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คูม่อืเลม่นีไ้ดรั้บการแกไ้ขครัง้ลา่สดุเมือ่: มกราคม 2562

ค�าเตอืนและขอ้ควรระวงั
กรณุาอา่นขอ้แนะน�า ขอ้ควรระวงั และค�าเตอืนทัง้หมดกอ่นใชง้าน เฉพาะ
บคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นัน้ทีค่วรใชผ้ลติภณัฑน์ี ้
ไมค่วรใชเ้ครือ่ง AV500 เพือ่เป็นวธิกีารเดยีวในการหาต�าแหน่งหลอดเลอืดด�า 
และตอ้งไมใ่ชเ้ครือ่งนีเ้พือ่แทนทีด่ลุยพนิจิทางการแพทยท์ีด่ ีหรอืใชแ้ทนที่
การตรวจหาต�าแหน่งหลอดเลอืดด�าดว้ยสายตาและการสมัผัส

กอ่นการใช ้AV500 กบัผูป่้วย บคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม
จะตอ้งอา่นและท�าความเขา้ใจกบัคูม่อืการใชง้านเครือ่ง AV500 นี ้กอ่นการใช ้
งานครัง้แรก ผูใ้ชค้วรเปรยีบเทยีบวธิทีีเ่ครือ่ง AV500 ตรวจหาหลอดเลอืดด�า
กบัวธิกีารตรวจหาดว้ยเทคนคิการคล�าและการตรวจดดูว้ยสายตา

AV500 ผลติขึน้เพือ่บรษัิท AccuVein Inc.
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สญัญาณเตอืนเพือ่ความปลอดภยั ระบุ
ความเป็นอนัตรายทีอ่าจท�าใหบ้คุคลบาด
เจ็บได ้
ค�าเตอืน: ระบถุงึสถานการณท์ีเ่ป็นอนัตราย 
ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง อาจสง่ผลใหเ้กดิการ
เสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหสัได ้
ขอ้ควรระวงั: ระบถุงึสถานการณท์ีเ่ป็น
อนัตราย ซึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง อาจสง่ผลให ้
เกดิการบาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืปานกลางได ้

กรณุาอา่นคูม่อืค�าแนะน�า

แสงเลเซอร์
เครือ่ง AV500 เป็นอปุกรณท์ีป่ลอ่ยแสง
เลเซอร์

ช ิน้สว่นที่ส่มัผัสรา่งกายผูป่้วย ชนดิ B

Conformité Européenne (มาตรฐานการรับรองจาก
สหภาพยโุรป) สญัลกัษณน์ีห้มายความ
วา่ เครือ่งมอืนีเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบของ
สหภาพยโุรป 93/42/EEC อยา่งครบถว้น

จ�าแนกประเภทตามเกณฑข์อง ETL  
(ETL Classified) หมายความวา่ สว่นประกอบ
สว่นใหญข่องระบบเป็นไปตามมาตรฐาน 
60601-1 ของ IEC 

หมายเลขประจ�าเครือ่งของผลติภณัฑ์

อา้งองิหมายเลขรุน่ของแค็ตตาล็อก

ผูแ้ทนของยโุรป

ผู้ผลิต

โลโกก้ฎระเบยีบของสหภาพยโุรปวา่
ดว้ยเรือ่งของเสยีจากเครือ่งใชไ้ฟฟ้าและ
อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส ์อนุญาตใหม้กีารสง่
คนืเพือ่การก�าจัดทิง้อยา่งเหมาะสม

ขอ้จ�ากดัอณุหภมูิ

ขอ้จ�ากดัความชืน้

หา้มใชห้ากบรรจภุณัฑเ์สยีหาย

เก็บใหแ้หง้เสมอ

เปราะแตกงา่ย จับตอ้งดว้ยความระมดัระวงั

บรรจภุณัฑท์ีส่ามารถน�ากลบัมาใชซ้�้าได ้

บรรจภุณัฑท์ีส่ามารถแปรใชใ้หมไ่ด ้

 
ไฟฟ้ากระแสตรง ตวัอยา่ง: การระบแุรงดนั
ไฟชารจ์ 5.0 โวลต ์

วนัทีผ่ลติ

สญัลกัษณ์



ค�าเตอืนและขอ้ควรระวงั

ความปลอดภยัของผูป่้วยและผูใ้ช ้- ค�าเตอืน
ค�าเตอืน: เครือ่ง AV500 ท�าใหส้ามารถหาต�าแหน่งของหลอดเลอืดด�าชัน้
ผวิบางเสน้ได ้และไมใ่ชก่ารแทนทีด่ลุยพนิจิทางการแพทยท์ีด่ทีีอ่าศยั
การหาต�าแหน่งดว้ยสายตาและการสมัผัส ตลอดจนการตรวจประเมนิ
หลอดเลอืดด�า ควรใชเ้ครือ่ง AV500 เฉพาะเพือ่ชว่ยเสรมิดลุยพนิจิของ
บคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นัน้
ค�าเตอืน: ควรใชเ้ครือ่ง AV500 เฉพาะเมือ่แบตเตอรีไ่ดรั้บการชารจ์อยา่ง
เพยีงพอเทา่นัน้ (แสดงใหเ้ห็นเมือ่ไอคอนรปูแบตเตอรีท่ีด่า้นบนขวาของ
หนา้จอ LCD เป็นสเีขยีว) หรอืเมือ่มกีารใชง้านเครือ่งมอืในอปุกรณเ์สรมิ
แบบแฮนดฟ์รทีีม่กี�าลงัไฟฟ้า เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่เครือ่ง AV500 นัน้พรอ้มใชง้าน
ค�าเตอืน: การหาต�าแหน่งหลอดเลอืดด�าดว้ยเครือ่ง AV500 ขึน้กบัปัจจัย
หลายอยา่งของผูป่้วย และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นหลอดเลอืดด�าบนผูป่้วยที่
มหีลอดเลอืดด�าอยูล่กึ หรอืผูป่้วยทีม่อีาการทางผวิหนัง มขีน มแีผลเป็น 
หรอืผวิหนังทีม่คีวามโคง้เวา้มาก และเนือ้เยือ่ไขมนั
ค�าเตอืน: เครือ่ง AV500 แสดงใหเ้ห็นเฉพาะหลอดเลอืดด�าชัน้ผวิ และ
แสดงใหเ้ห็นเฉพาะหลอดเลอืดทีร่ะดบัความลกึจ�ากดัเทา่นัน้ ทัง้นีข้ ึน้กบั
ปัจจัยหลายอยา่งของผูป่้วย เครือ่ง AV500 ไมร่ะบคุวามลกึของหลอดเลอืด
ค�าเตอืน: เครือ่ง AV500 จะสง่แสงเลเซอรช์นดิทีม่องเห็นดว้ยตาเปลา่และ
ชนดิทีม่องไมเ่ห็นดว้ยตาเปลา่ หา้มจอ้งมองล�าแสงเลเซอร์
ค�าเตอืน: หยดุใชเ้ครือ่ง AV500 หากไฟสเีขยีวไมส่อ่งสวา่งเมือ่กดปุ่ มสี
มว่งดา้นขา้งแลว้
ค�าเตอืน: หา้มถอืเครือ่ง AV500 ในขณะทีท่�าการเจาะเลอืดหรอืท�า
หตัถการทางการแพทยอ์ืน่ ๆ
ค�าเตอืน: ส�าหรับการใชภ้ายนอกเทา่นัน้
ค�าเตอืน: เกบ็เครือ่ง AV500 และแบตเตอรีใ่หพ้น้มอืเด็ก
ค�าเตอืน: ทา่นจะตอ้งวางเครือ่ง AV500 ไวเ้หนอืจดุศนูยก์ลางของหลอด
เลอืดด�าทีจ่ะตรวจประเมนิโดยตรง เพือ่ใหส้ามารถหาต�าแหน่งของหลอด
เลอืดด�าไดอ้ยา่งแมน่ย�า
ความปลอดภยัของผูป่้วยและผูใ้ช ้- ขอ้หา้มใช ้
ค�าเตอืน: ไมค่วรใชเ้ครือ่ง AV500 เพือ่หาต�าแหน่งของหลอดเลอืดด�า
ในดวงตา
ค�าเตอืน: เครือ่ง AV500 ไมม่จีดุประสงคเ์พือ่ใหใ้ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ตรวจวนิจิฉัยหรอืเพือ่การรักษาอาการใด ๆ

ความปลอดภยัของผูป่้วยและผูใ้ช ้- ขอ้ควร
ระวงั
ขอ้ควรระวงั: กฎหมายของรัฐบาลกลางแหง่สหรัฐอเมรกิาก�าหนดขอ้
จ�ากดัไวว้า่เฉพาะแพทยห์รอืบคุลากรทางการแพทยอ์ืน่ ๆ  ทีม่คีณุสมบตัิ
เหมาะสมเทา่นัน้ทีส่ามารถจ�าหน่ายหรอืสัง่เครือ่งมอืนีไ้ด ้
ขอ้ควรระวงั: การใชง้านเครือ่ง AV500 ในลกัษณะทีแ่ตกตา่งจากทีร่ะบไุว ้
ในคูม่อืการใชง้านเครือ่ง AV500 ฉบบันีอ้าจสง่ผลใหเ้กดิการรับสมัผัสแสง
เลเซอรท์ีเ่ป็นอนัตรายได ้

การดแูลรักษาเครือ่ง-ค�าเตอืน
ค�าเตอืน: หา้มแชเ่ครือ่ง AV500 หรอืแทน่ชารจ์เครือ่ง AV500 ในของเหลว
หรอืท�าใหเ้ครือ่ง AV500 เปียกจนของเหลวหกลน้

ค�าเตอืน: อยา่พยายามเปิด ถอดประกอบชิน้สว่น หรอืซอ่มบ�ารงุชดุ
แบตเตอรี ่หา้มบดทบั เจาะ หรอืทิง้แบตเตอรีล่งในกองเพลงิหรอืน�้า อยา่
ใหห้นา้สมัผัสภายนอกเกดิการลดัวงจร อยา่ใหรั้บสมัผัสกบัอณุหภมูทิี่
สงูกวา่ 60°C
ค�าเตอืน: หา้มปรับเปลีย่นสว่นประกอบภายในหรอืภายนอกของเครือ่ง 
AV500 ไมว่า่ในลกัษณะใดกต็าม
ค�าเตอืน: ใชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิทีแ่นะน�าเทา่นัน้และอยา่ใหเ้ครือ่งนี้
ถกูฝนหรอืรับสมัผัสความชืน้สงู เพือ่ลดความเสีย่งจากเพลงิไหมห้รอื
อนัตรายจากไฟฟ้าดดูและสญัญาณรบกวน 
ค�าเตอืน: ใชเ้ฉพาะอปุกรณ์เสรมิและอะไหลข่อง AccuVein กบัเครือ่ง 
AV500 เทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณเ์สรมิทีไ่มใ่ชข่อง AccuVein อาจท�าใหค้วาม
ปลอดภยัลดลง
ค�าเตอืน: ควรหลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณน์ีใ้กลห้รอืซอ้นทบักบัอปุกรณ์
อืน่ เพราะอาจสง่ผลใหเ้ครือ่งมกีารท�างานทีไ่มถ่กูตอ้ง หากจ�าเป็นตอ้ง
ใชง้านในลกัษณะดงักลา่ว ควรจับตาดอูปุกรณน์ีแ้ละอปุกรณอ์ืน่ดงักลา่ว 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารท�างานตามปกติ
ค�าเตอืน: การใชอ้ปุกรณเ์สรมิชนดิอืน่นอกเหนอืจากทีผู่ผ้ลติอปุกรณน์ี้
ระบหุรอืจัดไวใ้ห ้อาจสง่ผลใหอ้ปุกรณน์ีม้กีารแพรก่ระจายของสนามแม่
เหล็กไฟฟ้าเพิม่ขึน้ หรอืภมูคิุม้กนัทางแมเ่หล็กไฟฟ้าลดลง หรอืเครือ่ง
มกีารท�างานทีไ่มถ่กูตอ้ง
ค�าเตอืน: ควรใชง้านอปุกรณว์ทิยสุือ่สารเคลือ่นที ่(ซึง่รวมถงึอปุกรณ์
ตอ่พว่ง เชน่ สายอากาศ และเสาอากาศภายนอก) ใหห้า่งจากชิน้สว่น
ใด ๆ  ของเครือ่ง AV500, CC500 หรอื HF570 เป็นระยะอยา่งนอ้ย 30 ซม. การใช ้
งานในลกัษณะทีไ่มส่อดคลอ้งกบัค�าแนะน�านีอ้าจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพ
การท�างานของผลติภณัฑล์ดต�า่ลง” 

การดแูลรักษาเครือ่ง-ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั: ใชเ้ฉพาะอปุกรณเ์สรมิส�าหรับชารจ์แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์
เสรมิอืน่ ๆ ที ่AccuVein อนุญาตและมตีราสนิคา้เทา่นัน้
ขอ้ควรระวงั: สญัญาณรบกวนจากสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMI) อาจสง่
ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพการท�างานทีถ่กูตอ้งของเครือ่ง การก�าจัดตน้
เหตขุองสญัญาณรบกวนนัน้จะท�าใหเ้ครือ่งมกีารท�างานเป็นปกตติามเดมิ
ขอ้ควรระวงั: อยา่ใชว้ธิกีารทีอ่าศยัความรอ้นหรอืความดนัในการท�าให ้
เครือ่ง AV500 ปลอดเชือ้
ขอ้ควรระวงั: เครือ่ง AV500 จะไมแ่สดงหลอดเลอืดด�าหากใชง้านนอก
ชว่งอณุหภมูขิองเครือ่ง
ขอ้ควรระวงั: เครือ่ง AV500 อาจไมแ่สดงหลอดเลอืดด�าหากใชง้านภาย
ใตแ้สงทีส่วา่งจา้ เชน่ แสงแดด
ขอ้ควรระวงั: หา้มถอดประกอบชิน้สว่นหรอืปรับเปลีย่นเครือ่ง AV500 หรอื
อปุกรณเ์สรมิใด ๆ ทีใ่ชช้ารจ์ไฟใหเ้ครือ่ง
ขอ้ควรระวงั: อยา่ซอ่มบ�ารงุดว้ยตวัเอง เครือ่ง AV500 ไมม่สีว่นประกอบ
ทีล่กูคา้สามารถซอ่มบ�ารงุได ้เฉพาะแผนกซอ่มบ�ารงุทีไ่ดรั้บอนุญาตจาก 
AccuVein เทา่นัน้ทีส่ามารถด�าเนนิการซอ่มบ�ารงุเครือ่ง AV500 และอปุกรณ์
เสรมิของเครือ่งได ้
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การตดิตัง้
ตอ้งวางเครือ่ง AV500 ลงในแทน่ชารจ์ของเครือ่งกอ่นการ
ใชง้านครัง้แรก AccuVein ขอแนะน�าใหช้ารจ์เครือ่ง AV500 
อยา่งเต็มทีก่อ่นการใชง้านครัง้แรก เชือ่มตอ่แทน่ชารจ์
เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ เครือ่ง AV500 มาพรอ้มกบัอะแดป
เตอรไ์ฟฟ้าหลายชดุเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สามารถใชก้บัเตา้รับ
ไฟฟ้าได ้หากจ�าเป็น ใหต้รงึอะแดปเตอรไ์ฟฟ้าทีแ่ตก
ตา่งกนัเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟกอ่นทีจ่ะเสยีบเขา้ไปในเตา้รับ 
เครือ่ง AV500 ใชไ้ดก้บัแรงดนัไฟฟ้าตัง้แต ่100 – 240VAC

ดงึแผน่ฟิลม์พลาสตกิป้องกนัออกจากจอแสดงผลของ 
AV500 กอ่นการใชง้าน

วตัถปุระสงคก์ารใช ้
เครือ่ง AV500 ของ AccuVein เป็นเครือ่งมอืแบบมอืถอืชนดิ
พกพาไดท้ีช่ว่ยใหบ้คุลากรทางการแพทยส์ามารถหา
ต�าแหน่งหลอดเลอืดด�าชัน้ผวิบางเสน้ได ้เครือ่ง AV500 
มจีดุประสงคเ์พือ่ใหใ้ชเ้ป็นสว่นเสรมิการฝึกอบรมและ
ประสบการณท์างการแพทยท์ีเ่หมาะสม ไมค่วรใชเ้ครือ่ง 
AV500 เพือ่เป็นวธิกีารเดยีวในการหาต�าแหน่งหลอดเลอืดด�า 
และเฉพาะบคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สมเทา่นัน้ทีค่วรใชเ้ครือ่งนี ้บคุคลดงักลา่วควรใชเ้ครือ่ง
กอ่นการคล�าหาต�าแหน่งเพือ่ชว่ยระบตุ�าแหน่งของหลอด
เลอืดด�าหรอืภายหลงัเพือ่ยนืยนัวา่เป็นต�าแหน่งของหลอด
เลอืดด�าตามทีท่ราบหรอืไม ่เมือ่ใชเ้ครือ่ง AV500 แพทย์
ควรปฏบิตัติามวธิกีารและหลกัปฏบิตัทิางการแพทยท์ี่
เหมาะสมเสมอ ดงัทีส่ถาบนัทางการแพทยข์องตนก�าหนด
ไว ้ตลอดจนการใชด้ลุยพนิจิทางการแพทยท์ีด่ี
เมือ่ใชอ้ยา่งเหมาะสม เครือ่ง AV500 ท�าใหผู้ใ้ชส้ามารถ
หาต�าแหน่งหลอดเลอืดด�าชัน้ผวิบางเสน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หตัถการทางการแพทย ์เชน่ การเจาะเลอืดจากหลอด
เลอืดด�า
สามารถใชเ้ครือ่ง AV500 ไดใ้นสถานทีท่ีก่ารหาต�าแหน่ง
หลอดเลอืดด�ามคีวามเหมาะสม เชน่ โรงพยาบาล และ
คลนิกิ

รายละเอยีดผลติภณัฑ์
เครือ่ง AV500 ท�างานโดยใชแ้สงอนิฟราเรดเพือ่ตรวจหา
หลอดเลอืดด�าใตผ้วิหนัง จากนัน้จงึฉายภาพใหเ้ห็น
ต�าแหน่งของหลอดเลอืดด�าบนผวิหนังเหนอืหลอดเลอืด
ด�านัน้โดยตรง บคุลากรทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะ
สมสามารถมองเห็นระบบหลอดเลอืดทีป่รากฏเพือ่ชว่ยใน
การหาหลอดเลอืดด�าทีม่ขีนาดทีเ่หมาะสมและต�าแหน่ง
ทีจ่ะเจาะเลอืด รวมทัง้หตัถการทางการแพทยอ์ืน่ ๆ ที่
จ�าเป็นตอ้งหาต�าแหน่งของหลอดเลอืดด�าชัน้ผวิ การใช ้
เครือ่ง AV500 ไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารฝึกอบรมใด ๆ
เครือ่ง AV500 แสดงใหเ้ห็นเฉพาะระบบหลอดเลอืดชัน้
ผวิเทา่นัน้ ความลกึสงูสดุทีห่ลอดเลอืดด�าจะปรากฏให ้
เห็นมคีวามแตกตา่งกนัไปตามผูป่้วยแตล่ะราย นอกจาก
นี ้หลอดเลอืดด�าหรอืสว่นของหลอดเลอืดด�าของผูป่้วย
บางรายอาจไมป่รากฏใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนหรอืไมป่รากฏ
ใหเ้ห็นเลย สาเหตทุีห่ลอดเลอืดด�าปรากฏใหเ้ห็นนอ้ย
กวา่ระดบัทีค่วรหรอืไมป่รากฏใหเ้ห็นเลย รวมถงึแตไ่ม่
จ�ากดัเฉพาะ ความลกึของหลอดเลอืดด�า สภาพผวิหนัง 
(เชน่ ผวิหนังอกัเสบ รอยสกั) ขนบนผวิหนัง แผลเป็นหรอื
ผวิหนังสว่นอืน่ทีม่คีวามโคง้เวา้มาก และเนือ้เยือ่ไขมนั
เมือ่ถอืไวเ้หนอืหลอดเลอืดโดยตรง เครือ่ง AV500 จะระบุ
ต�าแหน่งศนูยก์ลางของหลอดเลอืดด�าไดอ้ยา่งแมน่ย�า 
หากเลือ่นออกจากต�าแหน่งเหนอืหลอดเลอืดโดยตรง
มากขึน้จะสง่ผลใหห้ลอดเลอืดด�าปรากฏขึน้ในต�าแหน่ง
เยือ้งศนูย ์ความกวา้งของหลอดเลอืดด�าทีป่รากฏอาจ
แตกตา่งจากความกวา้งทีแ่ทจ้รงิ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความ
แตกตา่งของผูป่้วยแตล่ะรายและความกวา้งของหลอด
เลอืดด�า เสน้ศนูยก์ลางของหลอดเลอืดด�ามคีวามถกู
ตอ้งแมน่ย�าเมือ่ใชเ้ครือ่งมอืนีอ้ยา่งถกูตอ้ง และควรใช ้
เป็นเป้าหมายเมือ่ท�าการเจาะเลอืดหรอืหตัถการทางการ
แพทยอ์ืน่ ๆ
เครือ่ง AV500 ไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารบ�ารงุรักษาทีท่�าเป็น
ประจ�าหรอืการบ�ารงุรักษาเชงิป้องกนั
เครือ่ง AV500 เป็นเครือ่งชนดิพกพา โดยไดรั้บก�าลงัไฟฟ้า
ภายในจากแบตเตอรีแ่ละไดรั้บการรับรองเพือ่การใชง้าน
อยา่งตอ่เนือ่ง AV500 ถอืเป็นชิน้สว่นที่ส่มัผัสรา่งกายผู ้
ป่วย ชนดิ B

เทคโนโลยใีน AV500 มสีทิธบิตัรคุม้ครอง กรณุาอา่น
ขอ้มลูลา่สดุทีเ่ว็บไซต ์www.accuvein.com
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ปุ่ มควบคมุเครือ่ง AV500 โดยสรปุ

ใช้งานเครื่อง

การตั้งค่าตรงข้าม
ปุ่ มดา้นซา้ย

การตัง้คา่ตรงขา้มจะเปลีย่นลกัษณะการฉายภาพหลอดเลอืดด�าเพือ่ใหเ้ห็น
หลอดเลอืดด�าเป็นสเีขยีว หรอืหลอดเลอืดด�าเป็นสดี�า สว่นพืน้หลงัทีไ่มม่ี
หลอดเลอืดจะเป็นสเีขยีว การเปลีย่นการตัง้คา่ตรงขา้มอาจท�าใหก้ารมองเห็น
หลอดเลอืดด�าและระดบัความสบายตาดขีึน้ ใชปุ้่ มดา้นซา้ยเพือ่สบัเปลีย่นการ
ฉายภาพ

ความเขม้ของการฉายภาพ
ปุ่ มตรงกลาง
1 ต�า่
2 ปกติ
3 สวา่งจา้

ความสวา่งของการฉายภาพหลอดเลอืดด�าสามารถควบคมุไดโ้ดยใชปุ้่ มปรับ
ความสวา่ง

การต ัง้คา่หมดเวลา
ระยะเวลากอ่นทีเ่ครือ่งจะปิด
ท�างานโดยอตัโนมตัิ
ปุ่ มดา้นขวา
10 นาทกีอ่นหมดเวลา
∞ ไมม่กีารหมดเวลา

การตัง้คา่หมดเวลาจะก�าหนดระยะเวลากอ่นทีไ่ฟแสดงหลอดเลอืดด�าจะดบั
ลง การตัง้คา่นีอ้าจชว่ยยดืเวลาการใชง้านแบตเตอรีข่องเครือ่ง AV500 ในการ
ตัง้เวลา ใหก้ดปุ่ มดา้นขวาเพือ่ไปยงัเมนูการหมดเวลา โดยสามารถตัง้คา่การ
หมดเวลาไปที ่∞ (ไมม่กีารหมดเวลา) หรอื 10 นาที

เปิด/ปิดเครือ่ง – ปุ่ มดา้นขา้ง

ปุ่ มสมีว่งทีอ่ยูด่า้นซา้ยของเครือ่ง AV500 จะ
เปิดใหเ้ครือ่ง AV500 ท�างานและเปิดไฟแสดง
หลอดเลอืดด�า กดปุ่ มนัน้อกีครัง้เพือ่ปิดไฟ
แสดงหลอดเลอืดด�าและเครือ่ง
กดปุ่ มดา้นขา้งสมีว่งอกีครัง้เพือ่เปิดไฟแสดง
หลอดเลอืดด�าและเริม่หาต�าแหน่งของหลอด
เลอืดด�าอกีครัง้
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การวางต�าแหนง่เครือ่ง AV500

ถอืเครือ่งไวเ้หนอืผวิหนังในระยะหา่ง 6–10 นิว้ (150 
ถงึ 250 มลิลเิมตร) สแกนบรเิวณทีส่นใจด ูเมือ่เลอืก
หลอดเลอืดด�าแลว้ ตอ้งตรวจสอบจนแน่ใจวา่ไฟแสดง
หลอดเลอืดด�าอยูต่รงกลางเหนอืเสน้ศนูยก์ลางของ
หลอดเลอืดด�าโดยตรง หากจับเครือ่งเอยีงไปดา้น
ใดดา้นหนึง่ของหลอดเลอืดด�า จะท�าใหห้ลอดเลอืด
ด�าทีฉ่ายใหเ้ห็นอยูเ่ยือ้งศนูยจ์ากต�าแหน่งทีแ่ทจ้รงิ
ใตผ้วิหนัง ทา่นสามารถเพิม่คณุภาพของการแสดง
หลอดเลอืดด�าไดโ้ดยปรับความสงูและมมุทีท่�ากบั
ผวิหนังไปเล็กนอ้ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเลือ่น
เครือ่งใหเ้ขา้ใกลห้รอืออกหา่งจากผวิหนังอาจชว่ย
ใหเ้ห็นหลอดเลอืดด�าเพิม่ขึน้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัระบบ
หลอดเลอืดของผูป่้วย การจัดแสงภายในหอ้ง และ
ความลกึของหลอดเลอืด
ค�าเตอืน: ทา่นจะตอ้งวางเครือ่ง AV500 ไวเ้หนอื
จดุศนูยก์ลางของหลอดเลอืดด�าทีจ่ะตรวจประเมนิ
โดยตรง เพือ่ใหส้ามารถหาต�าแหน่งของหลอดเลอืด
ด�าไดอ้ยา่งแมน่ย�าทีส่ดุ
ค�าเตอืน: ความกวา้งของการฉายภาพหลอดเลอืด
ด�ามคีวามถกูตอ้งแมน่ย�ามากทีส่ดุเมือ่วางเครือ่ง AV500 
ไวใ้กลก้บัรา่งกายมากทีส่ดุ
ขอ้ควรระวงั: เครือ่ง AV500 อาจไมแ่สดงใหเ้ห็น
หลอดเลอืดด�าหากใชง้านภายใตแ้สงสวา่งจา้ เชน่ 
แสงแดดจา้

ตรวจประเมนิระบบหลอดเลอืด
ในขณะทีไ่ฟแสดงหลอดเลอืดด�าเปิดอยู ่ ใหฉ้าย
เครือ่ง AV500 เหนอืผวิหนังของผูป่้วย ทา่นสามารถ
ท�าเชน่นีก้อ่นการคล�า หรอืการสแกนอยา่งรวดเร็ว
เหนอืผวิหนังของผูป่้วยเพือ่ชว่ยจ�ากดัต�าแหน่งทีเ่ป็น
ไปไดใ้หแ้คบลง หรอืหลงัจากทีก่ารคล�าชว่ยยนืยนั
ต�าแหน่งของหลอดเลอืดด�าและความเหมาะสมแลว้
จากนัน้ ทา่นมกัจะเห็นหลอดเลอืดด�าไดด้ขี ึน้โดย
หมนุเครือ่ง AV500 ไปตามแกนของเครือ่งเล็กนอ้ย 
และเลือ่นเครือ่งใหเ้ขา้ใกลห้รอืออกหา่งจากผวิหนัง
มากขึน้
ยนืยนัหลอดเลอืดด�า
หลงัจากการตรวจประเมนิระบบหลอดเลอืดของผูป่้วย
แลว้ ใหย้นืยนัต�าแหน่งส�าหรับหตัถการของทา่นดว้ย
การตรวจสอบต�าแหน่งและความเหมาะสมของหลอด
เลอืดด�าโดยใชเ้ทคนคิทางการแพทยต์ามปกตแิละ
ดลุยพนิจิทางการแพทยท์ีด่ ีเชน่ การมองดหูลอด
เลอืดด�า การคล�า และเทคนคิทางการแพทยอ์ืน่ ๆ
อปุกรณเ์สรมิแบบแฮนดฟ์รขีอง AccuVein ชว่ยใหม้อื
ของทา่นเป็นอสิระทีจ่ะด�าเนนิหตัถการทางการแพทย์
ได ้นอกจากนี ้ทา่นยงัสามารถสง่เครือ่ง AV500 ไป
ใหผู้ช้ว่ยถอืไวใ้นระหวา่งหตัถการ เฉพาะบคุลากร
ทางการแพทยท์ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเทา่นัน้ทีค่วร
ใชเ้ครือ่ง AV500 และเฉพาะเมือ่ใชร้ว่มกบัเทคนคิการ
ประเมนิหลอดเลอืดด�าดว้ยสายตาและการสมัผัสที่
เหมาะสมเทา่นัน้
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ตรวจสอบวา่ แทน่ชารจ์มกีารเชือ่มตอ่อยา่งเหมาะ
สมหรอืไม ่(โปรดดหูวัขอ้การตดิตัง้) วางเครือ่ง AV500 
ลงในแทน่ชารจ์โดยใหจ้อ LCD หนัหนา้ออกเพือ่เริม่
ตน้การชารจ์ ไอคอนชารจ์แบตเตอรีจ่ะปรากฏขึน้ใน
ระหวา่งการชารจ์เครือ่ง AV500 แสงบนแทน่ชารจ์จะ
เปิดท�างานเฉพาะเมือ่ตรวจพบเครือ่งแลว้เทา่นัน้ หาก
แสงเปิดท�างานเมือ่ไมม่เีครือ่งวางอยูบ่นแทน่ชารจ์ 
โปรดโทรศพัทต์ดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนของ AccuVein เพือ่
ขอความชว่ยเหลอื

การชารจ์เครือ่ง AV500

เครือ่ง AV500 ไมม่กีารบ�ารงุรักษาตามระยะเวลา 
การปรับเทยีบมาตรฐานภาคสนาม และไม่
สามารถซอ่มแซมในภาคสนามได ้

ทา่นสามารถจัดเก็บเครือ่ง AV500 ไวบ้นแทน่ชารจ์ของ
เครือ่งหรอือปุกรณเ์สรมิแบบแฮนดฟ์รขีอง AccuVein ที่
มกี�าลงัไฟฟ้าได ้เพือ่ใหแ้น่ใจวา่มกีารชารจ์แบตเตอรี่
อยูเ่สมอและพรอ้มใชง้าน การชารจ์แบตเตอรีข่อง
เครือ่ง AV500 มากเกนิไปจะไมเ่กดิขึน้เมือ่ใชอ้ปุกรณ์
ชารจ์ไฟทีผ่า่นการรับรองแลว้
ขอ้ควรระวงั: ใชเ้ฉพาะแหลง่จา่ยไฟ AccuVein P510 
พรอ้มกบัแทน่ CC500 หรอือปุกรณเ์สรมิอืน่ ๆ ทีผ่า่น
การรับรองจาก AccuVein แลว้เทา่นัน้
เมือ่แบตเตอรีข่องเครือ่ง AV500 มไีฟเหลอืนอ้ย ไฟ
แสดงสถานะของแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสเีหลอืงหรอื
สแีดงและสง่เสยีงเตอืนซ�้า ๆ กอ่นทีแ่บตเตอรีจ่ะหมด
อยา่งสมบรูณ ์จะมสีญัญาณเตอืนบนหนา้จอเพือ่ขอ
ใหช้ารจ์แบตเตอรี ่เครือ่ง AV500 จะกลบัสูก่ารท�างาน
ปกตเิมือ่แบตเตอรีข่องเครือ่งไดรั้บการชารจ์แลว้
ในการท�างานปกต ิจ�าเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรีข่อง
เครือ่ง AV500 ประมาณทกุสองหรอืสามปี อายกุารใช ้
งานแบตเตอรีข่ ึน้อยูก่บัปัจจัยตา่ง ๆ เชน่ เวลาการ
ใชง้าน อณุหภมูขิองเครือ่ง และจ�านวนรอบของการ
ชารจ์ไฟ รอบการชารจ์ทีน่านขึน้หรอืชว่งการใชง้าน
ทีส่ัน้ลงเป็นตวัชีว้า่ควรเปลีย่นแบตเตอรีใ่หม่
การเปลีย่นแบตเตอรีส่ามารถกระท�าไดโ้ดยสง่เครือ่ง
ไปยงัสถานประกอบการที ่AccuVein ใหก้ารรับรองวา่
สมารถด�าเนนิการเปลีย่นแบตเตอรีไ่ด ้

ใชง้านเครือ่ง
ในขาตัง้แบบ
แฮนดฟ์รทีีม่ี
ก�าลงัไฟฟ้า

ไฟแบตเตอรี ่
80% ถงึ 100%

ไฟแบตเตอรี ่
60% ถงึ 80%

ไฟแบตเตอรี ่
40% ถงึ 60%

ไฟแบตเตอรี ่
20% ถงึ 40%

ท�างานไม่
ไดเ้พราะไฟ
แบตเตอรีต่�า่
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การชารจ์ การท�าความสะอาด และการก�าจดัทิง้

การท�าความสะอาดและการฆา่
เชือ้โรค
ค�าเตอืน: ผูใ้ชค้วรตรวจดเูครือ่ง AV500 และท�าความสะอาด
ตลอดจนฆา่เชือ้โรคใหเ้ครือ่ง AV500 ตามทีก่�าหนดไวใ้น
นโยบายของสถาบนัของตนเพือ่ใหแ้น่ใจวา่เครือ่งนีม้คีวาม
สะอาดเพยีงพอกอ่นการใชง้านแตล่ะครัง้
ค�าเตอืน: หา้มใชเ้ครือ่ง AV500 หากหนา้ตา่งสอ่งสวา่ง
หลอดเลอืดด�ามรีอยขดีขว่นหรอืสกปรก ควรสง่เครือ่ง AV500 
กลบัไปยงับรษัิท AccuVein เพือ่การซอ่มแซมหากหนา้ตา่ง
ส�าหรับไฟสอ่งหลอดเลอืดด�ามรีอยขดีขว่น
ควรรักษาความสะอาดของพืน้ผวิทีเ่กีย่วกบัแสงและเลนส์
ทีอ่ยูด่า้นหลงัของเครือ่ง AV500 เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
ใชแ้ผน่ชบุแอลกอฮอลส์�าเร็จรปูหรอืผา้เชด็เลนสเ์นือ้นุ่ม
ทีห่ยดดว้ยไอโซโพรพลิแอลกอฮอลท์ีค่วามเขม้ขน้ 70% 
หลาย ๆ หยด สิง่สกปรกหรอืรอยขดีขว่นบนหนา้ตา่งแสดง
หลอดเลอืดด�าจะปรากฏเป็นเงามดืบนภาพหลอดเลอืด
ด�าทีฉ่ายใหเ้ห็น
ในการท�าความสะอาดตวัเครือ่ง AV500 และอปุกรณเ์สรมิ 
ทา่นอาจใชน้�้ายาท�าความสะอาดทีผ่า่นการรับรองจาก 
AccuVein ตามค�าแนะน�าของ AccuVein และผูผ้ลติ รายชือ่
ดา้นล่างเป็นตัวอย่างน�้ายาท�าความสะอาดทีผ่่านการ
รับรองแลว้ หากตอ้งการทราบรายชือ่ทัง้หมดของสาร
ท�าความสะอาดทีผ่า่นการรับรองและไมผ่า่นการรับรอง 
รวมทัง้ขัน้ตอนปฏบิตั ิกรณุาไปทีเ่ว็บไซตข์อง AccuVein
www.accuvein.com/clean
PDI Super Sani-Cloth, PDI Sani-Cloth Plus, แผน่ชบุสารฟอกขาว
ส�าเร็จรปู (10% หรอืต�า่กวา่), Caviwipes1 หรอื Cavicide1, Cidex 
Plus, T-Spray II, Birex, Incides N, Incidin Plus, Incidin Pro, EcoLab SaniCloth Active
หา้มแชเ่ครือ่ง AV500 หรอืแทน่ชารจ์เครือ่ง AV500 หรอื
อปุกรณเ์สรมิแบบแฮนดฟ์รขีองเครือ่ง AV500 ในของเหลว
หรอืท�าใหเ้ครือ่ง AV500 หรอืสว่นประกอบของเครือ่งเปียก
จนของเหลวหกลน้ อยา่ใชว้ธิกีารทีอ่าศยัความรอ้นหรอื
ความดนัในการท�าใหเ้ครือ่ง AV500 ปลอดเชือ้
หา้มท�าความสะอาดเครือ่ง AV500 ในขณะทีเ่ครือ่งอยูใ่น
แทน่ชารจ์หรอือปุกรณเ์สรมิแฮนดฟ์รี
หา้มท�าความสะอาดเครือ่ง AV500 เมือ่ถอดฝาครอบแบต 
เตอรีอ่อก
ถอดปลั๊กของแทน่ชารจ์ออกกอ่นทีจ่ะท�าความสะอาดแทน่

การก�าจัดทิง้
ตามทีก่�าหนดไวใ้น WEEE (กฎระเบยีบวา่ดว้ยของเสยีจาก
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิส)์ ของประชาคม
ยโุรปและกฎหมายภายในประเทศอืน่ ๆ AccuVein เสนอ
โอกาสใหผู้ใ้ชป้ลายทางทกุรายสามารถสง่คนืเครือ่งที ่
“หมดอายกุารใชง้าน” ไดโ้ดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยในการ
ก�าจัดทิง้แตอ่ยา่งใด

• ขอ้เสนอนีใ้ชไ้ดก้บัอปุกรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์
ของ AccuVein

• เครือ่งตอ้งอยูใ่นสภาพทีส่มบรูณ ์ไมม่กีารถอดประกอบ
ชิน้สว่น และไมม่กีารปนเป้ือน

หากทา่นมคีวามประสงคท์ีจ่ะสง่คนืผลติภณัฑข์อง AccuVein 
เพือ่น�าของเสยีกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่กรณุาตดิตอ่ฝ่าย
บรกิารลกูคา้ของ AccuVein

การบ�าบดัของเสยีเป็นความรบัผดิชอบของ
ทา่น
หากทา่นไมส่ง่คนืเครือ่งที ่“หมดอายกุารใชง้าน” กลบั
ไปยงั AccuVein ทา่นตอ้งสง่ไปยงับรษัิททีม่คีวามช�านาญ
ทางดา้นการน�าของเสยีกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม ่หา้มทิง้
เครือ่งในถงัขยะหรอืสถานทีก่�าจัดของเสยีชมุชน
เป็นทีท่ราบกนัดวีา่ วสัดบุางชนดิเป็นมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม
เนือ่งจากมกีารปลอ่ยผลติภณัฑท์ีเ่ป็นพษิออกมาในระหวา่ง
การยอ่ยสลาย กฎระเบยีบ RoHS มจีดุมุง่หมายเพือ่ลดปรมิาณ
สารพษิในผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิสใ์นอนาคต AccuVein มี
หลกัปฏบิตัทิางธรุกจิทีต่อ้งการใหผ้ลติภณัฑแ์ตล่ะชนดิ
เป็นไปตามกฎระเบยีบของ RoHS
จดุประสงคข์องกฎระเบยีบ WEEE คอืการใชก้ฎระเบยีบเพือ่
บงัคบัใหม้กีารน�าของเสยีจากอปุกรณไ์ฟฟ้า/อเิล็กทรอนกิส์
กลบัมาแปรใชใ้หม ่การควบคมุโดยการน�าผลติภณัฑท์ี่
หมดอายกุารใชง้านแลว้มาแปรใชใ้หม ่ ชว่ยให ้ AccuVein 
หลกีเลีย่งผลเสยีทีผ่ลติภณัฑข์องบรษัิทมตีอ่สิง่แวดลอ้ม
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อปุกรณ์เสรมิ

ระบบสอ่งหาหลอดเลอืดด�า AV500 ประกอบ
ดว้ย ไฟสอ่งสวา่งหลอดเลอืดด�า AV500 พรอ้ม
ดว้ยแบตเตอรีใ่นตวัทีส่ามารถชารจ์ได ้แทน่
ชารจ์ แหลง่จา่ยไฟ และเอกสารแนะน�าการ
ใชง้าน
นอกจากนี ้AccuVein ยงัเสนอขาตัง้แฮนดฟ์รใีห ้
เลอืกใชไ้ด ้ซึง่แพทยเ์วชปฏบิตัจิ�านวนมาก
พบวา่มปีระโยชน ์หากตอ้งการขอ้มลูเกีย่ว
กบัสิง่เหลา่นีแ้ละอปุกรณเ์สรมิอืน่ ๆ ทีม่ใีห ้
เลอืกใชไ้ด ้กรณุาไปทีเ่ว็บไซตข์อง AccuVein 
www.accuvein.com

HF510
แขนแฮนดฟ์รแีบบไมใ่ช ้
ไฟฟ้าพรอ้มดว้ยตวัหนบี

HF550
แขนแฮนดฟ์รมีลีอ้แบบไม่
ใชไ้ฟฟ้า

HF570
แขนแฮนดฟ์รมีลีอ้แบบใช ้
ไฟฟ้า
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การแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้และการซอ่มบ�ารงุ

การบริการ
หากเครื่อง AV500 ตรวจพบว่าไม่สามารถท�างาน
ได้ตามปกติ เครื่องจะปิดไฟแสดงหลอดเลือด
ด�า และหน้าจอแสดงสัญญาณเตือนหรือข้อผิด
พลาดจะปรากฏขึ้น
เมื่อเครื่อง AV500 ท�างานผิดปกติ ให้ปิดเครื่องโดย
ใช้ปุ่มเปิด/ปิดสีม่วงด้านข้าง 
สัญญาณเตือนจะปรากฏขึ้นหากท่านใช้เครื่องใน
สิ่งแวดล้อมที่เย็นเกินไป (อุณหภูมิต่�ากว่า 4°C) หรือ
ร้อนเกินไป (อุณหภูมิสูงกว่า 33°C) หากสัญญาณ
เตือนอุณหภูมิปรากฏขึ้น ให้น�าเครื่อง AV500 กลับคืน
สู่สภาพที่มีช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมในการใช้งาน
หากหน้าจอแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ท่านควร
หยุดการใช้งานเครื่อง AV500 ทันที ปิดเครื่องและ
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ AccuVein ฝ่ายบริการ
ลูกค้าอาจขอหมายเลขประจ�าเครื่องและรหัสข้อ
ผิดพลาดที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงข้อผิดพลาด
หากต้องการความช่วยเหลือด้านบริการลูกค้าทุก
ด้านภายในประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาติดต่อฝ่าย
บริการลูกค้าของ AccuVein ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 
(888) 631-6180 หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาติดต่อผู้แทนจ�าหน่าย
ที่ได้รับอนุญาตภายในประเทศของท่าน หรือส่ง
อีเมลไปที่ international-service@accuvein.com

ขอ้ผดิพลาดและสญัญาณเตอืน
เครือ่ง AV500 จะสง่สญัญาณเตอืนผูใ้ชห้ากไม่
สามารถเดนิเครือ่งได ้

ขอ้ผดิพลาด
เครือ่งมขีอ้ผดิพลาด ตดิตอ่ฝ่าย
บรกิารลกูคา้ของ AccuVein

หากตอ้งการบรกิารอืน่ ๆ ทกุดา้น
ภายในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ 
AccuVein ทางโทรศพัทท์ีห่มายเลข 
(888) 631-6180 หากลกูคา้ตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืนอกประเทศ
สหรัฐอเมรกิา กรณุาตดิตอ่ผูแ้ทน
จ�าหน่ายทีไ่ดรั้บอนุญาตภายใน
ประเทศของทา่น หรอืสง่อเีมลไป
ที ่international-service@accuvein.com

สญัญาณเตอืนวา่เย็นเกนิไป
เครือ่งเย็นเกนิไป ท�าใหเ้ครือ่งมี
อณุหภมูสิงูกวา่ 4°C

สญัญาณเตอืนวา่รอ้นเกนิไป
เครือ่งรอ้นเกนิไป ท�าใหเ้ครือ่งมี
อณุหภมูติ�า่กวา่ 33°C

ปญัหาในการชารจ์
• ตรวจสอบวา่เครือ่งเสยีบปลั๊กอยูใ่นอปุกรณ์

เสรมิทีผ่า่นการรับรองใหใ้ชเ้พือ่ชารจ์ AccuVein 
หรอืไม่

• หากไฟสญัญาณบนแทน่ชารจ์ไมเ่ปิดท�างาน 
ปัญหาอยูท่ีอ่ปุกรณเ์สรมิทีใ่ชใ้นการชารจ์ไฟ 11



EMI/EMC

ค�าแนะน�าและค�ารับรองของผูผ้ลติ—ภมูคิุม้กนัทางแมเ่หล็กไฟฟ้า

เครือ่ง AV500 มจีดุประสงคเ์พือ่ใชง้านในสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบไุวท้างดา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ชเ้ครือ่ง AV500 ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารใช ้
งานเครือ่งในสภาวะแวดลอ้มดงักลา่ว

การทดสอบภมูคิุม้กนั ระดบัการทดสอบ  
IEC 60601

ระดบัมาตรฐาน สภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า – ค�าแนะน�า

การถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิต 
(ESD) IEC 61000-4-2

การสมัผัส ±6kV
ผา่นอากาศ ±8kV

การสัมผัส ±6kV
ผ่านอากาศ ±8kV

พืน้หอ้งควรท�าดว้ยไม ้คอนกรตี หรอืกระเบือ้งเซรามกิ หากพืน้หอ้งมวีสัดุ
สงัเคราะหป์ทูบัไว ้ความชืน้สมัพัทธค์วรมคีา่อยา่งนอ้ยทีส่ดุ 30%

การเกดิแรงดนัไฟฟ้าเกนิชัว่ 
ครูแ่บบรวดเร็ว IEC 61000-4-4

±2kV ส�าหรับสายของ
แหลง่จา่ยไฟ
±1kV ส�าหรับสายไฟ
เขา้/ออก

±2kV ส�าหรับสาย
ของแหล่งจ่ายไฟ
±1kV ส�าหรับสายไฟ
เข้า/ออก

คณุภาพของก�าลงัไฟฟ้าหลกัควรเหมาะสมกบัอาคารพาณชิยห์รอืโรงพยาบาล
ทัว่ไป 

ไฟกระชาก 
IEC 61000-4-5

±1kV สายถึงสาย
±2kV สายถึงดิน

±1kV สายถึงสาย
±2kV สายถึงดิน

คณุภาพของก�าลงัไฟฟ้าหลกัควรเหมาะสมกบัอาคารพาณชิยห์รอืโรงพยาบาล
ทัว่ไป 

แรงดนัไฟฟ้าตกชัว่คราว ไฟ
กะพรบิ และแรงดนัไฟฟ้าไม่
คงทีใ่นสายขาเขา้ของแหลง่
จา่ยไฟ 
IEC 61000-4-11

<5% UT แรงดนัตก โดย
ลดลง >95% เป็นเวลา 
0.5 รอบ
40% UT แรงดนัตก โดย
ลดลง 60%
70% UT แรงดนัตก โดย
ลดลง 30%

คณุภาพของก�าลงัไฟฟ้าหลกัควรเหมาะสมกบัอาคารพาณชิยห์รอืโรงพยาบาล
ทัว่ไป หากผูใ้ชเ้ครือ่ง AV500 ตอ้งการใชอ้ปุกรณต์อ่ไปในระหวา่งทีไ่ฟฟ้าหลกั
ขดัขอ้ง ขอแนะน�าใหใ้ชเ้ครือ่งส�ารองไฟฟ้าหรอืแบตเตอรีเ่พือ่จา่ยไฟใหเ้ครือ่ง 
AV500 

สนามแมเ่หล็กทีม่คีวามถี ่
ก�าลงัไฟฟ้า (50/60 เฮริตซ)์ 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m สนามแมเ่หล็กทีม่คีวามถีก่�าลงัไฟฟ้าควรอยูท่ีร่ะดบัเดยีวกนักบัสถานทีต่ัง้ปกติ
ในอาคารพาณชิยห์รอืโรงพยาบาลทัว่ไป

หมายเหต:ุ UT คอืแรงดนัไฟฟ้าหลกัทีเ่ป็นกระแสสลบักอ่นการใชร้ะดบัการทดสอบ

ค�าแนะน�าและค�ารับรองของผูผ้ลติ – ภมูคิุม้กนัทางแมเ่หล็กไฟฟ้า

เครือ่ง AV500 มจีดุประสงคเ์พือ่ใชง้านในสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบไุวท้างดา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ชเ้ครือ่ง AV500 ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารใช ้
งานเครือ่งในสภาวะแวดลอ้มดงักลา่ว

การทดสอบ
ภมูคิุม้กนั

ระดบัการทดสอบ 
IEC 60601

ระดบัมาตรฐาน สิง่แวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า

คลืน่วทิยเุหนีย่ว 
น�าดว้ยประจไุฟฟ้า
IEC 61000-4-6 

3 Vrms
150 kHz ถึง 80 MHz

3 Vrms ไมค่วรใชอ้ปุกรณส์ือ่สารคลืน่วทิยแุบบเคลือ่นทีแ่ละแบบพกพาใกลก้บัชิน้สว่นใด ๆ ของเครือ่ง 
AV500 ซึง่รวมถงึสายเคเบลิ เกนิกวา่ระยะหา่งการแยกทีแ่นะน�าไว ้ซึง่ค�านวณจากสมการทีน่�า
มาใชก้บัความถีข่องเครือ่งสง่ ระยะหา่งการแยกทีแ่นะน�า โดยที ่P คอือตัรากาลงัไฟออกสงูสดุ
ของเครือ่งสง่ทีม่หีน่วยเป็นวตัต ์(W) ตามทีผู่ผ้ลติเครือ่งสง่ระบไุว ้และ d คอืระยะหา่งการแยก
ทีแ่นะน�าโดยมหีน่วยเป็นเมตร (m) ความแรงของสนามจากเครือ่งสง่คลืน่วทิยแุบบคงที ่ตามที่
ก�าหนดโดยการส�ารวจบรเิวณทีม่แีมเ่หล็กไฟฟ้า ควรมคีา่นอ้ยกวา่ระดบัมาตรฐานในชว่งความถี่
แตล่ะชว่ง สญัญาณรบกวนอาจเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณท์ีม่สีญัลกัษณด์งัตอ่ไปนี้
ก�ากบัไว:้

คลืน่วทิยทุีอ่อก
อากาศ
IEC 61000-4-3 

3 V/m
80 MHz ถงึ 2.5 GHz

3 V/m

หมายเหต ุ1 ที ่80 MHz และ 800 Mhz จะปรับใชค้วามถีท่ีส่งูขึน้ 
หมายเหต ุ2 ค�าแนะน�าเหลา่นีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์การแผค่ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าไดรั้บผลกระทบจากการดดูกลนืและการสะทอ้นจากโครงสรา้ง 
วตัถ ุและบคุคล

ในทางทฤษฎแีลว้ ไมส่ามารถคาดคะเนเกีย่วกบัความเขม้ของสนามไฟฟ้าจากเครือ่งสง่ชนดิตรงึอยูก่บัที ่เชน่ สถานฐีานส�าหรับวทิยโุทรศพัท ์(เซลลลูาร/์ไร ้
สาย) และวทิยคุมนาคมในกจิการเคลือ่นทีท่างบก วทิยสุมคัรเลน่ การแพรส่ญัญาณคลืน่วทิย ุAM และ FM รวมทัง้การแพรส่ญัญาณ TV ไดอ้ยา่งแมน่ย�า ในการ
ประเมนิสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าเนือ่งจากเครือ่งสง่ RF ชนดิตรงึอยูก่บัที ่ควรพจิารณาถงึการส�ารวจสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า หากความเขม้
ของสนามไฟฟ้าทีว่ดัไดใ้นทีต่ัง้ซ ึง่มกีารใชง้านเครือ่ง AV500 มคีา่เกนิกวา่ระดบัมาตรฐานของคลืน่วทิยทุีม่ผีลบงัคบัใชข้า้งตน้ ควรสงัเกตดเูครือ่ง AV500 เพือ่ยนืยนั 
ใหแ้น่ใจวา่มกีารท�างานเป็นปกต ิหากสงัเกตเห็นประสทิธภิาพการท�างานทีผ่ดิปกต ิอาจจ�าเป็นตอ้งใชม้าตรการเพิม่เตมิ เชน่ การปรับเปลีย่นทศิทาง หรอืการ
ยา้ยทีต่ัง้ของเครือ่ง AV500 ภายในชว่งความถี ่150 kHz ถงึ 80 Mhz ความเขม้ของสนามไฟฟ้าควรมคีา่นอ้ยกวา่ 3 V/m12



หัวเรื่องในแต่ละหน้า

ค�าแนะน�าและค�ารับรองของผูผ้ลติ—การแพรก่ระจายของสนามแมเ่หล็กไฟฟ้า

เครือ่ง AV500 มจีดุประสงคเ์พือ่ใชง้านในสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบไุวท้างดา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ชเ้ครือ่ง AV500 ควรตรวจสอบให ้
แน่ใจวา่มกีารใชง้านเครือ่งในสภาวะแวดลอ้มดงักลา่ว

การทดสอบการแพร่
กระจาย

มาตรฐาน ค�าแนะน�าเกีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า

การแพรค่ลืน่วทิย ุ(RF)
CISPR 11

กลุม่ 1 เครือ่ง AV500 ใชพ้ลงังานคลืน่วทิย ุ(RF) เฉพาะเพือ่การท�าหนา้ทีภ่ายในของอปุกรณเ์ทา่นัน้ เพราะฉะนัน้ 
การแพรค่ลืน่วทิย ุ(RF) ของอปุกรณน์ีจ้งึอยูใ่นระดบัต�า่มาก และไมน่่าทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนใน
อปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสใ์กลเ้คยีง

การแพรค่ลืน่วทิย ุ(RF)
CISPR 11

ประเภท A เครือ่ง AV500 เหมาะส�าหรับใชง้านในสถานทีต่ัง้ทกุแหง่นอกเหนอืจากภายในบา้น และในบรเิวณทีเ่ชือ่ม
ตอ่โดยตรงกบัเครอืขา่ยแหลง่จา่ยไฟฟ้าแรงดนัไฟฟ้าต�า่สาธารณะทีป้่อนไฟเลีย้งใหแ้กอ่าคารทีใ่ชเ้พือ่
จดุประสงคภ์ายในบา้น

การแพรฮ่ารม์อนกิ
IEC 61000-3-2

ไดม้าตรฐาน

แรงดนักระเพือ่ม
IEC 61000-3-3

ไดม้าตรฐาน

ระยะหา่งการแยกจากกนัทีแ่นะน�าไวร้ะหวา่งเครือ่ง AV500 กบัอปุกรณส์ือ่สารดว้ยคลืน่วทิยแุบบเคลือ่นทีแ่ละแบบพกพา

เครือ่ง AV500 มจีดุประสงคเ์พือ่ใหใ้ชง้านในสภาวะแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีซ่ ึง่มกีารควบคมุสญัญาณรบกวนจากคลืน่วทิยทุีอ่อกอากาศ 
ลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านเครือ่ง AV500 สามารถชว่ยป้องกนัสญัญาณรบกวนจากสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าไดโ้ดยดแูลใหอ้ปุกรณส์ือ่สารดว้ยคลืน่วทิยแุบบ
เคลือ่นทีแ่ละแบบพกพา (เครือ่งสง่) อยูห่า่งจากเครือ่ง AV500 ตามระยะหา่งต�า่สดุทีแ่นะน�าไวข้า้งลา่งซึง่ขึน้อยูก่บัก�าลงัสง่สงูสดุของอปุกรณ์
สือ่สาร

พกิดัก�าลงัสง่สงูสดุของ
เครือ่งสง่, W

ระยะห่างการแยกตามความถี่ของเครื่องส่ง, m

150kHz ถงึ 80MHz
D = 1.2P

80MHz ถงึ 800MHz 800MHz ถงึ 2.5GHz

0.01 0.12 0.12 0.12

0.1 0.38 0.38 0.38

1 1.2 1.2 1.2

10 3.8 3.8 3.8

100 12 12 12

ในกรณีของเครือ่งสง่ซึง่มพีกิดัก�าลงัสง่สงูสดุทีไ่มไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ จะสามารถประมาณระยะหา่งการแยกทีแ่นะน�าไว ้ (d) ในหน่วยเมตร (m) ได ้
โดยอาศยัสมการทีใ่ชก้บัความถีข่องเครือ่งสง่ โดยที ่P คอื พกิดัก�าลงัสง่สงูสดุของเครือ่งสง่ ในหน่วยวตัต ์(W) ตามทีผู่ผ้ลติเครือ่งสง่ระบไุว ้
หมายเหต ุ1 ที ่80 MHz และ 800 Mhz จะปรับใชร้ะยะหา่งการแยกส�าหรับชว่งความถีท่ีส่งูขึน้ 
หมายเหต ุ2 ค�าแนะน�าเหลา่นีอ้าจไมส่ามารถใชไ้ดใ้นทกุสถานการณ ์การแผค่ลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าไดรั้บผลกระทบจากการดดูกลนืและการสะทอ้น
จากโครงสรา้ง วตัถ ุและบคุคล

EMI/EMC
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ฉลากผลติภณัฑ์

ประเภทเลเซอร์

ชอ่งทางออกของไฟสอ่งหลอดเลอืดด�า

ชอ่งทางเขา้การสรา้งภาพหลอดเลอืดด�า

ผูผ้ลติ
รหสัเฉพาะอปุกรณ์

ความยาวคลืน่แสงเลเซอร์
ระดบัพลงังานแสงเลเซอร์
วนัทีผ่ลติ
หมายเลขประจ�าเครือ่ง
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คณุลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์

รายละเอยีด
น�้าหนัก 275 กรัม (9.7 ออนซ)์

ขนาด 5 x 6 x 20 ซม.  
(2” x 2.4” x 7.9”) 

แบตเตอรีใ่นตวั, BA500 ผลติภณัฑป์ระกอบ
ดว้ยแบตเตอรีล่เิทยีม-
ไอออนในตวั
3.6V, 3,100 mAh

ชว่งเวลาตอ่เนือ่งในการใช ้
งาน (การสอ่งสวา่งหลอด
เลอืดด�า) เมือ่ชารจ์เต็ม:

โดยทัว่ไปคอื 120 นาที

เวลาชาร์จสูงสุด การชารจ์แบตเตอรีจ่าก
ระดบั 5% เป็น 100%  
3 ชัว่โมง 45 นาที

แทน่ชารจ์เดสกท็์อป CC500 + 
แหลง่จา่ยไฟฟ้า PS510

5 โวลต ์2.0 แอมแปร์
100 โวลต-์240 โวลต ์ 
50 เฮริตซ-์60 เฮริตซ ์ 
0.4 แอมแปร์

การปิดผนกึผลติภณัฑ์ ฝุ่ นละออง/ 
ของเหลว IPx0 

ส ิง่แวดลอ้ม
การใชง้าน อณุหภมูิ 4°C ถงึ 33°C

ความชื้น ความชืน้สมัพัทธ ์5% 
ถงึ 85% โดยไมม่กีาร
ควบแน่น

ความดัน 75kPa ถึง 106kPa

การขนส่ง อณุหภมูิ -20°C ถงึ 50°C

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธ ์5% 
ถงึ 85% โดยไมม่กีาร
ควบแน่น

การเกบ็รักษา อณุหภมูิ -20°C ถึง 50°C

ความชืน้ ความชืน้สมัพัทธ ์5% 
ถงึ 85% โดยไมม่กีาร
ควบแน่น
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745-00035A

AccuVein Inc.

3243 Route 112

Bldg. 1 Ste 2

Medford, NY 11763

www.accuvein.com

โทรศพัท:์ +1 (816) 997-9400


