
คู่่�มือืการใช้ง้านและการทำำางานของเคู่รื�อง AccuVein 
AV500 สำำาหรับบคุู่ลากรด้า้นการด้แ่ลสำขุภาพ

คู่่�มือืการใช้ง้าน AccuVein AV500

ภาษาไทำย



 520nm / 830nm
485nJ / 270nJ

EN/IEC 60825-1:2014

AccuVein® เป็็นเคู่รื�องหมืายการคู่า้จด้ทำะเบยีนของบรษัิทำ AccuVein เนื�อหาในคู่่�มือืเล�มืนี�
รวมืถึงึภาพถึ�ายและรป่็วาด้ทำั �งหมืด้เป็็นขอ้มืล่ในกรรมืสำทิำธิ์ิ�ของบรษัิทำ AccuVein Inc.

คู่่�มือืเล�มืนี�ได้รั้บการแกไ้ขคู่รั �งล�าสำดุ้เมืื�อ: กนัยายน 2021

คู่ำาเตือืนและขอ้คู่วรระวงั
กรณุาอ�านขอ้แนะนำา ขอ้คู่วรระวงั และคู่ำาเตือืนทำั �งหมืด้ก�อนใช้ง้าน เฉพาะบคุู่ลากร
ทำางการแพทำยท์ำี�มืคีู่ณุสำมืบตัืเิหมืาะสำมืเทำ�านั�นทำี�คู่วรใช้ผ้ลติืภณัฑ์น์ี� ไมื�คู่วรใช้เ้คู่รื�อง 
AV500 เพื�อเป็็นวธิิ์กีารเด้ยีวในการหาตืำาแหน�งหลอด้เลอืด้ด้ำา และตือ้งไมื�ใช้เ้คู่รื�อง
นี�เพื�อแทำนทำี�ด้ลุยพนิจิทำางการแพทำยท์ำี�ด้ ีหรอืใช้แ้ทำนทำี�การตืรวจหาตืำาแหน�งหลอด้
เลอืด้ด้ำาด้ว้ยสำายตืาและการสำมัืผัสำ
ก�อนการใช้ ้AV500 กบัผ่ป้็� วย บคุู่ลากรทำางการแพทำยท์ำี�มืคีู่ณุสำมืบตัืเิหมืาะสำมืจะตือ้ง
อ�านและทำำาคู่วามืเขา้ใจกบัคู่่�มือืการใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 นี� ก�อนการใช้ง้านคู่รั �งแรก 
ผ่ใ้ช้คู้่วรเป็รยีบเทำยีบวธิิ์ทีำี�เคู่รื�อง AV500 ตืรวจหาหลอด้เลอืด้ด้ำากบัวธิิ์กีารตืรวจหา 
ด้ว้ยเทำคู่นคิู่การคู่ลำาและการตืรวจด้ด่้ว้ยสำายตืา

AV500 ผลติืขึ�นเพื�อบรษัิทำ AccuVein Inc.
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เคู่รื�องมือืนี�เป็็นไป็ตืามื 
กฎระเบยีบของป็ระช้า 
คู่มืยโุรป็ 2002/364/EC  
Conformité Européenne

EMERGO EUROPE 
Prinsessegracht 20 
2514 AP The Hague 
เนเธิ์อรแ์ลนด้์

ผ่ส้ำนับสำนุนในออสำเตืรเลยี:
Emergo Australia
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
ออสำเตืรเลยี

นอกจากนี�ยงัสำามืารถึด้าวนโ์หลด้คู่่�มือืการใช้ง้าน AV500 ฉบบั
นี�และขอ้มืล่เพิ�มืเตืมิืได้จ้ากเว็บไซตื ์www.accuvein.com

AccuVein Inc.
3243 Route 112
Bldg. 1 Ste 2
Medford, NY 11763
สำหรัฐอเมืรกิา
www.accuvein.com
โทำรศัพัทำ:์ (816) 997-9400

IEC/EN 60825-1:2014
อปุ็กรณเ์ลเซอร ์ป็ระเภทำ 1
คู่วามืยาวคู่ลื�น: 520nm และ 830nm
485nJ และ 270nJ 
ตื�อพัลสำใ์นขบวนพัลสำ์

สำำาหรับลก่คู่า้ป็ระเทำศัสำหรัฐอเมืรกิา: เป็็นไป็ตืามื 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเวน้
สำำาหรับการเบี�ยงเบนตืามืป็ระกาศัด้า้นเลเซอร ์ฉบบัทำี� 50 ลงวนัทำี� 24 มืถิึนุายน 2007

การใช้ง้านและ 
การทำำางานขั้ ้�น 
พื้ื�นฐาน� 5
การตืดิ้ตืั �ง
วตัืถึปุ็ระสำงคู่ก์ารใช้ ้
รายละเอยีด้ผลติืภณัฑ์์

การช้ารจ์เคู่รื�อง� 
การทำำาคู่วามืสะอาด� 
และการกำาจด้ทำ้�ง� 8
การช้ารจ์เคู่รื�อง AV500
การทำำาคู่วามืสำะอาด้ 
และการฆ่�าเช้ื�อโรคู่
การกำาจัด้ทำิ�ง

การแกไ้ขั้ปัญ้หา 
เบื้ื�องต้น้และการ 
ซ่�อมืบื้ำารงุ� 11
สำญัญาณเตือืน
ขอ้ผดิ้พลาด้

ฉลากผลต้้ภัณ้ฑ์ ์
คู่ณุลก้ษณะเฉพื้าะ� 14
การตืดิ้ฉลาก
คู่ณุลกัษณะเฉพาะ
สำิ�งแวด้ลอ้มื

อปุ็กรณเ์สำรมิืทำี�อา้งถึงึในคู่่�มือืฉบบันี� (HF510, HF550, HF570, HF580) ได้รั้บการรับ 
รองเคู่รื�องหมืาย CE ด้ว้ยตืนเองสำำาหรับเคู่รื�องมือืแพทำยร์ะด้บั I ในสำหภาพยโุรป็ (EU)

AV500 ได้รั้บการรับรองเคู่รื�องหมืาย CE สำำาหรับเคู่รื�องมือืแพทำยร์ะด้บั IIa ในสำหภาพยโุรป็

คู่่�มือืการใช้ง้าน
คู่่�มือืการใช้ง้านและการทำำางานขั้องเคู่รื�อง�

AccuVein AV500�สำาหรบ้ื้บื้คุู่ลากรดา้น 
การดแ่ลสขุั้ภัาพื้

ภาษาไทำย

AV500



สำญัญาณเตือืนเพื�อคู่วามืป็ลอด้ภยั ระบคุู่วามืเป็็นอนัตืราย
ทำี�อาจทำำาใหบ้คุู่คู่ลบาด้เจ็บได้ ้
คู่ำาเตือืน: ระบถุึงึสำถึานการณท์ำี�เป็็นอนัตืราย 
ซึ�งหากไมื�หลกีเลี�ยง อาจสำ�งผลใหเ้กดิ้การเสำยีช้วีติืหรอื
บาด้เจ็บสำาหสัำได้ ้
ขอ้คู่วรระวงั: ระบถุึงึสำถึานการณท์ำี�เป็็นอนัตืราย ซึ�งหาก 
ไมื�หลกีเลี�ยง อาจสำ�งผลใหเ้กดิ้การบาด้เจ็บเล็กนอ้ย 
หรอืป็านกลางได้ ้

กรณุาอ�านคู่่�มือืคู่ำาแนะนำา

แสำงเลเซอร์
เคู่รื�อง AV500 เป็็นอปุ็กรณท์ำี�ป็ล�อย 
แสำงเลเซอร์

ช้ ิ�นสำ�วนทำี��สำมัืผัสำร�างกายผ่ป้็� วย ช้นดิ้ B

Conformité Européenne (มืาตืรฐานการรับรองจากสำหภาพ 
ยโุรป็) สำญัลกัษณน์ี�หมืายคู่วามืว�าเคู่รื�องมือืนี�เป็็นไป็ 
ตืามืระเบยีบขอ้บงัคู่บัว�าด้ว้ยเคู่รื�องมือืแพทำยข์องสำหภาพ
ยโุรป็ เลขทำี� 2017/745 (European MDR 2017/745) อย�างคู่รบถึว้น

จำาแนกป็ระเภทำตืามืเกณฑ์ข์อง ETL (ETL Classified) 
หมืายคู่วามืว�า สำ�วนป็ระกอบสำ�วนใหญ�ของระบบเป็็นไป็ 
ตืามืมืาตืรฐาน 60601-1 ของ IEC 

หมืายเลขป็ระจำาเคู่รื�องของผลติืภณัฑ์์

อา้งองิหมืายเลขรุ�นของแค็ู่ตืตืาล็อก

ผ่แ้ทำนของยโุรป็

ผ่ผ้ลติื

โลโกก้ฎระเบยีบของสำหภาพยโุรป็ว�าด้ว้ยเรื�องของเสำยี 
จากเคู่รื�องใช้ไ้ฟฟ้าและอปุ็กรณอ์เิล็กทำรอนกิสำ ์อนุญาตื 
ใหม้ืกีารสำ�งคู่นืเพื�อการกำาจัด้ทำิ�งอย�างเหมืาะสำมื

ขอ้จำากดั้อณุหภม่ืิ

ขอ้จำากดั้คู่วามืช้ื�น

หา้มืใช้ห้ากบรรจภุณัฑ์เ์สำยีหาย

เกบ็ใหแ้หง้เสำมือ

เป็ราะแตืกง�าย จับตือ้งด้ว้ยคู่วามืระมืดั้ระวงั

บรรจภุณัฑ์ท์ำี�สำามืารถึนำากลบัมืาใช้ซ้ำ�าได้ ้

บรรจภุณัฑ์ท์ำี�สำามืารถึแป็รใช้ใ้หมื�ได้ ้

 

ไฟฟ้ากระแสำตืรง ตืวัอย�าง: การระบแุรงด้นัไฟ 
ช้ารจ์ 5.0 โวลตื ์

วนัทำี�ผลติื

เคู่รื�องมือืแพทำย์

Conformité Européenne (มืาตืรฐานการรับรองของสำหภาพ 
ยโุรป็) สำญัลกัษณน์ี�พรอ้มืเลขทำี�จด้แจง้หมืายคู่วามืว�า  
เคู่รื�องมือืแพทำยน์ี�เป็็นไป็คู่ำาสำั�งเคู่รื�องมือืแพทำยเ์ลขทำี� 
93/42/EEC (Medical Device Directive 93/42/EEC) อย�างคู่รบถึว้น

สญ้ลก้ษณ์
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คู่ำาเต้อืนและขั้อ้คู่วรระวง้

คู่วามืป็ลอด้ภยัของผ่ป้็� วยและผ่ใ้ช้ ้- คู่ำาเตือืน
คู่ำาเต้อืน: เคู่รื�อง AV500 ทำำาใหส้ำามืารถึหาตืำาแหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาช้ั �นผวิบาง 
เสำน้ได้ ้และไมื�ใช้�การแทำนทำี�ด้ลุยพนิจิทำางการแพทำยท์ำี�ด้ทีำี�อาศัยัการหาตืำาแหน�ง 
ด้ว้ยสำายตืาและการสำมัืผัสำ ตืลอด้จนการตืรวจป็ระเมืนิหลอด้เลอืด้ด้ำา คู่วรใช้เ้คู่รื�อง 
AV500 เฉพาะเพื�อช้�วยเสำรมิืด้ลุยพนิจิของบคุู่ลากรทำี�มืคีู่ณุสำมืบตัืเิหมืาะสำมืเทำ�านั�น
คู่ำาเต้อืน: คู่วรใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 เฉพาะเมืื�อแบตืเตือรี�ได้รั้บการช้ารจ์อย�าง 
เพยีงพอเทำ�านั�น (แสำด้งใหเ้ห็นเมืื�อไอคู่อนรป่็แบตืเตือรี�ทำี�ด้า้นบนขวาของหนา้จอ LCD 
เป็็นสำเีขยีว) หรอืเมืื�อมืกีารใช้ง้านเคู่รื�องมือืร�วมืกบัอปุ็กรณเ์สำรมิืแบบแฮนด้ฟ์รทีำี�มืี
การจ�ายไฟ เพื�อใหม้ืั�นใจว�าเคู่รื�อง AV500 นั�นพรอ้มืใช้ง้าน
คู่ำาเต้อืน: การหาตืำาแหน�งหลอด้เลอืด้ด้ำาด้ว้ยเคู่รื�อง AV500 ขึ�นกบัปั็จจัยหลาย 
อย�างของผ่ป้็� วย และอาจไมื�แสำด้งใหเ้ห็นหลอด้เลอืด้ด้ำาบนผ่ป้็� วยทำี�มืหีลอด้เลอืด้
ด้ำาอย่�ลกึ หรอืผ่ป้็� วยทำี�มือีาการทำางผวิหนัง มืขีน มืแีผลเป็็น หรอืผวิหนังทำี�มืคีู่วามื 
โคู่ง้เวา้มืาก และเนื�อเยื�อไขมืนั
คู่ำาเต้อืน:�เคู่รื�อง AV500 แสำด้งใหเ้ห็นเฉพาะหลอด้เลอืด้ด้ำาช้ั �นผวิ และแสำด้งให ้
เห็นเฉพาะหลอด้เลอืด้ทำี�ระด้ับคู่วามืลกึจำากัด้เทำ�านั�น ทำั �งนี�ข ึ�นกับปั็จจัยหลาย 
อย�างของผ่ป้็� วย เคู่รื�อง AV500 ไมื�ระบคุู่วามืลกึของหลอด้เลอืด้
คู่ำาเต้อืน: เคู่รื�อง AV500 จะสำ�งแสำงเลเซอรช์้นดิ้ทำี�มืองเห็นด้ว้ยตืาเป็ล�าและช้นดิ้
ทำี�มืองไมื�เห็นด้ว้ยตืาเป็ล�า หา้มืจอ้งมืองลำาแสำงเลเซอร์
คู่ำาเต้อืน: หยดุ้ใช้เ้คู่รื�อง AV500 หากไฟสำเีขยีวไมื�สำ�องสำว�างเมืื�อกด้ป็ุ� มืสำมีื�วงด้า้น
ขา้งแลว้
คู่ำาเต้อืน:�หา้มืถึอืเคู่รื�อง AV500 ในขณะทำี�ทำำาการเจาะเลอืด้หรอืทำำาหตัืถึการทำาง
การแพทำยอ์ื�น ๆ
คู่ำาเต้อืน: สำำาหรับการใช้ภ้ายนอกเทำ�านั�น
คู่ำาเต้อืน: เกบ็เคู่รื�อง AV500 และแบตืเตือรี�ใหพ้น้มือืเด็้ก
คู่ำาเต้อืน: ทำ�านจะตือ้งวางเคู่รื�อง AV500 ไวเ้หนอืจดุ้ศัน่ยก์ลางของหลอด้เลอืด้ 
ด้ำาทำี�จะตืรวจป็ระเมืนิโด้ยตืรง เพื�อใหส้ำามืารถึหาตืำาแหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาได้ ้
อย�างแมื�นยำา

คู่วามืป็ลอด้ภยัของผ่ป้็� วยและผ่ใ้ช้ ้- ขอ้หา้มืใช้ ้
คู่ำาเต้อืน: ไมื�คู่วรใช้เ้คู่รื�อง AV500 เพื�อหาตืำาแหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาในด้วงตืา
คู่ำาเต้อืน: เคู่รื�อง AV500 ไมื�มืจีดุ้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใหใ้ช้เ้ป็็นเคู่รื�องมือืในการตืรวจ 
วนิจิฉัยหรอืเพื�อการรักษาอาการใด้ ๆ

คู่วามืป็ลอด้ภยัของผ่ป้็� วยและผ่ใ้ช้ ้- ขอ้คู่วรระวงั
ขั้อ้คู่วรระวง้: กฎหมืายของรัฐบาลกลางแห�งสำหรัฐอเมืรกิากำาหนด้ขอ้จำากดั้ไว ้
ว�าเฉพาะแพทำยห์รอืบคุู่ลากรทำางการแพทำยอ์ื�น ๆ ทำี�มืคีู่ณุสำมืบตัืเิหมืาะสำมืเทำ�านั�นทำี� 
สำามืารถึจำาหน�ายหรอืสำั�งเคู่รื�องมือืนี�ได้ ้
ขั้อ้คู่วรระวง้: การใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 ในลกัษณะทำี�แตืกตื�างจากทำี�ระบไุวใ้นคู่่�มือื
การใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 ฉบบันี�อาจสำ�งผลใหเ้กดิ้การรับสำมัืผัสำแสำงเลเซอรท์ำี�เป็็นอนั
ตืรายได้ ้

การด้แ่ลรักษาเคู่รื�อง-คู่ำาเตือืน
คู่ำาเต้อืน: หา้มืแช้�เคู่รื�อง AV500 หรอืแทำ�นช้ารจ์เคู่รื�อง AV500 ในของเหลว 
หรอืทำำาใหเ้คู่รื�อง AV500 เปี็ยกจนของเหลวหกลน้
คู่ำาเต้อืน: อย�าพยายามืเปิ็ด้ ถึอด้ป็ระกอบช้ิ�นสำ�วน หรอืซ�อมืบำารงุช้ดุ้แบตืเตือรี� 
หา้มืบด้ทำบั เจาะ หรอืทำิ�งแบตืเตือรี�ลงในกองเพลงิหรอืนำ�า อย�าใหห้นา้สำมัืผัสำภาย
นอกเกดิ้การลดั้วงจร อย�าใหรั้บสำมัืผัสำกบัอณุหภม่ืทิำี�สำง่กว�า 60°C

คู่ำาเต้อืน: หา้มืป็รับเป็ลี�ยนสำ�วนป็ระกอบภายในหรอืภายนอกของเคู่รื�อง AV500 
ไมื�ว�าในลกัษณะใด้กต็ืามื
คู่ำาเต้อืน: ใช้เ้ฉพาะอปุ็กรณเ์สำรมิืทำี�แนะนำาเทำ�านั�นและอย�าใหเ้คู่รื�องนี�ถึก่ฝน 
หรอืรับสำมัืผัสำคู่วามืช้ื�นสำง่ เพื�อลด้คู่วามืเสำี�ยงจากเพลงิไหมืห้รอือนัตืรายจากไฟฟ้าด้ ่
ด้และสำญัญาณรบกวน 
คู่ำาเต้อืน: ใช้เ้ฉพาะอปุ็กรณเ์สำรมิืและอะไหล�ของ AccuVein กบัเคู่รื�อง AV500 เทำ�านั�น 
การใช้อ้ปุ็กรณเ์สำรมิืทำี�ไมื�ใช้�ของ AccuVein อาจทำำาใหคู้่วามืป็ลอด้ภยัลด้ลง
คู่ำาเต้อืน: คู่วรหลกีเลี�ยงการใช้อ้ปุ็กรณน์ี�ใกลห้รอืซอ้นทำบักบัอปุ็กรณอ์ื�น เพราะ
อาจสำ�งผลใหเ้คู่รื�องมืกีารทำำางานทำี�ไมื�ถึก่ตือ้ง หากจำาเป็็นตือ้งใช้ง้านในลกัษณะ 
ด้ังกล�าว คู่วรจับตืาด้อ่ปุ็กรณ์นี�และอปุ็กรณ์อื�นด้ังกล�าว เพื�อใหแ้น�ใจว�ามืกีาร 
ทำำางานตืามืป็กตืิ
คู่ำาเต้อืน: การใช้อ้ปุ็กรณเ์สำรมิือื�นนอกเหนอืจากทำี�ผ่ผ้ลติือปุ็กรณน์ี�ระบหุรอืจัด้
ไวใ้ห ้อาจสำ�งผลใหอ้ปุ็กรณ์นี�มืกีารแพร�กระจายสำนามืแมื�เหล็กไฟฟ้าออกจาก 
อปุ็กรณเ์พิ�มืขึ�น หรอืทำำาใหภ้ม่ืคิูุ่ม้ืกนัสำนามืแมื�เหล็กไฟฟ้าของอปุ็กรณล์ด้ลง หรอืสำ�ง 
ผลใหเ้กดิ้การทำำางานของอปุ็กรณอ์ย�างไมื�เหมืาะสำมื
คู่ำาเต้อืน: คู่วรใช้ง้านอปุ็กรณว์ทิำยสุำื�อสำารเคู่ลื�อนทำี� (ซึ�งรวมืถึงึอปุ็กรณต์ื�อพ�วง 
เช้�น สำายอากาศั และเสำาอากาศัภายนอก) ใหห้�างจากช้ิ�นสำ�วนใด้ ๆ ของเคู่รื�อง 
AV500, CC500 หรอื HF570 เป็็นระยะอย�างนอ้ย 30 ซมื.

การด้แ่ลรักษาเคู่รื�อง-ขอ้คู่วรระวงั
ขั้อ้คู่วรระวง้: ใช้เ้ฉพาะอปุ็กรณเ์สำรมิืสำำาหรับช้ารจ์แบตืเตือรี�และอปุ็กรณเ์สำรมิื 
อื�น ๆ ทำี� AccuVein อนุญาตืและมืตีืราสำนิคู่า้เทำ�านั�น
ขั้อ้คู่วรระวง้: สำญัญาณรบกวนจากสำนามืแมื�เหล็กไฟฟ้า (EMI) อาจสำ�งผลกระทำบ 
ตื�อป็ระสำทิำธิ์ภิาพการทำำางานทำี�ถึก่ตือ้งของเคู่รื�อง การกำาจัด้ตืน้เหตืขุองสำญัญาณ 
รบกวนนั�นจะทำำาใหเ้คู่รื�องมืกีารทำำางานเป็็นป็กตืติืามืเด้มิื
ขั้อ้คู่วรระวง้: อย�าใช้ว้ธิิ์กีารทำี�อาศัยัคู่วามืรอ้นหรอืคู่วามืด้นัในการทำำาใหเ้คู่รื�อง AV500 
ป็ลอด้เช้ื�อ
ขั้อ้คู่วรระวง้: เคู่รื�อง AV500 จะไมื�แสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาหากใช้ง้านนอกช้�วง 
อณุหภม่ืขิองเคู่รื�อง
ขั้อ้คู่วรระวง้: เคู่รื�อง AV500 อาจไมื�แสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาหากใช้ง้านภายใตืแ้สำงทำี� 
สำว�างจา้ เช้�น แสำงแด้ด้
ขั้อ้คู่วรระวง้: หา้มืถึอด้ป็ระกอบช้ิ�นสำ�วนหรอืป็รับเป็ลี�ยนเคู่รื�อง AV500 หรือ 
อปุ็กรณเ์สำรมิืใด้ ๆ ทำี�ใช้ช้้ารจ์ไฟใหเ้คู่รื�อง
ขั้อ้คู่วรระวง้: อย�าซ�อมืบำารงุด้ว้ยตืวัเอง เคู่รื�อง AV500 ไมื�มืสีำ�วนป็ระกอบทำี�ลก่คู่า้ 
สำามืารถึซ�อมืบำารงุได้ ้เฉพาะแผนกซ�อมืบำารงุทำี�ได้รั้บอนุญาตืจาก AccuVein เทำ�านั�นทำี�
สำามืารถึด้ำาเนนิการซ�อมืบำารงุเคู่รื�อง AV500 และอปุ็กรณเ์สำรมิืของเคู่รื�องได้ ้

เหตืกุารณท์ำี�ไมื�พงึป็ระสำงคู่ห์รอืรา้ยแรง

คู่วรรายงานเหตืกุารณร์า้ยแรงใด้ ๆ ทำี�เกดิ้ขึ�นอนัเกี�ยวขอ้งกบัการใช้ง้านอปุ็กรณ ์
AccuVein ใด้ ๆ ใหผ้่ผ้ลติื ผ่จั้ด้จำาหน�าย และหน�วยงานกำากับด้แ่ลของป็ระเทำศั 
สำมืาช้กิทำี�ผ่ใ้ช้ง้านและ/หรอืผ่ป้็� วยอาศัยัอย่�ได้รั้บทำราบ 

4



การใช้ง้านและการทำำางานขั้ ้�นพื้ื�นฐาน

การตืดิ้ตืั �ง
ตือ้งวางเคู่รื�อง AV500 ลงในแทำ�นช้ารจ์ของเคู่รื�องก�อน 
การใช้ง้านคู่รั �งแรก AccuVein ขอแนะนำาใหช้้ารจ์เคู่รื�อง AV500 
อย�างเต็ืมืทำี�ก�อนการใช้ง้านคู่รั �งแรก เช้ื�อมืตื�อแทำ�นช้ารจ์ 
เขา้กบัแหล�งจ�ายไฟ เคู่รื�อง AV500 มืาพรอ้มืกบัอะแด้ป็ 
เตือรไ์ฟฟ้าหลายช้ดุ้เพื�อใหม้ืั�นใจว�าสำามืารถึใช้ก้บัเตืา้รับ 
ไฟฟ้าได้ ้ หากจำาเป็็น ใหต้ืรงึอะแด้ป็เตือรไ์ฟฟ้าทำี�แตืก 
ตื�างกนัเขา้กบัแหล�งจ�ายไฟก�อนทำี�จะเสำยีบเขา้ไป็ในเตืา้รับ 
เคู่รื�อง AV500 ใช้ไ้ด้ก้บัแรงด้นัไฟฟ้าตืั �งแตื� 100 – 240 โวลตื ์
กระแสำสำลบั
ด้งึแผ�นฟิลม์ืพลาสำตืกิป้็องกนัออกจากจอแสำด้งผลของ 
AV500 ก�อนการใช้ง้าน

วตัืถึปุ็ระสำงคู่ก์ารใช้ ้
เคู่รื�อง AV500 ของ AccuVein เป็็นเคู่รื�องมือืแบบมือืถึอืช้นดิ้
พกพาได้ท้ำี�ช้�วยใหบุ้คู่ลากรทำางการแพทำย์สำามืารถึ 
หาตืำาแหน�งหลอด้เลอืด้ด้ำาช้ั �นผวิบางเสำน้ได้ ้เคู่รื�อง AV500 
มืจีุด้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใหใ้ช้เ้ป็็นสำ�วนเสำรมิืการฝึกอบรมืและ 
ป็ระสำบการณท์ำางการแพทำยท์ำี�เหมืาะสำมื ไมื�คู่วรใช้เ้คู่รื�อง  
AV500 เพื�อเป็็นวธิิ์กีารเด้ยีวในการหาตืำาแหน�งหลอด้ 
เลอืด้ด้ำา และเฉพาะบคุู่ลากรทำางการแพทำยท์ำี�มืคีู่ณุสำมืบตัื ิ
เหมืาะสำมืเทำ�านั�นทำี�คู่วรใช้เ้คู่รื�องนี� บคุู่คู่ลด้งักล�าวคู่วรใช้ ้
เคู่รื�องก�อนการคู่ลำาหาตืำาแหน�งเพื�อช้�วยระบุตืำาแหน�ง 
ของหลอด้เลอืด้ด้ำาหรอืภายหลงัเพื�อยนืยนัว�าเป็็นตืำาแหน�ง 
ของหลอด้เลอืด้ด้ำาตืามืทำี�ทำราบหรอืไมื� เมืื�อใช้เ้คู่รื�อง AV500 
แพทำยค์ู่วรป็ฏิบิัตืติืามืวธิิ์กีารและหลักป็ฏิบิัตืทิำางการ 
แพทำยท์ำี�เหมืาะสำมืเสำมือ ด้งัทำี�สำถึาบนัทำางการแพทำยข์องตืน 
กำาหนด้ไว ้ตืลอด้จนการใช้ด้้ลุยพนิจิทำางการแพทำยท์ำี�ด้ี
เมืื�อใช้อ้ย�างเหมืาะสำมื เคู่รื�อง AV500 ทำำาใหผ้่ใ้ช้ส้ำามืารถึ 
หาตืำาแหน�งหลอด้เลอืด้ด้ำาช้ั �นผวิบางเสำน้ทำี�เกี�ยวขอ้งกบั
หตัืถึการทำางการแพทำย ์เช้�น การเจาะเลอืด้จากหลอด้เลอืด้ด้ำา
สำามืารถึใช้เ้คู่รื�อง AV500 ได้ใ้นสำถึานทำี�ทำี�การหาตืำาแหน�ง
หลอด้เลอืด้ด้ำามืคีู่วามืเหมืาะสำมื เช้�น โรงพยาบาล และคู่ลนิกิ

รายละเอยีด้ผลติืภณัฑ์์
เคู่รื�อง AV500 ทำำางานโด้ยใช้แ้สำงอนิฟราเรด้เพื�อตืรวจหา
หลอด้เลอืด้ด้ำาใตืผ้วิหนัง จากนั�นจงึฉายภาพใหเ้ห็นตืำา
แหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาบนผวิหนังเหนือหลอด้เลอืด้ 
ด้ำานั�นโด้ยตืรง บคุู่ลากรทำางการแพทำยท์ำี�มืคีู่ณุสำมืบตัื ิ
เหมืาะสำมืสำามืารถึมืองเห็นระบบหลอด้เลอืด้ทำี�ป็รากฏิเพื�อ 
ช้�วยในการหาหลอด้เลอืด้ด้ำาทำี�มืขีนาด้ทำี�เหมืาะสำมืและ 
ตืำาแหน�งทำี�จะเจาะเลอืด้ รวมืทำั �งหตัืถึการทำางการแพทำย ์
อื�น ๆ  ทำี�จำาเป็็นตือ้งหาตืำาแหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาช้ั �นผวิ การใช้ ้
เคู่รื�อง AV500 ไมื�จำาเป็็นตือ้งมืกีารฝึกอบรมืใด้ ๆ
เคู่รื�อง AV500 แสำด้งใหเ้ห็นเฉพาะระบบหลอด้เลอืด้ช้ั �นผวิ
เทำ�านั�น คู่วามืลกึสำง่สำดุ้ทำี�หลอด้เลอืด้ด้ำาจะป็รากฏิใหเ้ห็น
มืคีู่วามืแตืกตื�างกนัไป็ตืามืผ่ป้็� วยแตื�ละราย นอกจากนี� 
หลอด้เลอืด้ด้ำาหรอืสำ�วนของหลอด้เลอืด้ด้ำาของผ่ป้็� วย 
บางรายอาจไมื�ป็รากฏิใหเ้ห็นอย�างช้ดั้เจนหรอืไมื�ป็รากฏิให ้
เห็นเลย สำาเหตืทุำี�หลอด้เลอืด้ด้ำาป็รากฏิใหเ้ห็นนอ้ยกว�า
ระด้บัทำี�คู่วรหรอืไมื�ป็รากฏิใหเ้ห็นเลย รวมืถึงึแตื�ไมื�จำากดั้ 
เฉพาะ คู่วามืลกึของหลอด้เลอืด้ด้ำา สำภาพผวิหนัง (เช้�น 
ผวิหนังอกัเสำบ รอยสำกั) ขนบนผวิหนัง แผลเป็็นหรอืผวิ
หนังสำ�วนอื�นทำี�มืคีู่วามืโคู่ง้เวา้มืาก และเนื�อเยื�อไขมืนั
เมืื�อถึอืไวเ้หนอืหลอด้เลอืด้โด้ยตืรง เคู่รื�อง AV500 จะระบุ
ตืำาแหน�งศัน่ยก์ลางของหลอด้เลอืด้ด้ำาได้อ้ย�างแมื�นยำา 
หากเลื�อนออกจากตืำาแหน�งเหนือหลอด้เลอืด้โด้ยตืรง 
มืากขึ�นจะสำ�งผลใหห้ลอด้เลอืด้ด้ำาป็รากฏิขึ�นในตืำาแหน�ง 
เยื�องศัน่ย ์ คู่วามืกวา้งของหลอด้เลอืด้ด้ำาทำี�ป็รากฏิอาจ 
แตืกตื�างจากคู่วามืกวา้งทำี�แทำจ้รงิ ทำั �งนี�ข ึ�นอย่�กบัคู่วามื 
แตืกตื�างของผ่ป้็� วยแตื�ละรายและคู่วามืกวา้งของหลอด้ 
เลอืด้ด้ำา เสำน้ศัน่ยก์ลางของหลอด้เลอืด้ด้ำามืคีู่วามืถึก่ตือ้ง 
แมื�นยำาเมืื�อใช้เ้คู่รื�องมือืนี�อย�างถึก่ตือ้ง และคู่วรใช้เ้ป็็นเป้็า
หมืายเมืื�อทำำาการเจาะเลอืด้หรอืหตัืถึการทำางการแพทำยอ์ื�น ๆ
เคู่รื�อง AV500 ไมื�จำาเป็็นตือ้งมืกีารบำารงุรักษาทำี�ทำำาเป็็น 
ป็ระจำาหรอืการบำารงุรักษาเช้งิป้็องกนั
เคู่รื�อง AV500 เป็็นเคู่รื�องช้นดิ้พกพา โด้ยได้รั้บกำาลงัไฟ 
ฟ้าภายในจากแบตืเตือรี�และได้รั้บการรับรองเพื�อการใช้ ้
งานอย�างตื�อเนื�อง AV500 ถึอืเป็็นช้ิ�นสำ�วนทำี��สำมัืผัสำร�างกาย
ผ่ป้็� วย ช้นดิ้ B

เทำคู่โนโลยใีน AV500 มืสีำทิำธิ์บิตัืรคูุ่ม้ืคู่รอง กรณุาอ�าน 
ขอ้มืล่ล�าสำดุ้ทำี�เว็บไซตื ์www.accuvein.com

5



การใช้ง้านและการทำำางานขั้ ้�นพื้ื�นฐาน

ป็ุ� มืคู่วบคู่มุืเคู่รื�อง AV500 โด้ยสำรปุ็
ใช้ง้านเคู่รื�อง

การต้ ้�งคู่�าต้รงขั้า้มื
ป็ุ� มืด้า้นซา้ย

การตืั �งคู่�าตืรงขา้มืจะเป็ลี�ยนลกัษณะการฉายภาพหลอด้เลอืด้ด้ำาเพื�อใหเ้ห็นหลอด้เลอืด้ด้ำา 
เป็็นสำเีขยีว หรอืหลอด้เลอืด้ด้ำาเป็็นสำดี้ำา สำ�วนพื�นหลงัทำี�ไมื�มืหีลอด้เลอืด้จะเป็็นสำเีขยีว การ 
เป็ลี�ยนการตืั �งคู่�าตืรงขา้มือาจทำำาใหก้ารมืองเห็นหลอด้เลอืด้ด้ำาและระด้บัคู่วามืสำบายตืาด้ขีึ�น  
ใช้ป้็ุ� มืด้า้นซา้ยเพื�อสำบัเป็ลี�ยนการฉายภาพ

คู่วามืเขั้ม้ืขั้องการฉายภัาพื้
ป็ุ� มืตืรงกลาง
1 ตืำ�า
2 ป็กตืิ
3 สำว�างจา้

คู่วามืสำว�างของการฉายภาพหลอด้เลอืด้ด้ำาสำามืารถึคู่วบคู่มุืได้โ้ด้ยใช้ป้็ุ� มืป็รับคู่วามืสำว�าง

การต้ ้�งคู่�าหมืดเวลา
ระยะเวลาก�อนทำี�เคู่รื�องจะปิ็ด้ทำำางาน 
โด้ยอตัืโนมืตัืิ
ป็ุ� มืด้า้นขวา
หมืด้เวลาทำี� 10 นาทำี
∞ ไมื�มืกีารหมืด้เวลา

การตืั �งคู่�าหมืด้เวลาจะกำาหนด้ระยะเวลาก�อนทำี�ไฟแสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาจะด้บัลง การตืั �งคู่�านี� 
อาจช้�วยยดื้เวลาการใช้ง้านแบตืเตือรี�ของเคู่รื�อง AV500 ในการตืั �งเวลา ใหก้ด้ป็ุ� มืด้า้นขวาเพื�อ 
ไป็ยงัเมืน่การหมืด้เวลา สำามืารถึตืั �งคู่�าการหมืด้เวลาเป็็น ∞ (ไมื�มืกีารหมืด้เวลา) หรอื  
10 นาทำไีด้ ้

เป้ัด/ป้ัดเคู่รื�อง�–�ปัุ� มืดา้นขั้า้ง
ป็ุ� มืสำมีื�วงทำี�อย่�ด้า้นซา้ยของเคู่รื�อง AV500 จะเปิ็ด้ 
ใหเ้คู่รื�อง AV500 ทำำางานและเปิ็ด้ไฟแสำด้ง 
หลอด้เลอืด้ด้ำา กด้ป็ุ� มืนั�นอกีคู่รั �งเพื�อปิ็ด้ไฟ
แสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาและเคู่รื�อง
กด้ป็ุ� มืด้า้นขา้งสำีมื�วงอีกคู่รั �งเพื�อเปิ็ด้ไฟ 
แสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาและเริ�มืหาตืำาแหน�งของ 
หลอด้เลอืด้ด้ำาอกีคู่รั �ง
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การใช้ง้านและการทำำางานขั้ ้�นพื้ื�นฐาน

การวางต้ำาแหน�งเคู่รื�อง�AV500
ถึอืเคู่รื�องไวเ้หนอืผวิหนังในระยะห�าง 6–10 นิ�ว 
(150 ถึงึ 250 มืลิลเิมืตืร) สำแกนบรเิวณ 
ทำี�สำนใจด้ ่เมืื�อเลอืกหลอด้เลอืด้ด้ำาแลว้ ตืง้
ตืรวจสำอบจนแน�ใจว�าไฟแสำด้งหลอด้เลอืด้ 
ด้ำาอย่�ตืรงกลางเหนือเสำน้ศั่นยก์ลางของ 
หลอด้เลอืด้ด้ำาโด้ยตืรง หากจับเคู่รื�องเอยีง 
ไป็ด้า้นใด้ด้า้นหนึ�งของหลอด้เลอืด้ด้ำา จะ 
ทำำาใหห้ลอด้เลอืด้ด้ำาทำี�ฉายใหเ้ห็นอย่�เยื�อง
ศัน่ยจ์ากตืำาแหน�งทำี�แทำจ้รงิใตืผ้วิหนัง ทำ�าน
สำามืารถึเพิ�มืคู่ณุภาพของการแสำด้งหลอด้ 
เลอืด้ด้ำาได้โ้ด้ยป็รับคู่วามืสำง่และมืมุืทำี�ทำำากบั 
ผวิหนังไป็เล็กนอ้ย โด้ยเฉพาะอย�างยิ�ง การ
เลื�อนเคู่รื�องใหเ้ขา้ใกลห้รอืออกห�างจากผวิ
หนังอาจช้�วยใหเ้ห็นหลอด้เลอืด้ด้ำาเพิ�มืขึ�น 
ทำั �งนี�ข ึ�นอย่�กบัระบบหลอด้เลอืด้ของผ่ป้็� วย 
การจัด้แสำงภายในหอ้ง และคู่วามืลกึของ 
หลอด้เลอืด้
คู่ำาเต้อืน: ทำ�านจะตือ้งวางเคู่รื�อง AV500 ไวเ้หนอื
จดุ้ศัน่ยก์ลางของหลอด้เลอืด้ด้ำาทำี�จะตืรวจ 
ป็ระเมืนิโด้ยตืรง เพื�อใหส้ำามืารถึหาตืำาแหน�ง 
ของหลอด้เลอืด้ด้ำาได้อ้ย�างแมื�นยำาทำี�สำดุ้
คู่ำาเต้อืน: คู่วามืกวา้งของการฉายภาพหลอด้
เลอืด้ด้ำามืคีู่วามืถึ่กตือ้งแมื�นยำามืากทำี�สำุด้ 
เมืื�อวางเคู่รื�อง AV500 ไวใ้กลก้บัร�างกายมืากทำี�สำดุ้
ขั้อ้คู่วรระวง้: เคู่รื�อง AV500 อาจไมื�แสำด้ง 
ใหเ้ห็นหลอด้เลอืด้ด้ำาหากใช้ง้านภายใตื ้
แสำงสำว�างจา้ เช้�น แสำงแด้ด้จา้

ต้รวจปัระเมืน้ระบื้บื้หลอดเลอืด
ในขณะทำี�ไฟแสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาเปิ็ด้อย่� 
ใหฉ้ายเคู่รื�อง AV500 เหนอืผวิหนังของผ่ป้็� วย 
ทำ�านสำามืารถึทำำาเช้�นนี�ก�อนการคู่ลำา หรอืกร
สำแกนอย�างรวด้เร็วเหนอืผวิหนังของผ่ป้็� วย
เพื�อช้�วยจำากดั้ตืำาแหน�งทำี�เป็็นไป็ได้ใ้หแ้คู่บ 
ลง หรอืหลงัจากทำี�การคู่ลำาช้�วยยนืยนั 
ตืำาแหน�งของหลอด้เลอืด้ด้ำาและคู่วามืเหมืาะ 
สำมืแลว้
จากนั�น ทำ�านมืกัจะเห็นหลอด้เลอืด้ด้ำาได้ด้้ี
ขึ�นโด้ยหมืนุเคู่รื�อง AV500 ไป็ตืามืแกนของ 
เคู่รื�องเล็กนอ้ย และเลื�อนเคู่รื�องใหเ้ขา้ใกล ้
หรอืออกห�างจากผวิหนังมืากขึ�น
ยนืยน้หลอดเลอืดดำา
หลงัจากการตืรวจป็ระเมืนิระบบหลอด้เลอืด้
ของผ่ป้็� วยแลว้ ใหย้นืยนัตืำาแหน�งสำำาหรับ 
หัตืถึการของทำ�านด้ว้ยการตืรวจสำอบ 
ตืำาแหน�งและคู่วามืเหมืาะสำมืของหลอด้เลอืด้ด้ำา 
โด้ยใช้เ้ทำคู่นคิู่ทำางการแพทำยต์ืามืป็กตืแิละ 
ด้ลุยพนิจิทำางการแพทำยท์ำี�ด้ ีเช้�น การมืองด้ ่
หลอด้เลอืด้ด้ำา การคู่ลำา และเทำคู่นคิู่ทำางการ 
แพทำยอ์ื�น ๆ
อปุ็กรณเ์สำรมิืแบบแฮนด้ฟ์รขีอง AccuVein ช้�วย
ใหม้ือืของทำ�านเป็็นอสิำระทำี�จะด้ำาเนนิหัตืถึ 
การทำางการแพทำยไ์ด้ ้นอกจากนี� ทำ�านยงั 
สำามืารถึสำ�งเคู่รื�อง AV500 ไป็ใหผ้่ช้้�วยถึอืไว ้
ในระหว�างหตัืถึการ เฉพาะบคุู่ลากรทำางการ 
แพทำยท์ำี�มืคีู่ณุสำมืบตัืเิหมืาะสำมืเทำ�านั�นทำี�คู่วร
ใช้เ้คู่รื�อง AV500 และเฉพาะเมืื�อใช้ร้�วมืกบั 
เทำคู่นคิู่การป็ระเมืนิหลอด้เลอืด้ด้ำาด้ว้ยสำายตืา 
และการสำมัืผัสำทำี�เหมืาะสำมืเทำ�านั�น
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การช้ารจ์�การทำำาคู่วามืสะอาด�และการกำาจด้ทำ้�ง

ตืรวจสำอบว�า แทำ�นช้ารจ์มืกีารเช้ื�อมืตื�ออย�างเหมืาะสำมื
หรอืไมื� (โป็รด้ด้ห่วัขอ้การตืดิ้ตืั �ง) วางเคู่รื�อง AV500 
ลงในแทำ�นช้ารจ์โด้ยใหจ้อ LCD หนัหนา้ออกเพื�อเริ�มืตืน้ 
การช้ารจ์ ไอคู่อนช้ารจ์แบตืเตือรี�เป็็นไอคู่อนแบบเคู่ลื�อน 
ไหวและจะป็รากฏิขึ�นในระหว�างการช้าร์จเคู่รื�อง 
AV500 แสำงบนแทำ�นช้ารจ์จะเปิ็ด้ทำำางานเฉพาะเมืื�อตืรวจ 
พบเคู่รื�องแลว้เทำ�านั�น หากแสำงเปิ็ด้ทำำางานเมืื�อไมื�มืเี
คู่รื�องวางอย่�บนแทำ�นช้ารจ์ โป็รด้โทำรศัพัทำต์ืดิ้ตื�อฝ� าย 
สำนับสำนุนของ AccuVein เพื�อขอคู่วามืช้�วยเหลอื

การช้ารจ์เคู่รื�อง AV500

เคู่รื�อง�AV500�ไมื�มืกีารบื้ำารงุรก้ษาต้ามืระยะเวลา�
การปัรบ้ื้เทำยีบื้มืาต้รฐานภัาคู่สนามื�และไมื� 
สามืารถซ่�อมืแซ่มืในภัาคู่สนามืได้

ทำ�านสำามืารถึจัด้เกบ็เคู่รื�อง AV500 ไวบ้นแทำ�นช้ารจ์ของ 
เคู่รื�องหรอือปุ็กรณเ์สำรมิืแบบแฮนด้ฟ์รขีอง AccuVein 
ทำี�มืกีำาลงัไฟฟ้าได้ ้เพื�อใหแ้น�ใจว�ามืกีารช้ารจ์แบตืเตือรี� 
อย่�เสำมือและพรอ้มืใช้ง้าน การช้ารจ์แบตืเตือรี�ของ 
เคู่รื�อง AV500 มืากเกนิไป็จะไมื�เกดิ้ขึ�นเมืื�อใช้อ้ปุ็กรณ ์
ช้ารจ์ไฟทำี�ผ�านการรับรองแลว้
ขั้อ้คู่วรระวง้: ใช้เ้ฉพาะแหล�งจ�ายไฟ AccuVein PS510 
พรอ้มืกบัแทำ�น CC500 หรอือปุ็กรณเ์สำรมิือื�น ๆ  ทำี�ผ�านการ 
รับรองจาก AV500 แลว้เทำ�านั�น
เมืื�อแบตืเตือรี�ของเคู่รื�อง AV500 มืไีฟเหลอืนอ้ย ไฟแสำด้ง
สำถึานะของแบตืเตือรี�จะกะพรบิเป็็นสำเีหลอืงหรอืสำ ี
แด้งและสำ�งเสำยีงเตือืนซำ�า ๆ ก�อนทำี�แบตืเตือรี�จะหมืด้
อย�างสำมืบร่ณ ์ จะมืสีำญัญาณเตือืนบนหนา้จอเพื�อขอ 
ใหช้้ารจ์แบตืเตือรี� เคู่รื�อง AV500 จะกลบัสำ่�การทำำางาน 
ป็กตืเิมืื�อแบตืเตือรี�ของเคู่รื�องได้รั้บการช้ารจ์แลว้
ในการทำำางานป็กตื ิจำาเป็็นตือ้งเป็ลี�ยนแบตืเตือรี�ของ 
เคู่รื�อง AV500 ป็ระมืาณทำกุสำองหรอืสำามืปี็ อายกุารใช้ ้
งานแบตืเตือรี�ข ึ�นอย่�กบัปั็จจัยตื�าง ๆ  เช้�น เวลาการใช้ง้าน 
 อณุหภม่ืขิองเคู่รื�อง และจำานวนรอบของการช้ารจ์ไฟ 
รอบการช้ารจ์ทำี�นานขึ�นหรอืช้�วงการใช้ง้านทำี�สำั �นลง 
เป็็นตืวัช้ี�ว�าคู่วรเป็ลี�ยนแบตืเตือรี�ใหมื�
หากทำ�านสำงสำยัว�าพบปั็ญหาใด้ ๆ เกี�ยวกบัแบตืเตือรี� 
โป็รด้แจง้หมืายเลขป็ระจำาเคู่รื�อง (serial number) และอาการ 
ทำี�เกดิ้ขึ�นแก� ศัน่ยช์้�วยเหลอืลก่คู่า้ของ AccuVein (AccuVein 
Customer Support) ทำี�:
(ลก่คู่า้ภายในป็ระเทำศัสำหรัฐอเมืรกิา) service@accuvein.com 
หรอืโทำร 888-631-8160

(ลก่คู่า้ตื�างป็ระเทำศั) ตืดิ้ตื�อตืวัแทำนจัด้จำาหน�าย AccuVein 
ในพื�นทำี�ของทำ�าน

ใช้ง้านเคู่รื�องใน 
ขาตืั �งแบบ 
แฮนด้ฟ์รทีำี�มื ี
กำาลงัไฟฟ้า

ไฟแบตืเตือรี� 
80% ถึงึ 100%

ไฟแบตืเตือรี� 
60% ถึงึ 80%

ไฟแบตืเตือรี� 
40% ถึงึ 60%

ไฟแบตืเตือรี� 
20% ถึงึ 40%

ทำำางานไมื�ได้ ้
เพราะไฟ 
แบตืเตือรี�ตืำ�า
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การช้ารจ์�การทำำาคู่วามืสะอาด�และการกำาจด้ทำ้�ง

การทำำาคู่วามืสำะอาด้และการฆ่�าเช้ื้อโรคู่
คู่ำาเตื้อน: ผ่้ใช้้คู่วรตืรวจด้่เคู่รื�อง AV500 และทำำาคู่วามืสำะอาด้ตืลอด้ 
จนฆ่�าเช้ื้อโรคู่ให้เคู่รื�อง AV500 ตืามืทำี�กำาหนด้ไว้ในนโยบายของ 
สำถึาบันของตืนเพื�อให้แน�ใจว�าเคู่รื�องน้ีมืีคู่วามืสำะอาด้เพียงพอ 
ก�อนการใช้้งานแตื�ละคู่รั้ง
คู่ำาเตื้อน: ห้ามืใช้้เคู่รื�อง AV500 หากหน้าตื�างสำ�องสำว�างหลอด้เลือด้
ด้ำามืีรอยขีด้ข�วนหรือสำกป็รก คู่วรสำ�งเคู่รื�อง AV500 กลับไป็ยังบริษัทำ 
AccuVein เพื�อการซ�อมืแซมืหากหน้าตื�างสำำาหรับไฟสำ�องหลอด้
เลือด้ด้ำามืีรอยขีด้ข�วน
คู่วรรักษาคู่วามืสำะอาด้ของพื�นผวิทำี�เกี�ยวกบัแสำงและเลนสำท์ำี�อย่�
ด้า้นหลงัของเคู่รื�อง AV500 เพื�อใหม้ืปี็ระสำทิำธิ์ภิาพสำง่สำดุ้ ใช้แ้ผ�น 
ช้บุแอลกอฮอลส์ำำาเร็จร่ป็หรอืผา้เช้็ด้เลนสำเ์นื�อนุ�มืทำี�หยด้ด้ว้ย 
ไอโซโพรพลิแอลกอฮอลท์ำี�คู่วามืเขม้ืขน้ 70% หลาย ๆ  หยด้ สำิ�ง 
สำกป็รกหรอืรอยขดี้ข�วนบนหนา้ตื�างแสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำาจะป็รากฏิ 
เป็็นเงามืดื้บนภาพหลอด้เลอืด้ด้ำาทำี�ฉายใหเ้ห็น
ในการทำำาคู่วามืสำะอาด้ตืวัเคู่รื�อง AV500 และอปุ็กรณเ์สำรมิื ทำ�าน 
อาจใช้น้ำ�ายาทำำาคู่วามืสำะอาด้ทำี�ผ�านการรับรองจาก AccuVein ตืามืคู่ำา 
แนะนำาของ AccuVein และผ่ผ้ลติื ด้า้นล�างนี�คู่อืวธิิ์กีารทำำาคู่วามื 
สำะอาด้ AV500 บางวธิิ์ทีำี�ผ�านการรับรองแลว้ สำำาหรับรายการฉบบั 
ของวธิิ์กีารทำำาคู่วามืสำะอาด้ผลติืภณัฑ์แ์ละ อปุ็กรณเ์สำรมิื และการ 
ทำำาคู่วามืสำะอาด้สำำาหรับกระบวนการตื�าง ๆ ทำั �งทำี�ผ�านและยงัไมื 
ผ�านการรับรองแลว้ โป็รด้ด้ท่ำี�:
www.accuvein.com/clean
PDI Super Sani-Cloth, PDI Sani-Cloth Plus, แผ�นช้บุสำารฟอกขาวสำำาเร็จรป่็  
(10% หรอืตืำ�ากว�า), Caviwipes1 หรอื Cavicide1, Cidex Plus, T-Spray II, Birex, Incides N, 
Incidin Plus, Incidin Pro, EcoLab SaniCloth Active
หา้มืแช้�เคู่รื�อง AV500 หรอืแทำ�นช้ารจ์เคู่รื�อง AV500 หรอือปุ็กรณ ์
เสำรมิืแบบแฮนด้ฟ์รขีองเคู่รื�อง AV500 ในของเหลวหรอืทำำาใหเ้คู่รื�อง 
AV500 หรอืสำ�วนป็ระกอบของเคู่รื�องเปี็ยกจนของเหลวหกลน้ อย�า 
ใช้ว้ธิิ์กีารทำี�อาศัยัคู่วามืรอ้นหรอืคู่วามืด้นัในการทำำาใหเ้คู่รื�อง AV500  
ป็ลอด้เช้ื�อ
หา้มืทำำาคู่วามืสำะอาด้เคู่รื�อง AV500 ในขณะทำี�เคู่รื�องอย่�ในแทำ�น 
ช้ารจ์หรอือปุ็กรณเ์สำรมิืแฮนด้ฟ์รี
หา้มืทำำาคู่วามืสำะอาด้เคู่รื�อง AV500 เมืื�อถึอด้ฝาคู่รอบแบตืเตือรี�ออก
ถึอด้ป็ลั�กของแทำ�นช้ารจ์ออกก�อนทำี�จะทำำาคู่วามืสำะอาด้แทำ�น

การกำาจัด้ทำิ�ง
ตืามืทำี�กำาหนด้ไวใ้น WEEE (กฎระเบยีบว�าด้ว้ยของเสำยีจากเคู่รื�อง
ใช้ไ้ฟฟ้าและอปุ็กรณอ์เิล็กทำรอนกิสำ)์ ของป็ระช้าคู่มืยโุรป็และ
กฎหมืายภายในป็ระเทำศัอื�น ๆ  AccuVein เสำนอโอกาสำใหผ้่ใ้ช้ป้็ลาย 
ทำางทำกุรายสำามืารถึสำ�งคู่นืเคู่รื�องทำี� “หมืด้อายกุารใช้ง้าน” ได้ ้
โด้ยไมื�คู่ดิ้คู่�าใช้จ้�ายในการกำาจัด้ทำิ�งแตื�อย�างใด้

• ขอ้เสำนอนี�ใช้ไ้ด้ก้บัอปุ็กรณไ์ฟฟ้าและอเิล็กทำรอนกิสำข์อง 
AccuVein

• เคู่รื�องตือ้งอย่�ในสำภาพทำี�สำมืบร่ณ ์ ไมื�มืกีารถึอด้ป็ระกอบ 
ช้ิ�นสำ�วน และไมื�มืกีารป็นเปื็�อน

หากทำ�านมืคีู่วามืป็ระสำงคู่ท์ำี�จะสำ�งคู่นืผลติืภณัฑ์ข์อง AccuVein เพื�อ
นำาของเสำยีกลบัมืาใช้ป้็ระโยช้นใ์หมื� กรณุาตืดิ้ตื�อฝ� ายบรกิาร 
ลก่คู่า้ของ AccuVein
การบื้ำาบื้ด้ขั้องเสยีเป็ันคู่วามืรบ้ื้ผด้ช้อบื้ขั้องทำ�าน
หากทำ�านไมื�สำ�งคู่นืเคู่รื�องทำี� “หมืด้อายกุารใช้ง้าน” กลบัไป็ยงั 
AccuVein ทำ�านตือ้งสำ�งไป็ยงับรษัิทำทำี�มืคีู่วามืช้ำานาญทำางด้า้นการ 
นำาของเสำยีกลบัมืาใช้ป้็ระโยช้นใ์หมื� หา้มืทำิ�งเคู่รื�องในถึงัขยะหรอื 
สำถึานทำี�กำาจัด้ของเสำยีช้มุืช้น
เป็็นทำี�ทำราบกนัด้วี�า วสัำด้บุางช้นดิ้เป็็นมืลพษิทำางสำิ�งแวด้ลอ้มื 
เนื�องจากมืกีารป็ล�อยผลติืภณัฑ์ท์ำี�เป็็นพษิออกมืาในระหว�างการ 
ย�อยสำลาย กฎระเบยีบ RoHS มืจีดุ้มืุ�งหมืายเพื�อลด้ป็รมิืาณสำารพษิ 
ในผลติืภณัฑ์อ์เิล็กทำรอนกิสำใ์นอนาคู่ตื AccuVein มืหีลกัป็ฏิบิตัื ิ
ทำางธิ์ุรกจิทำี�ตือ้งการใหผ้ลติืภัณฑ์แ์ตื�ละช้นิด้เป็็นไป็ตืามืกฎ 
ระเบยีบของ RoHS
จดุ้ป็ระสำงคู่ข์องกฎระเบยีบ WEEE คู่อืการใช้ก้ฎระเบยีบเพื�อบงัคู่บั 
ใหม้ืกีารนำาของเสำยีจากอปุ็กรณ์ไฟฟ้า/อเิล็กทำรอนกิสำก์ลับมืา 
แป็รใช้ใ้หมื� การคู่วบคู่มุืโด้ยการนำาผลติืภณัฑ์ท์ำี�หมืด้อายกุารใช้ ้
งานแลว้มืาแป็รใช้ใ้หมื� ช้�วยให ้AccuVein หลกีเลี�ยงผลเสำยีทำี�ผลติื
ภณัฑ์ข์องบรษัิทำมืตีื�อสำิ�งแวด้ลอ้มื
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อปุักรณ์เสรม้ื

ระบบสำ�องหาหลอด้เลอืด้ด้ำา AV500 ป็ระกอบด้ว้ย 
ไฟสำ�องสำว�างหลอด้เลอืด้ด้ำา AV500 พรอ้มืด้ว้ย 
แบตืเตือรี�ในตืวัทำี�สำามืารถึช้ารจ์ได้ ้แทำ�นช้ารจ์  
แหล�งจ�ายไฟ และเอกสำารแนะนำาการใช้ง้าน
นอกจากนี� AccuVein ยงัเสำนอขาตืั �งแฮนด้ฟ์ร ี
ใหเ้ลอืกใช้ไ้ด้ ้ซึ�งแพทำยเ์วช้ป็ฏิบิตัืจิำานวน
มืากพบว�ามืปี็ระโยช้น ์ หากตือ้งการขอ้มืล่ 
เกี�ยวกบัสำิ�งเหล�านี�และอปุ็กรณเ์สำรมิือื�น ๆ  ทำี�มืใีห ้
เลอืกใช้ไ้ด้ ้กรณุาไป็ทำี�เว็บไซตืข์อง AccuVein 
www.accuvein.com

HF510
แขนแฮนด้ฟ์รแีบบไมื�ใช้ไ้ฟ
ฟ้าพรอ้มืด้ว้ยตืวัหนบี

HF550
แขนแฮนด้ฟ์รมีืลีอ้ 
แบบไมื�ใช้ไ้ฟฟ้า

HF570
ขาตืั �งมืลีอ้แฮนด้ฟ์ร ี
แบบใช้ไ้ฟฟ้า

HF580
ขาตืั �งมืลีอ้แฮนด้ฟ์รรีป่็คู่อ 
ห�านแบบใช้ไ้ฟฟ้า
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การแกไ้ขั้ปัญ้หาเบื้ื�องต้น้และการซ่�อมืบื้ำารงุ

การบรกิาร
หากเคู่รื�อง AV500 ตืรวจพบว�าไมื�สำามืารถึทำำางานได้ ้
ตืามืป็กตื ิเคู่รื�องจะปิ็ด้ไฟแสำด้งหลอด้เลอืด้ด้ำา และ
หนา้จอแสำด้งสำัญญาณเตือืนหรอืขอ้ผดิ้พลาด้จะ 
ป็รากฏิขึ�น
เมืื�อเคู่รื�อง AV500 ทำำางานผดิ้ป็กตื ิใหปิ้็ด้เคู่รื�องโด้ย 
ใช้ป้็ุ� มืเปิ็ด้/ปิ็ด้สำมีื�วงด้า้นขา้ง 
สำญัญาณเตือืนจะป็รากฏิขึ�นหากทำ�านใช้เ้คู่รื�องใน 
สำิ�งแวด้ลอ้มืทำี�เย็นเกนิไป็ (อณุหภม่ืติืำ�ากว�า 4°C) หรอืรอ้น 
เกนิไป็ (อณุหภม่ืสิำง่กว�า 33°C) หากสำญัญาณเตือืน 
อณุหภม่ืปิ็รากฏิขึ�น ใหน้ำาเคู่รื�อง AV500 กลบัคู่นืสำ่� 
สำภาพทำี�มืชี้�วงอณุหภม่ืทิำี�เหมืาะสำมืในการใช้ง้าน
หากหนา้จอแสำด้งขอ้ผดิ้พลาด้ป็รากฏิขึ�นทำ�านคู่วร
หยดุ้การใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 ทำนัทำ ี ปิ็ด้เคู่รื�องและ 
ตืดิ้ตื�อฝ� ายบรกิารลก่คู่า้ของ AccuVein ฝ� ายบรกิารลก่คู่า้ 
อาจขอหมืายเลขป็ระจำาเคู่รื�องและรหัสำขอ้ผดิ้ 
พลาด้ทำี�ป็รากฏิบนหนา้จอแสำด้งขอ้ผดิ้พลาด้
หากตือ้งการการบรกิารลก่คู่า้ด้า้นตื�าง ๆ  ภายในป็ระเทำศั 
สำหรัฐอเมืรกิา กรณุาตืดิ้ตื�อฝ� ายบรกิารลก่คู่า้ของ  
AccuVein ทำางโทำรศัพัทำท์ำี�หมืายเลข (888) 631-8160 หาก 
ลก่คู่า้ตือ้งการคู่วามืช้�วยเหลอืนอกป็ระเทำศัสำหรัฐ 
อเมืรกิา กรณุาตืดิ้ตื�อผ่แ้ทำนจำาหน�ายทำี�ได้รั้บ 
อนุญาตืภายในป็ระเทำศัของทำ�าน หรอืสำ�งอเีมืลไป็ทำี�  
international-service@accuvein.com

ขอ้ผดิ้พลาด้และสำญัญาณเตือืน
เคู่รื�อง AV500 จะสำ�งสำญัญาณเตือืนผ่ใ้ช้ห้ากไมื� 
สำามืารถึเด้นิเคู่รื�องได้ ้

ขั้อ้ผด้พื้ลาด
เคู่รื�องมืขีอ้ผดิ้พลาด้ ตืดิ้ตื�อ 
ฝ� ายบรกิารลก่คู่า้ของ AccuVein
หากตือ้งการบรกิารด้า้นตื�าง  
ๆ ภายในป็ระเทำศัสำหรัฐอเมืรกิา 
กรณุาตืดิ้ตื�อฝ� ายบรกิารลก่คู่า้ 
ของ AccuVein ทำางโทำรศัพัทำ ์
ทำี�หมืายเลข (888) 631-8160 
หากลก่คู่า้ตือ้งการคู่วามืช้�วย 
เหลอืนอกป็ระเทำศัสำหรัฐอเมืรกิา  
กรณุาตืดิ้ตื�อผ่แ้ทำนจำาหน�าย 
ทำี�ได้รั้บอนุญาตืภายในป็ระเทำศั 
ของทำ�าน หรอืสำ�งอเีมืลไป็ทำี� 
international-service@accuvein.com

สญ้ญาณเต้อืนว�าเย็นเกน้ไปั
เคู่รื�องเย็นเกนิไป็ ทำำาใหเ้คู่รื�อง 
มือีณุหภม่ืสิำง่กว�า 4°C

สญ้ญาณเต้อืนว�ารอ้นเกน้ไปั
เคู่รื�องรอ้นเกนิไป็ ทำำาใหเ้คู่รื�องมื ี
อณุหภม่ืติืำ�ากว�า 33°C

ปัญ้หาในการช้ารจ์
• ตืรวจสำอบว�าเคู่รื�องเสำยีบป็ลั�กอย่�ในอปุ็กรณเ์สำรมิืทำี� 

ผ�านการรับรองใหใ้ช้เ้พื�อช้ารจ์ AccuVein หรอืไมื�
• หากไฟสำญัญาณบนแทำ�นช้ารจ์ไมื�เปิ็ด้ทำำางาน ปั็ญหา 

อย่�ทำี�อปุ็กรณเ์สำรมิืทำี�ใช้ใ้นการช้ารจ์ไฟ
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EMI/EMC

คู่ำาแนะนำาและคู่ำารับรองของผ่ผ้ลติื—ภม่ืคิูุ่ม้ืกนัทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า

เคู่รื�อง AV500 มืจีดุ้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใช้ง้านในสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้าทำี�ระบไุวท้ำางด้า้นล�าง ลก่คู่า้หรอืผ่ใ้ช้เ้คู่รื�อง AV500 คู่วรตืรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ามืกีารใช้ง้านเคู่รื�องในสำภาวะ 
แวด้ลอ้มืด้งักล�าว

การทำด้สำอบภม่ืคิูุ่ม้ืกนั ระด้บัการทำด้สำอบ 
IEC 60601

ระด้บัมืาตืรฐาน สำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า – คู่ำาแนะนำา

การถึ�ายเทำป็ระจไุฟฟ้าสำถึติื (ESD) 
IEC 61000-4-2

การสำมัืผัสำ ±6kV
ผ�านอากาศั ±8kV

การสำมัืผัสำ ±6kV
ผ�านอากาศั ±8kV

พื�นหอ้งคู่วรทำำาด้ว้ยไมื ้คู่อนกรตีื หรอืกระเบื�องเซรามืกิ หากพื�นหอ้งมืวีสัำด้สุำงัเคู่ราะหป์็ ่
ทำบัไว ้คู่วามืช้ื�นสำมัืพัทำธิ์ค์ู่วรมืคีู่�าอย�างนอ้ยทำี�สำดุ้ 30%

การเกดิ้แรงด้นัไฟฟ้า 
เกนิช้ั�วคู่ร่�แบบรวด้เร็ว  
IEC 61000-4-4

±2kV สำำาหรับสำายของ 
แหล�งจ�ายไฟ
±1kV สำำาหรับสำายไฟเขา้/
ออก

±2kV สำำาหรับสำายของ
แหล�งจ�ายไฟ
±1kV สำำาหรับสำายไฟ
เขา้/ออก

คู่ณุภาพของกำาลงัไฟฟ้าหลกัคู่วรเหมืาะสำมืกบัอาคู่ารพาณชิ้ยห์รอืโรงพยาบาลทำั�วไป็ 

ไฟกระช้าก 
IEC 61000-4-5

±1kV สำายถึงึสำาย
±2kV สำายถึงึด้นิ

±1kV สำายถึงึสำาย
±2kV สำายถึงึด้นิ

คู่ณุภาพของกำาลงัไฟฟ้าหลกัคู่วรเหมืาะสำมืกบัอาคู่ารพาณชิ้ยห์รอืโรงพยาบาลทำั�วไป็ 

แรงด้นัไฟฟ้าตืกช้ั�วคู่ราว  
ไฟกะพรบิ และแรงด้นัไฟฟ้า 
ไมื�คู่งทำี�ในสำายขาเขา้ของแหล�ง 
จ�ายไฟ 
IEC 61000-4-11

แรงด้ันตืก <5% UT >95% 
เป็็นเวลา 0.5 รอบ
แรงด้ันตืก 40% UT 60%
แรงด้ันตืก 70% UT 30%

คู่ณุภาพของกำาลงัไฟฟ้าหลกัคู่วรเหมืาะสำมืกบัอาคู่ารพาณชิ้ยห์รอืโรงพยาบาลทำั�วไป็ 
หากผ่ใ้ช้เ้คู่รื�อง AV500 ตือ้งการใช้อ้ปุ็กรณต์ื�อไป็ในระหว�างทำี�ไฟฟ้าหลกัขดั้ขอ้ง ขอแนะนำา 
ใหใ้ช้เ้คู่รื�องสำำารองไฟฟ้าหรอืแบตืเตือรี�เพื�อจ�ายไฟใหเ้คู่รื�อง AV500 

สำนามืแมื�เหล็กทำี�มืคีู่วามืถึี�กำาลงั 
ไฟฟ้า (50/60 เฮริตืซ)์ 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m สำนามืแมื�เหล็กทำี�มืคีู่วามืถึี�กำาลงัไฟฟ้าคู่วรอย่�ทำี�ระด้บัเด้ยีวกนักบัสำถึานทำี�ตืั �งป็กตืใินอาคู่าร 
พาณชิ้ยห์รอืโรงพยาบาลทำั�วไป็

หมืายเหตื:ุ UT คู่อืแรงด้นัไฟฟ้าหลกัทำี�เป็็นกระแสำสำลบัก�อนการใช้ร้ะด้บัการทำด้สำอบ
คู่ำาแนะนำาและคู่ำารับรองของผ่ผ้ลติื – ภม่ืคิูุ่ม้ืกนัทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า

เคู่รื�อง AV500 มืจีดุ้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใช้ง้านในสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้าทำี�ระบไุวท้ำางด้า้นล�าง ลก่คู่า้หรอืผ่ใ้ช้เ้คู่รื�อง AV500 คู่วรตืรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ามืกีารใช้ง้านเคู่รื�องใน 
สำภาวะแวด้ลอ้มืด้งักล�าว

การทำด้สำอบภม่ื ิ
คูุ่ม้ืกนั

ระด้บัการทำด้สำอบ  
IEC 60601

ระด้บัมืาตืรฐาน สำิ�งแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า

คู่ลื�นวทิำยเุหนี�ยวนำา 
ด้ว้ยป็ระจไุฟฟ้า
IEC 61000-4-6 

3 Vrms
150 kHz ถึงึ 80 MHz

3 Vrms ไมื�คู่วรใช้อ้ปุ็กรณส์ำื�อสำารคู่ลื�นวทิำยแุบบเคู่ลื�อนทำี�และแบบพกพาใกลก้บัช้ิ�นสำ�วนใด้ ๆ ของเคู่รื�อง AV500 
ซึ�งรวมืถึงึสำายเคู่เบลิ เกนิกว�าระยะห�างการแยกทำี�แนะนำาไว ้ซึ�งคู่ำานวณจากสำมืการทำี�นำามืาใช้ก้บัคู่วามืถึี� 
ของเคู่รื�องสำ�ง ระยะห�างการแยกทำี�แนะนำาโด้ยทำี� P คู่อือตัืรากาลงัไฟออกสำง่สำดุ้ของเคู่รื�องสำ�งทำี�มืหีน�วยเป็็น 
วตัืตื ์(W) ตืามืทำี�ผ่ผ้ลติืเคู่รื�องสำ�งระบไุว ้และ d คู่อืระยะห�างการแยกทำี�แนะนำาโด้ยมืหีน�วยเป็็นเมืตืร (m) คู่วามื 
แรงของสำนามืจากเคู่รื�องสำ�งคู่ลื�นวทิำยแุบบคู่งทำี� ตืามืทำี�กำาหนด้โด้ยการสำำารวจบรเิวณทำี�มืแีมื�เหล็กไฟฟ้า คู่วรมื ี
คู่�านอ้ยกว�าระด้บัมืาตืรฐานในช้�วงคู่วามืถึี�แตื�ละช้�วง สำญัญาณรบกวนอาจเกดิ้ขึ�นในบรเิวณใกลเ้คู่ยีงกบั 
อปุ็กรณท์ำี�มืสีำญัลกัษณด์้งัตื�อไป็นี�กำากบัไว:้ 

คู่ลื�นวทิำยทุำี�ออก 
อากาศั
IEC 61000-4-3 

3 V/m
80 MHz ถึงึ 2.5 GHz

3 V/m

หมืายเหตื ุ1 ทำี� 80 MHz และ 800 MHz จะป็รับใช้คู้่วามืถึี�ทำี�สำง่ขึ�น 
หมืายเหตื ุ2 คู่ำาแนะนำาเหล�านี�อาจไมื�สำามืารถึใช้ไ้ด้ใ้นทำกุสำถึานการณ ์การแผ�คู่ลื�นแมื�เหล็กไฟฟ้าได้รั้บผลกระทำบจากการด้ด่้กลนืและการสำะทำอ้นจากโคู่รงสำรา้ง วตัืถึ ุและบคุู่คู่ล

ในทำางทำฤษฎแีลว้ ไมื�สำามืารถึคู่าด้คู่ะเนเกี�ยวกบัคู่วามืเขม้ืของสำนามืไฟฟ้าจากเคู่รื�องสำ�งช้นดิ้ตืรงึอย่�กบัทำี� เช้�น สำถึานฐีานสำำาหรับวทิำยโุทำรศัพัทำ ์(เซลลล่าร/์ไรส้ำาย) และวทิำยคุู่มืนาคู่มื
ในกจิการเคู่ลื�อนทำี�ทำางบก วทิำยสุำมืคัู่รเล�น การแพร�สำญัญาณคู่ลื�นวทิำย ุAM และ FM รวมืทำั �งการแพร�สำญัญาณ TV ได้อ้ย�างแมื�นยำา ในการป็ระเมืนิสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้าเนื�อง 
จากเคู่รื�องสำ�ง RF ช้นดิ้ตืรงึอย่�กบัทำี� คู่วรพจิารณาถึงึการสำำารวจสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า หากคู่วามืเขม้ืของสำนามืไฟฟ้าทำี�วดั้ได้ใ้นทำี�ตืั �งซึ�งมืกีารใช้ง้านเคู่รื�อง AV500 มืคีู่�าเกนิ 
กว�าระด้บัมืาตืรฐานของคู่ลื�นวทิำยทุำี�มืผีลบงัคู่บัใช้ข้า้งตืน้ คู่วรสำงัเกตืด้เ่คู่รื�อง AV500 เพื�อยนืยนัใหแ้น�ใจว�ามืกีารทำำางานเป็็นป็กตื ิหากสำงัเกตืเห็นป็ระสำทิำธิ์ภิาพการทำำางานทำี�ผดิ้ป็กตื ิ 
อาจจำาเป็็นตือ้งใช้ม้ืาตืรการเพิ�มืเตืมิื เช้�น การป็รับเป็ลี�ยนทำศิัทำาง หรอืการยา้ยทำี�ตืั �งของเคู่รื�อง AV500 ภายในช้�วงคู่วามืถึี� 150 kHz ถึงึ 80 MHz คู่วามืเขม้ืของสำนามืไฟฟ้าคู่วรมืคีู่�านอ้ยกว�า 3 V/m
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ห้วเรื�องในแต้�ละหน้า

คู่ำาแนะนำาและคู่ำารับรองของผ่ผ้ลติื—การแพร�กระจายของสำนามืแมื�เหล็กไฟฟ้า

เคู่รื�อง AV500 มืจีดุ้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใช้ง้านในสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้าทำี�ระบไุวท้ำางด้า้นล�าง ลก่คู่า้หรอืผ่ใ้ช้เ้คู่รื�อง AV500 คู่วรตืรวจสำอบใหแ้น�ใจว�ามื ี
การใช้ง้านเคู่รื�องในสำภาวะแวด้ลอ้มืด้งักล�าว
การทำด้สำอบการ 
แพร�กระจาย

มืาตืรฐาน คู่ำาแนะนำาเกี�ยวกบัสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้า

การแพร�คู่ลื�น 
วทิำย ุ(RF)
CISPR 11

กลุ�มื 1 เคู่รื�อง AV500 ใช้พ้ลงังานคู่ลื�นวทิำย ุ(RF) เฉพาะเพื�อการทำำาหนา้ทำี�ภายในของอปุ็กรณเ์ทำ�านั�น เพราะฉะนั�น 
การแพร�คู่ลื�นวทิำย ุ(RF) ของอปุ็กรณน์ี�จงึอย่�ในระด้บัตืำ�ามืาก และไมื�น�าทำี�จะก�อใหเ้กดิ้สำญัญาณรบกวนใน 
อปุ็กรณอ์เิล็กทำรอนกิสำใ์กลเ้คู่ยีง

การแพร�คู่ลื�น 
วทิำย ุ(RF)
CISPR 11

ป็ระเภทำ A เคู่รื�อง AV500 เหมืาะสำำาหรับใช้ง้านในสำถึานทำี�ตืั �งทำกุแห�งนอกเหนอืจากภายในบา้น และในบรเิวณทำี�เช้ื�อมืตื�อ 
โด้ยตืรงกบัเคู่รอืข�ายแหล�งจ�ายไฟฟ้าแรงด้นัไฟฟ้าตืำ�าสำาธิ์ารณะทำี�ป้็อนไฟเลี�ยงใหแ้ก�อาคู่ารทำี�ใช้เ้พื�อจดุ้ป็ระสำงคู่ ์
ภายในบา้น

การแพร�ฮารม์ือนกิ
IEC 61000-3-2

ได้ม้ืาตืรฐาน

แรงด้นักระเพื�อมื
IEC 61000-3-3

ได้ม้ืาตืรฐาน

ระยะห�างการแยกจากกนัทำี�แนะนำาไวร้ะหว�างเคู่รื�อง AV500 กบัอปุ็กรณส์ำื�อสำารด้ว้ยคู่ลื�นวทิำยแุบบเคู่ลื�อนทำี�และแบบพกพา

เคู่รื�อง AV500 มืจีดุ้ป็ระสำงคู่เ์พื�อใหใ้ช้ง้านในสำภาวะแวด้ลอ้มืทำางแมื�เหล็กไฟฟ้าทำี�ซ ึ�งมืกีารคู่วบคู่มุืสำญัญาณรบกวนจากคู่ลื�นวทิำยทุำี�ออกอากาศั ลก่คู่า้หรอื 
ผ่ใ้ช้ง้านเคู่รื�อง AV500 สำามืารถึช้�วยป้็องกนัสำญัญาณรบกวนจากสำนามืแมื�เหล็กไฟฟ้าได้โ้ด้ยด้แ่ลใหอ้ปุ็กรณส์ำื�อสำารด้ว้ยคู่ลื�นวทิำยแุบบเคู่ลื�อนทำี�และแบบพก
พา (เคู่รื�องสำ�ง) อย่�ห�างจากเคู่รื�อง AV500 ตืามืระยะห�างตืำ�าสำดุ้ทำี�แนะนำาไวข้า้งล�างซึ�งขึ�นอย่�กบักำาลงัสำ�งสำง่สำดุ้ของอปุ็กรณส์ำื�อสำาร

พกิดั้กำาลงัสำ�งสำง่สำดุ้ของเคู่รื�อ
งสำ�ง, W

ระยะห�างการแยกตืามืคู่วามืถึี�ของเคู่รื�องสำ�ง, m

150kHz ถึงึ 80MHz
D = 1.2P

80MHz ถึงึ 800MHz 800MHz ถึงึ 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

ในกรณีของเคู่รื�องสำ�งซึ�งมืพีกิดั้กำาลงัสำ�งสำง่สำดุ้ทำี�ไมื�ได้ร้ะบไุวข้า้งตืน้ จะสำามืารถึป็ระมืาณระยะห�างการแยกทำี�แนะนำาไว ้ (d) ในหน�วยเมืตืร (m) ได้โ้ด้ยอาศัยั 
สำมืการทำี�ใช้ก้บัคู่วามืถึี�ของเคู่รื�องสำ�ง โด้ยทำี� P คู่อื พกิดั้กำาลงัสำ�งสำง่สำดุ้ของเคู่รื�องสำ�ง ในหน�วยวตัืตื ์(W) ตืามืทำี�ผ่ผ้ลติืเคู่รื�องสำ�งระบไุว ้
หมืายเหตื ุ1 ทำี� 80 MHz และ 800 MHz จะป็รับใช้ร้ะยะห�างการแยกสำำาหรับช้�วงคู่วามืถึี�ทำี�สำง่ขึ�น 
หมืายเหตื ุ2 คู่ำาแนะนำาเหล�านี�อาจไมื�สำามืารถึใช้ไ้ด้ใ้นทำกุสำถึานการณ ์การแผ�คู่ลื�นแมื�เหล็กไฟฟ้าได้รั้บผลกระทำบจากการด้ด่้กลนืและการสำะทำอ้นจาก 
โคู่รงสำรา้ง วตัืถึ ุและบคุู่คู่ล

EMI/EMC
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ฉลากผลต้้ภัณ้ฑ์์

ป็ระเภทำเลเซอร์

ช้�องทำางออกของไฟสำ�องหลอด้เลอืด้ด้ำา

ช้�องทำางเขา้การสำรา้งภาพหลอด้เลอืด้ด้ำา

ผ่ผ้ลติื
รหสัำเฉพาะอปุ็กรณ์

คู่วามืยาวคู่ลื�นแสำงเลเซอร์
ระด้บัพลงังานแสำงเลเซอร์
วนัทำี�ผลติื
หมืายเลขป็ระจำาเคู่รื�อง
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คู่ณุลก้ษณะเฉพื้าะขั้องผลต้้ภัณ้ฑ์์

รายละเอยีด้
นำ�าหนัก 275 กรัมื (9.7 ออนซ)์
ขนาด้ 5 x 6 x 20 ซมื.  

(2" x 2.4" x 7.9") 

แบตืเตือรี�ในตืวั, BA500 ผลติืภณัฑ์ป์็ระกอบ 
ด้ว้ยแบตืเตือรี�ลเิทำยีมื-
ไอออนในตืวั
3.6 โวลตื,์ 3,100 มืลิล ิ
แอมืแป็ร-์ช้ั�วโมืง

ช้�วงเวลาตื�อเนื�องในการใช้ง้าน 
(การสำ�องสำว�างหลอด้เลอืด้ด้ำา) 
เมืื�อช้ารจ์เต็ืมื:

โด้ยทำั�วไป็คู่อื  
120 นาทำี

เวลาช้ารจ์สำง่สำดุ้ การช้ารจ์แบตืเตือรี� 
จากระด้บั 5% เป็็น 100%  
3 ช้ั�วโมืง 45 นาทำี

แทำ�นช้ารจ์เด้สำกท็์ำอป็ CC500 + 
แหล�งจ�ายไฟฟ้า PS510

5 โวลตื ์2.0 แอมืแป็ร์
100 โวลตื–์240 โวลตื ์ 
50 เฮริตืซ–์60 เฮริตืซ ์
0.4 แอมืแป็ร์

การปิ็ด้ผนกึผลติืภณัฑ์์ ฝุ� นละออง/ของเหลว 
IPx0 

สำ ิ�งแวด้ลอ้มื
การใช้้งาน อณุหภม่ืิ 4°C ถึงึ 33°C

คู่วามืช้ื�น คู่วามืช้ื�นสำมัืพัทำธิ์ ์5% ถึงึ 
85% โด้ยไมื�มื ี
การคู่วบแน�น

คู่วามืด้นั 75kPa ถึงึ 106kPa

การขนสำ�ง อุณหภ่มืิ -20°C ถึงึ 50°C

คู่วามืช้ื�น คู่วามืช้ื�นสำมัืพัทำธิ์ ์
 5% ถึงึ 85% โด้ยไมื�มื ี
การคู่วบแน�น

การเกบ็ 
รักษา

อณุหภม่ืิ -20°C ถึงึ 50°C

คู่วามืช้ื้น คู่วามืช้ื�นสำมัืพัทำธิ์ ์ 
5% ถึงึ 85% โด้ยไมื�มื ี
การคู่วบแน�น

15



745-00035D

AccuVein Inc.

3243 Route 112

Bldg. 1 Ste 2

Medford, NY 11763

www.accuvein.com

โทำรศัพัทำ:์ +1(816) 997-9400


