนังได้ จากนั้นท่านมักสามารถเพิ่มคุณภาพของ
การแสดงด้วยการปรับความสูงและทำามุมกับผิวหนังเล็กน้อย โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง การเลื่อนเครื่องให้เข้าใกล้หรือให้ห่างจากผิวหนัง
สามารถช่วยทำาให้มีหลอดเลือดดำาเพิ่มขึ้นในมุมมอง ซึ่งขึ้นกับ
ระบบหลอดเลือดของผู้ป่วย การจัดแสงของห้อง และความลึก
ของหลอดเลือด
คำาเตือน: เพื่อการหาตำาแหน่งของหลอดเลือดดำาอย่างแม่นยำา
ท่านจะต้องวางเครื่อง AV400 อยู่เหนือจุดศูนย์กลางของหลอด
เลือดที่จะประเมินโดยตรง
ข้อควรระวัง: เครื่อง AV400 อาจไม่แสดงหลอดเลือดดำาหากใช้
งานภายใต้แสงที่สว่างจ้า เช่น แสงแดดจ้า

ปุ่มสีน้ำาเงินอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่อง AV400 ปุ่มสีน้ำาเงินอยู่ที่
ด้านซ้ายของเครื่อง AV400 ปุ่มสีน้ำาเงินอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่อง
AV400 การทำาเช่นนี้เป็นการปล่อยให้เครื่องเปิดดังนั้นท่านจึง
สามารถนำาทางการตั้งค่าของเครื่องได้ กดปุ่มด้านข้างสีน้ำาเงินอีก
ครัง้ เพือ่ เปิดไฟแสดงหลอดเลือดดำาและเริม่ หาตำาแหน่งของหลอด
เลือดดำาอีกครั้ง

การตั้งค่าการหยุดพักชั่วคราว:

การตั้งค่าหยุดพักชั่วคราวหาจำานวนของเวลาจนกระทั่งไฟแสดง
หลอดเลื อ ดดำ า ปิ ด การตั้ ง ค่ า นี้ อ าจช่ ว ยเพื่ อ เวลาการใช้ ง าน
แบตเตอรี่ของเครื่อง AV400 ในการตั้งเวลา ให้กดปุ่มซ้ายเพื่อไป
ยังเมนูการหยุดชั่วคราว โดยสามารถตั้งการหยุดชั่วคราวไปที่ 0
(ไม่มีการหยุดชั่วคราว) 2 นาที 5 นาที หรือ 15 นาที
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การใช้และการดำาเนินงานขั้นพื้นฐาน

การใช้งานเครื่อง AV400 (ต่อ)
การตั้งค่าตรงข้าม:

การตั้งค่าตรงข้ามเปลี่ยนบริเวณฉายภาพมืด (เงา) และบริเวณ
ฉายภาพสว่าง (แดง) ของ AV400 ที่หลอดเลือดดำาสามารถทำาให้
เห็นภาพโดยความสว่างหรือความมืด การเปลี่ยนการตั้งค่าตรง
ข้ามอาจทำาให้การมองเห็นหลอดเลือดดำาและระดับความสบาย
ตาดีขึ้น AccuVein ขอแนะนำาให้เปลี่ยนการแสดงหลอดเลือดดำา
เป็นค่าตรงข้ามเพือ่ แสดงหลอดเลือดดำาแบบสว่างเมือ่ หลอดเลือด
ดำามีขนาดเล็กมาก เมื่อใช้งานเครื่องนี้กลางแจ้งหรือในสภาพ
แวดล้อมที่มีความสว่างมาก ให้ใช้การตั้งค่าหลอดเลือดดำาแบบ
มืดเพื่อทำาให้ความสามารถในการมองเห็นดีขึ้น
คำาเตือน: ห้ามฉายแสงที่แสดงหลอดเลือดดำาเข้าในดวงตา
คำาเตือน: การสะท้อนของการกระพริบสามารถยับยัง้ หรือลดลงได้
ด้วยโรค ยาหรือสภาวะทางการแพทย์อ่นื ๆ สำาหรบผู้ป่วยที่อาจมี
การยับยัง้ หรือปฏิกริ ยิ าในการกระพริบตาการลดลง AccuVein ขอ
แนะนำาให้ผปู้ ว่ ยสวมแว่นปกป้องดวงตา ควรใช้แว่นปกป้องดวงตา
ที่สามารถบล็อกความยาวคลื่น 642 นาโนมิเตอร์และ 785/830
นาโนมิเตอร์

ตรวจสอบระบบหลอดเลือด

ในขณะทีไ่ ฟแสดงหลอดเลือดดำาเปิดอยู่ ให้ฉายเครือ่ ง AV400 บน
ผิวหนังของผู้ป่วย ท่านสามารถทำาเช่นนี้ก่อนการคลำา การกราด
อย่างรวดเร็วบนผิวหนังของผูป้ ว่ ยช่วยในการจำากัดตำาแหน่งทีเ่ ป็น
ไปได้ หรือหลังจากได้มีการยืนยันการตำาแหน่งของหลอดเลือดดำา
และความเหมาะสม
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จากนั้ น ท่ า นสามารถเห็ น หลอดเลื อ ดดำ า ได้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยการหมุ น
เครื่อง AV400 เล็กน้อยในแกนของเครื่อง และเลื่อนเครื่องให้ใกล้
เข้ามาหรือให้ห่างจากผิวหนังมากขึ้น

การยืนยันหลอดเลือดดำา

หลั ง จากการประเมิ น ระบบหลอดเลื อ ดของผู้ ป่ ว ย ให้ ทำ า การ
ยืนยันตำาแหน่งสำาหรับการปฏิบัติงานของท่านด้วยการตรวจสอบ
ตำาแหน่งและความเหมาะสมของหลอดเลือดดำาโดยใช้เทคนิค
ทางการแพทย์ ต ามปกติ แ ละดุ ล ยพิ นิ จ ทางการแพทย์ ที่ ดี เช่ น
การดูหลอดเลือดดำาด้วยตาเปล่า การจับสัมผัสและเทคนิคอื่น ๆ
ทางการแพทย์
หากทำาการเจาะหลอดเลือดดำา

หากท่านกำาลังทำาการเจาะหลอดเลือดดำา ท่านอาจใช้อปุ กรณ์เสริม
แฮนด์ฟรีของ AccuVein ดังนัน้ มือทัง้ สองข้างของท่านจึงอิสระในการ
ปฏิบตั งิ าน ท่านยังสามารถส่งเครือ่ ง AV400 ไปให้ผชู้ ว่ ยในระหว่าง
การปฏิบตั งิ าน ควรใช้เครือ่ ง AV400 โดยผูท้ ม่ี คี วามเชีย่ วชาญทางการ
แพทย์ท่มี ีคุณสมบัติท่เี หมาะสมและใช้ร่วมกับเทคนิคการประเมิน
หลอดเลือดดำาโดยการสัมผัสและการมองเห็นทีเ่ หมาะสมเท่านัน้

การชาร์จ การทำาความสะอาด และการแก้ปัญหา

การชาร์จเครื่อง AV400
ตรวจสอบแท่ น ชาร์ จ ว่ า มี ก ารเชื่ อ มต่ อ อย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่
(โปรดดูหวั ข้อการติดตัง้ ) วางเครือ่ ง AV400 ไว้ในแท่นชาร์จโดยให้
จอ LCD หันหน้าออกเพื่อเริ่มต้นการชาร์จ ในขณะที่เครื่อง AV400
อยู่ในแท่นชาร์จของเครื่อง ไฟแสดงหลอดเลือดดำาจะไม่ทำางาน
และไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ ไอคอนชาร์จแบตเตอรี่ที่มีการ
เคลื่อนไหวจะแสดงขึ้นเมื่อกำาลังชาร์จเครื่อง AV400 แสงบนแท่น
ชาร์จจะเปิดเฉพาะเมื่อตรวจพบเครื่องแล้วเท่านั้น หากแสดงเปิด
ขึ้นเมื่อไม่มีเครื่องวางอยู่บนแท่นชาร์จ โปรดโทรหาฝ่ายสนับสนุน
ของ AccuVein เพื่อขอความช่วยเหลือ

เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังคงได้รับการชาร์จและพร้อมใช้งาน
ให้เก็บเครื่อง AV400 ในแทนชาร์จของเครื่องหรือให้กำาลังไฟฟ้า
แก่อุปกรณ์เสริมของ AccuVein
ข้อควรระวัง: ใช้เฉพาะแหล่งจ่ายไฟ AccuVein® PS310 จัดให้
พร้อมกับแท่น CC300 และอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดย
AccuVein เท่านั้น

เมื่อแบตเตอรี่ของเครื่อง AV400 เหลือน้อย ตัวแสดงสถานะของ
แบตเตอรีจ่ ะส่องไฟสีเหลืองหรือสีแดงวาบขึน้ และมีเสียงเตือนซ้าำ ๆ
ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมดอย่างสมบูรณ์ จะมีการเตือนให้มีการ
ชาร์จแบตเตอรี่ขึ้นบนจอภาพ เครื่อง AV400 จะกลับสู่การทำางาน
ปกติเมื่อเครื่องได้รับการชาร์จแบตเตอรี่แล้ว
ในการทำางานตามปกติ จำาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ
เครื่อง AV400 ประมาณทุกสองปี รอบการชาร์จที่นานขึ้นหรือ
ช่ ว งการใช้ ง านที่ สั้ น ลงแสดงว่ า ควรเปลี่ ย นแบตเตอรี่ ในการ
เปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้เปิดส่วนแบตเตอรี่บนด้านปลายแคบของ
ด้านล่างของเครื่อง ใช้ไขควงหรือขอบเหรียญขนาดเล็กหมุนฝา
ครอบ ระมัดระวังไม่ให้มกี ารแตะหรือขูดขีดเลนส์ทด่ี า้ นหลังเครือ่ ง
ห้ามใช้เครื่องมือเพื่อถอดแบตเตอรี่
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การชาร์จ การทำาความสะอาด และการแก้ปัญหา

การรับประกันและความรับผิดชอบ

การทำาความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

จอขณะไม่ใช้งานภายใต้หวั ข้อ หน้าจอสำาหรับผูใ้ ช้) เมือ่ เครือ่ ง AV400 ไม่ทาำ งานอย่าง
เหมาะสม ให้เปิดเครือ่ งโดยใช้ปมุ่ เปิด/ปิด
ส่วนบนสุดของหน้าจอสีเหลืองแสดงถึงการเตือน การเตือนปรากฏขึน้ หากท่านใช้เครือ่ ง
ในสิ่งแวดล้อมที่เย็นเกินไป (อุณหภูมิตำา่ กว่า 4°C/39°F) หรือร้อนเกินไป (อุณหภูมิสูง
กว่า 33°C/90°F) หากการเตือนเกี่ยวกับอุณหภูมิเกิดขึ้น ให้นำาเครื่อง AV400 กลับไป
อยูใ่ นช่วงอุณหภูมสิ าำ หรับการใช้งานของเครือ่ งเพียงง่ายๆ เท่านี้
การเตือนอืน่ ๆ แสดงถึงว่าจำาเป็นต้องมีการชาร์จหรือเปลีย่ นแบตเตอรี่
หน้าจอแสดงความผิดพลาดมีสว่ นบนสุดสีแดงและมีลกี ษณะดังรูป หากหน้าจอแสดง
ความผิดพลาดปรากฏ ท่านควรหยุดการใช้งานเครื่อง AV400 ในทันที ปิดเครื่องแล้ว
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ AccuVein ทางโทรศัพท์ท่ี +1 (816) 997-9400 ต่อ 3

คำาเตือน: ผู้ใช้ควรตรวจเครื่อง AV400 และทำาความสะอาดตลอดจนฆ่าเชื้อเครื่อง
AV400 ตามที่กำาหนดไว้ตามนโยบายของสถาบันของตนเพื่อทำาให้ม่นั ใจว่าเครื่องนี้มี
ความสะอาดเพียงพอก่อนการใช้แต่ละครัง้
คำาเตือน: ห้ามใช้เครือ่ ง AV400 หากหน้าต่างทีใ่ ช้สอ่ งหลอดเลือดดำาเป็นรอยขูดขีดหรือ
สกปรก ควรส่งเครือ่ ง AV400 กลับไปยังบริษทั AccuVein เพือ่ การซ่อมแซมหากหน้าต่าง
ไฟสำาหรับหลอดเลือดดำาเป็นรอยครูด
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรรักษาความสะอาดของพื้นผิวออฟติก (optical surface)
และเลนส์ทอ่ี ยูด่ า้ นหลังของเครือ่ ง AV400 ใช้การเช็ดด้วยแอลกอฮอล์หรือการเช็ดเลนส์
อย่างนุ่มนวลใด ๆ ด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ท่มี ีความเข้มข้น 70% หลาย ๆ หยด
สิง่ สกปรกหรือรอยขีดข่วนบนหน้าต่างแสดงหลอดเลือดดำาแสดงเป็นเงามืดในการฉาย
หลอดเลือดดำา
เพือ่ ทำาความสะอาดตัวเครือ่ ง AV400 และแท่นชาร์จ ท่านอาจใช้ผา้ หมาดๆ ทีช่ บุ ไอโซ
โพรพิลแอลกอฮอล์ทม่ี คี วามเข้มข้น 70% สารฟอกขาวคลอรีนเจือจาง 10% ในน้าำ กลัน่
หรือสบูแ่ ละน้าำ
ท่านยังสามารถใช้สารน้าำ ยาฆ่าเชือ้ และน้าำ ยาทีใ่ ช้เช็ดทำาความสะอาดสำาหรับใช้ทว่ั ไปใน
บ้านได้
อย่าแช่เครือ่ ง AV400 หรือแท่นชาร์จครือ่ ง AV400 หรือแท่นแฮนด์ฟรีของเครือ่ ง AV400
ในของเหลวหรือทำาให้เครื่อง AV400 หรือส่วนประกอบของเครื่องเปียกที่มีของเหลว
หก อย่าพยายามทำาให้เครือ่ ง AV400 ปราศจากเชือ้ ด้วยวิธกี ารทำาให้ปราศจากเชือ้ ด้วย
ความร้อนหรือความดัน
อย่าทำาความสะอาดเครื่อง AV400 ในขณะที่เครื่องอยู่ในแท่นชาร์จหรืออุปกรณ์เสริม
แฮนด์ฟรี
อย่าทำาความสะอาดเครือ่ ง AV400 เมือ่ ถอดฝาครอบแบตเตอรีอ่ อก ถอดปลัก๊ ของแท่น
ชาร์จเก่อนการทำาความสะอาดแท่น

การแก้ปัญหา

หากเครื่อง AV400 ไม่สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างเหมาะสม เครื่องจะปิดไฟแสดง
หลอดเลือดดำาและแสดงหน้าจอแสดงการเตือนหรือแสดงความผิดพลาด (โปรดดูหน้า

สรุปการรับประกัน

AccuVein รับประกันเครื่อง AV400 เมื่อซื้อเครื่องใหม่จากผู้ขายที่ได้รับอนุญาตว่าเป็น
วัสดุอปุ กรณ์ทด่ี แี ละเป็นฝีมอื ของช่างทีม่ คี วามชำานาญ ตลอดจนเป็นไปตามคุณลักษณะ
ทีจ่ าำ เพาะของผูผ้ ลิตเป็นระยะเวลาหนึง่ ปีนบั จากวันทีซ่ อ้ื ผลิตภัณฑ์จาก
AccuVein
หรือผู้แทนจำาหน่ายหรือผู้จัดจำาหน่ายของบริษัทที่ได้รับอนุญาต ช่วงรับประกันสำาหรับ
อุปกรณ์เสริมมีดงั นี้ : แท่นชาร์จ – 1 ปี แหล่งจ่ายไฟ – 1 ปี แบตเตอรี่ – 90 วัน บริษทั
AccuVein
จะซ่อมแซมหรือเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ใด ๆ ทีไ่ ม่เป็นไปตามการรับประกันนีภ้ ายในการจำากัด
ของเวลาโดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยสำาหรับลูกค้า ท่านจะต้องได้รบั หมายเลขอนุญาตในการส่ง
คืนวัสดุอปุ กรณ์ (RMA) จากฝ่ายสนุบสนุนของ AccuVein เครือ่ งทีไ่ ด้รบั การซ่อมแซมมี
การรับประกันที่มีระยะเวลา 90-วันนับจากวันที่ลูกค้าได้รับเครื่อง โทรศัพท์ติดต่อฝ่าย
สนับสนุนของ AccuVein ได้ทห่ี มายเลข +1 (816) 997-9400 ต่อ 3 สำาหรับการบริการ
และข้อมูลเพิม่ เติม
การรับประกันเหล่านี้ไม่คุ้มครองการใช้ท่ีไม่ถูกต้องหรือการใช้ผิดวัตถุประสงค์ใดๆ
นอกจากนี้ การรับประกันเหล่านีย้ งั ถือเป็นโมฆะหากเครือ่ งได้รบั การซ่อมจากบุคคลอืน่
ที่ไม่ใช่ AccuVein หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ไม่มีการรับประกันอื่นๆ โดยชัดแจ้ง
หรือโดยปริยาย นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในการรับประกันที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ
AccuVein
นี่เป็นเพียงข้อสรุปของการคุ้มครองในการรับประกันของ
AccuVein เท่านั้น ติดต่อ AccuVein หรือดูที่
www.accuvein.com/legal/warranty สำาหรับรายละเอียดทีค่ รบถ้วนของการคุม้ ครอง
ในการรับประกัน

ข้อจำากัดการรับผิดชอบ
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ในกรณีท่ี AccuVein หรือลูกค้ารับผิดต่อผูอ้ น่ื สำาหรับค่าเสียหายอันเนือ่ งมาจากการผิด
สัญญา ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจำาเพาะหรือค่าเสียหายทีเ่ กิดขึน้ (ซึง่ รวมถึงแต่
ไม่จาำ กัดเฉพาะผลกำาไรทีส่ ญ
ู เสียหรือโอกาสทางธุรกิจทีเ่ สียไป) ทีบ่ คุ คลอืน่ ๆ อาจประสบ
ด้วยเหตุผลของการทำาสัญญาหรือขึน้ อยูก่ บั สัญญาซือ้ ขายหรือเช่า หรือเป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพหรือการผิดสัญญาดังกล่าว แม้ว่าคู่สัญญาจะฝ่าฝืนต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ข้อ
เรียกร้องทีท่ าำ ขึน้ ได้รบั การแจ้งหรือทราบความเป็นไปได้ของค่าเสียหายนัน้ ข้อจำากัดทีไ่ ด้
กล่าวมาก่อนหน้านีจ้ ะใช้โดยไม่คาำ นึงถึงรูปแบบของการเรียกร้องซึง่ อาจมีการยืนยันการ
รับผิด ซึง่ รวมถึงการผิดสัญญา การละเมิด (ซึง่ รวมถึง ความประมาทเลินเล่อ) หรืออืน่ ๆ

คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
Guidance and Manufacturer’s Declaration
The AV400, CC300, and HF470 are intended for use in the electromagnetic environment
specified below. The customer or the user of the AV400, CC300, or HF470 should assure that
it is used in such an environment.
IMMUNITY Test
IEC 60601
Compliance Level Electromagnetic environment Test Level
guidance
±6 kV contact
±6 kV contact
Floors should be wood, concrete,
Electrostatic
or ceramic tile. If floors are covered
±8 kV air
±8 kV air
Discharge (ESD) IEC
with synthetic material, the relative
61000-4-2
humidity should be at least 30%.
Electrical fast
transient/burst
EC 61000-4-4

± 2 kV for power
supply lines
± 1 kV input/output
lines
± 1 kV line(s) to
line(s)
± 2 kV line(s) to
earth

Surge
IEC 61000-4-5

Voltage dips, short
interruptions and
voltage variations on
power supply input
lines
IEC 61000-4-11

Power frequency
(50/60 Hz) magnetic
field
IEC 61000-4-8

± 2 kV for power
supply lines
Not applicable

± 1 kV differential
mode
± 2 kV common
mode
<5 % UT
<5 % UT
(>95 % dip in UT) for (>95 % dip in UT)
0.5 cycles
for 0.5 cycles
40 % UT
(60 % dip in UT) for
5 cycles

40 % UT
(60 % dip in UT) for
5 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) for
25 cycles

70 % UT
(30 % dip in UT) for
25 cycles

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 5 s

<5 % UT
(>95 % dip in UT)
for 5 s

3 A/m

3 A/m

Mains power quality shouldbe that
of a typical commercial or hospital
environment
Mains power quality shouldbe that
of a typical commercial or hospital
environment
Mains power quality should be
that of a typical commerial or
hospital environment. If the user
of the AV400 requires continued
operation during power mains
interruptions, it is recomended
that the AV400 be powered from
an uninterruptible power suply or
a battery

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

NOTE: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.
Recommended separation distances between
portable and mobile RF communications equipment and the AV400
The AV400, CC300, and HF470 are intended for use in an electromagnetic environment in which
radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the AV400, CC300, or HF470
can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between
portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the AV400 as recommended
below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated Maximum
Output
power of transmitter
W

Separation distance according to frequency of transmitter
m
80 MHz to 800 MHz
800 MHz to 2.5 GHz

150 kHz to 80 MHz
d = 1.2√—
P

d = 1.2√—
P

Guidance and Manufacturer’s Declaration - Electromagnetic Emissions
The AV400, CC300, and HF470 are intended for use in the electromagnetic environment
specified below. The customer or the user of the AV400, CC300, or HF470 should assure
that it is used in such an environment.
Emissions test
Compliance
Electromagnetic Environment Guidance
RF Emissions
Group 1
The AV400 uses RF energy only for its internal
function. Therefore, its RF emissions are very
CISPR 11
low and not likely to cause any interference in
nearby electronics
RF Emissions
CISPR 11
Harmonic Emissions
IEC 6100-3-2
Voltage Fluctuations
IEC 6100-3-3

Class A

The AV400 is suitable for use in all
establishments other than domestic and those
directly connected to the public low-voltage
power supply network that supplies buildings
used for domestic purposes

Complies
Complies

Guidance and Manufacturer’s Declaration – Electromagnetic Immunity
The AV400, CC300, and HF470 are intended for use in the electromagnetic environment
specified below. The customer or the user of the AV400, CC300, or HF470 should assure that it
is used in such an environment.
IMMUNITY TEST

IEC 60601 TEST
LEVEL

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz to 80 MHz

Radiated RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz to 2.5 GHz

COMPLIANCE Electromagnetic Environment –
LEVEL
Guidance
Portable and mobile RF communications
equipment should be used no closer to
any part of the AV400, including cables,
than the recommended separation
distance calculated from the equation
applicable to the frequency of the
transmitter.
Recommended separation distance
d = 1,2√—
P
3 Vrms

3 Vrms

d = 1.2√—
P 80 MHz to 800 MHz
d = 2.3√—
P 800 MHz to 2.5 GHz
where P is the maximum output
power rating of the transmitter in
watts (W) according to the transmitter
manufacturer and d is the recommended
separation distance in meters (m). Field
strengths from fixed RF transmitters,
as determined by an electromagnetic
site survey, should be less than the
compliance level in each frequency
range.
Interference may occur in the vicinity of
equipment marked with the following
symbol:

d = 2.3√—
P

0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation
distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to
the transmitter manufacturer. NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher
frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic
propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by
absorption and reflection from structures, objects, and people.
Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones
and land mobile radios amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be
predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF
transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in
the location in which the AV400 is used exceeds the applicable RF compliance level above the AV400
should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional
measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the AV400. Over the frequency range
150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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คุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์

คุณลักษณะเฉพาะ
น้ำาหนัก

275 กรัม (9.7 ออนซ์)

ขนาด

5 x 6 x 20 ซม. (2 นิว้ x 2.4 นิว้ x 7.9 นิว้ )

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเทียมไออนที่สามารถเปลี่ยน
ได้โดยผู้ใช้ AccuVein® BA400 ขนาด
3.6 โวลต์

การใช้งาน

การขนส่ง

BA400 – 3,100 mAh
ช่วงเวลาต่อเนื่องในการใช้งาน (การส่องสว่าง
หลอดเลือดดำา) เมื่อชาร์จเต็ม:

โดยทั่วไปคือ 180 นาที

จำานวนของวิธีการดูมาตรฐานที่สามารถทำาได้
โดยใช้แบตเตอรี่ที่มีการชาร์จเต็ม

90

เวลาชาร์จ (เต็ม)

โดยทั่วไปคือ 3 ชั่วโมง

การเก็บรักษา

CC300 + PS310

อุณหภูมิ

4°C ถึง 33°C (39°F ถึง 90°F)

ความชื้น

5% ถึง 85% RH
ที่ไม่มีการควบแน่น

ความกดอากาศ

75kPa ถึง 106kPa

อุณหภูมิ

-20°C ถึง 50°C (-4°F ถึง 122°F)

ความชื้น

5% ถึง 85% RH
ที่ไม่มีการควบแน่น

อุณหภูมิ

-20°C ถึง 50°C (-4°F ถึง 122°F)

ความชื้น

5% ถึง 85% RH
ที่ไม่มีการควบแน่น

+5V 2.0A
100V-240V 50Hz-60Hz 0.4A

ฉลากผลิตภัณฑ์

ฉลากแสดงข้อมูลที่มีประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เลเซอร์

(ด้านหลังที่ครอบแบตเตอรี)่

ฉลากแสดงความปลอดภัยของเลเซอร์ที่มีประกาศการแบ่งประเภทเลเซอร์
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AccuVein Inc.

0004971D

40 Goose Hill Road

โทรศัพท์: +1 (816) 997-9400

Cold Spring Harbor, NY 11724

www.accuvein.com

