ภาษาไทย

คู่่มื
� อ
ื การใช้ง้ าน AccuVein AV500
้
คู่่มื
� อ
ื การใช้งานและการทำำ
�งานของเครื่่�อง AccuVein
AV500 สำำ�หรัับบุุคลากรด้ ้านการดููแลสุุขภาพ

นอกจากนี้้�ยังั สามารถดาวน์์โหลดคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งาน AV500 ฉบัับ
นี้้�และข้ ้อมููลเพิ่่�มเติิมได้ ้จากเว็็บไซต์์ www.accuvein.com
AV500 ผลิิตขึ้้น
� เพื่่�อบริิษััท AccuVein Inc.
AccuVein Inc.
3243 Route 112
Bldg. 1 Ste 2
Medford, NY 11763
สหรััฐอเมริิกา
www.accuvein.com
โทรศััพท์์: (816) 997-9400
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เครื่่�องมืือนี้้�เป็็ นไปตาม
กฎระเบีียบของประชา
คมยุุโรป 2002/364/EC
Conformité Européenne

ภาษาไทย

AV500

คู่่มื
� อ
ื การใช้ง้ าน

ผู้้�สนัับสนุุนในออสเตรเลีีย:
Emergo Australia
Level 20, Tower II
Darling Park
201 Sussex Street
Sydney, NSW 2000
ออสเตรเลีีย

คู่่มื
� อ
ื การใช้ง้ านและการทำำ�งานของเครื่่�อง
ำ หรัับบุุคลากรด้้าน
AccuVein AV500 สำ�
การดููแลสุุขภาพ

อุุปกรณ์์เสริิมที่่อ้
� ้างถึึงในคู่่มื
� อ
ื ฉบัับนี้้� (HF510, HF550, HF570, HF580) ได้ ้รัับการรัับ
รองเครื่่�องหมาย CE ด้ ้วยตนเองสำำ�หรัับเครื่่�องมืือแพทย์์ระดัับ I ในสหภาพยุุโรป (EU)
AV500 ได้ ้รัับการรัับรองเครื่่�องหมาย CE สำำ�หรัับเครื่่�องมืือแพทย์์ระดัับ IIa ในสหภาพยุุโรป

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
เนเธอร์์แลนด์์

520nm / 830nm
485nJ / 270nJ

EN/IEC 60825-1:2014

IEC/EN 60825-1:2014
อุุปกรณ์์เลเซอร์์ ประเภท 1
ความยาวคลื่่�น: 520nm และ 830nm
485nJ และ 270nJ
ต่่อพััลส์์ในขบวนพััลส์์

สำำ�หรัับลููกค้ ้าประเทศสหรััฐอเมริิกา: เป็็ นไปตาม 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ยกเว้ ้น
สำำ�หรัับการเบี่่�ยงเบนตามประกาศด้ ้านเลเซอร์์ ฉบัับที่่� 50 ลงวัันที่่� 24 มิิถุน
ุ ายน 2007
AccuVein® เป็็ นเครื่่�องหมายการค้ ้าจดทะเบีียนของบริิษััท AccuVein เนื้้�อหาในคู่่มื
� อ
ื เล่่มนี้้�
รวมถึึงภาพถ่่ายและรููปวาดทั้้�งหมดเป็็ นข้ ้อมููลในกรรมสิิทธิ์์ข
� องบริิษััท AccuVein Inc.
คู่่มื
� อ
ื เล่่มนี้้�ได้ ้รัับการแก้ ้ไขครั้้�งล่่าสุุดเมื่่�อ: กัันยายน 2021

คำำ�เตืือนและข้ ้อควรระวััง

กรุุณาอ่่านข้ ้อแนะนำำ� ข้ ้อควรระวััง และคำำ�เตืือนทั้้�งหมดก่่อนใช้ ้งาน เฉพาะบุุคลากร
ทางการแพทย์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเท่่านั้้�นที่่�ควรใช้ ้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์นี้้� ไม่่ควรใช้ ้เครื่่�อง
AV500 เพื่่�อเป็็ นวิิธีก
ี ารเดีียวในการหาตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดดำำ� และต้ ้องไม่่ใช้ ้เครื่่�อง
นี้้�เพื่่�อแทนที่่�ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ ทางการแพทย์์ที่่ดี
� ี หรืือใช้ ้แทนที่่�การตรวจหาตำำ�แหน่่งหลอด
เลืือดดำำ�ด้ ้วยสายตาและการสััมผััส
ก่่อนการใช้ ้ AV500 กัับผู้้�ป่่ วย บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมจะต้ ้อง
อ่่านและทำำ�ความเข้ ้าใจกัับคู่่มื
� อ
ื การใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 นี้้� ก่่อนการใช้ ้งานครั้้�งแรก
ผู้้�ใช้ ้ควรเปรีียบเทีียบวิิธีที่่
ี เ� ครื่่�อง AV500 ตรวจหาหลอดเลืือดดำำ�กับ
ั วิิธีก
ี ารตรวจหา
ด้ ้วยเทคนิิคการคลำำ�และการตรวจดููด้ ้วยสายตา

การใช้ง้ านและ
การทำำ�งานขั้น
้�
� ฐาน
พื้้น

5

การติิดตั้้ง�
วััตถุป
ุ ระสงค์์การใช้ ้
รายละเอีียดผลิิตภัณ
ั ฑ์์

การแก้้ไขปััญหา
� งต้้นและการ
เบื้้อ
ซ่่อมบำำ�รุง
ุ 

สััญญาณเตืือน
ข้ ้อผิิดพลาด

11

การชาร์์จเครื่่�อง
การทำำ�ความสะอาด
และการกำำ�จััดทิ้้ง� 

การชาร์์จเครื่่�อง AV500
การทำำ�ความสะอาด
และการฆ่่าเชื้้�อโรค
การกำำ�จััดทิ้้ง�

ฉลากผลิิตภั ัณฑ์์
คุุณลัักษณะเฉพาะ

การติิดฉลาก
คุุณลัักษณะเฉพาะ
สิ่่�งแวดล้ ้อม

8

14

สััญลัักษณ์์
สััญญาณเตืือนเพื่่�อความปลอดภััย ระบุุความเป็็ นอัันตราย
ที่่�อาจทำำ�ให้ ้บุุคคลบาดเจ็็บได้ ้
คำำ�เตืือน: ระบุุถึงึ สถานการณ์์ที่่เ� ป็็ นอัันตราย
ซึ่่�งหากไม่่หลีีกเลี่่�ยง อาจส่่งผลให้ ้เกิิดการเสีียชีีวิต
ิ หรืือ
บาดเจ็็บสาหััสได้ ้
ข้ ้อควรระวััง: ระบุุถึงึ สถานการณ์์ที่่เ� ป็็ นอัันตราย ซึ่่�งหาก
ไม่่หลีีกเลี่่�ยง อาจส่่งผลให้ ้เกิิดการบาดเจ็็บเล็็กน้ ้อย
หรืือปานกลางได้ ้

ข้ ้อจำำ�กัดอุ
ั ณ
ุ หภููมิิ

กรุุณาอ่่านคู่่มื
� อ
ื คำำ�แนะนำำ �

ห้ ้ามใช้ ้หากบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เสีียหาย

แสงเลเซอร์์
เครื่่�อง AV500 เป็็ นอุุปกรณ์์ที่่ปล่่
� อย
แสงเลเซอร์์

เก็็บให้ ้แห้ ้งเสมอ

� มผััสร่่างกายผู้้�ป่่ วย ชนิิด B
ชิ้้�นส่่วนที่่่�สัั

เปราะแตกง่่าย จัับต้ ้องด้ ้วยความระมััดระวััง

ข้ ้อจำำ�กัดค
ั วามชื้้�น

บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส
� ามารถนำำ �กลัับมาใช้ ้ซ้ำำ��ได้ ้

Conformité Européenne (มาตรฐานการรัับรองจากสหภาพ
ยุุโรป) สััญลัักษณ์์นี้้ห
� มายความว่่าเครื่่�องมืือนี้้�เป็็ นไป
ตามระเบีียบข้ ้อบัังคัับว่่าด้ ้วยเครื่่�องมืือแพทย์์ของสหภาพ
ยุุโรป เลขที่่� 2017/745 (European MDR 2017/745) อย่่างครบถ้ ้วน

บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ส
� ามารถแปรใช้ ้ใหม่่ได้ ้

จำำ�แนกประเภทตามเกณฑ์์ของ ETL (ETL Classified)
หมายความว่่า ส่่วนประกอบส่่วนใหญ่่ของระบบเป็็ นไป
ตามมาตรฐาน 60601-1 ของ IEC

ไฟฟ้้ ากระแสตรง ตััวอย่่าง: การระบุุแรงดัันไฟ
ชาร์์จ 5.0 โวลต์์

หมายเลขประจำำ�เครื่่�องของผลิิตภัณ
ั ฑ์์

วัันที่่�ผลิิต
อ้ ้างอิิงหมายเลขรุ่่�นของแค็็ตตาล็็อก
เครื่่�องมืือแพทย์์
ผู้้�แทนของยุุโรป

ผู้้�ผลิิต
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โลโก้ ้กฎระเบีียบของสหภาพยุุโรปว่่าด้ ้วยเรื่่�องของเสีีย
จากเครื่่�องใช้ ้ไฟฟ้้ าและอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ อนุุญาต
ให้ ้มีีการส่่งคืืนเพื่่�อการกำำ�จััดทิ้้ง� อย่่างเหมาะสม

Conformité Européenne (มาตรฐานการรัับรองของสหภาพ
ยุุโรป) สััญลัักษณ์์นี้้พ
� ร้ ้อมเลขที่่�จดแจ้ ้งหมายความว่่า
เครื่่�องมืือแพทย์์นี้้เ� ป็็ นไปคำำ�สั่่ง� เครื่่�องมืือแพทย์์เลขที่่�
93/42/EEC (Medical Device Directive 93/42/EEC) อย่่างครบถ้ ้วน

คำำ�เตืือนและข้้อควรระวััง
ความปลอดภััยของผู้้�ป่่ วยและผู้้�ใช้ ้ - คำำ�เตืือน

คำำ�เตืือน: ห้ ้ามปรัับเปลี่่�ยนส่่วนประกอบภายในหรืือภายนอกของเครื่่�อง AV500

เส้ ้นได้ ้ และไม่่ใช่่การแทนที่่�ดุล
ุ ยพิินิจ
ิ ทางการแพทย์์ที่่ดี
� ที่่
ี อ
� าศััยการหาตำำ�แหน่่ง
ด้ ้วยสายตาและการสััมผัส
ั ตลอดจนการตรวจประเมิินหลอดเลืือดดำำ� ควรใช้ ้เครื่่�อง
AV500 เฉพาะเพื่่�อช่่วยเสริิมดุล
ุ ยพิินิจิ ของบุุคลากรที่่�มีคุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเท่่านั้้�น

คำำ�เตืือน: ใช้ ้เฉพาะอุุปกรณ์์เสริิมที่่แ� นะนำำ �เท่่านั้้�นและอย่่าให้ ้เครื่่�องนี้้�ถููกฝน

คำำ�เตืือน: เครื่่�อง AV500 ทำำ�ให้ ้สามารถหาตำำ�แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�ชั้้ �นผิิวบาง

คำำ�เตืือน: ควรใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 เฉพาะเมื่่�อแบตเตอรี่่�ได้ ้รัับการชาร์์จอย่่าง

เพีียงพอเท่่านั้้�น (แสดงให้ ้เห็็นเมื่่�อไอคอนรููปแบตเตอรี่่�ที่่ด้
� ้านบนขวาของหน้ ้าจอ LCD
เป็็ นสีีเขีียว) หรืือเมื่่�อมีีการใช้ ้งานเครื่่�องมืือร่่วมกัับอุุปกรณ์์เสริิมแบบแฮนด์์ฟรีีที่่มี
� ี
การจ่่ายไฟ เพื่่�อให้ ้มั่่�นใจว่่าเครื่่�อง AV500 นั้้�นพร้ ้อมใช้ ้งาน

คำำ�เตืือน: การหาตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดดำำ�ด้ ้วยเครื่่�อง AV500 ขึ้้�นกัับปัั จจััยหลาย

อย่่างของผู้้�ป่่ วย และอาจไม่่แสดงให้ ้เห็็นหลอดเลืือดดำำ�บนผู้้�ป่่ วยที่่�มีห
ี ลอดเลืือด
ดำำ�อยู่่ลึ
� ก
ึ หรืือผู้้�ป่่ วยที่่�มีอ
ี าการทางผิิวหนััง มีีขน มีีแผลเป็็ น หรืือผิิวหนัังที่่�มีค
ี วาม
โค้ ้งเว้ ้ามาก และเนื้้�อเยื่่�อไขมััน

คำำ�เตืือน: เครื่่�อง AV500 แสดงให้ ้เห็็นเฉพาะหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น� ผิิว และแสดงให้ ้
เห็็นเฉพาะหลอดเลืือดที่่�ระดัับความลึึกจำำ �กััดเท่่านั้้�น ทั้้�งนี้้�ขึ้้น
� กัับปัั จจััยหลาย
อย่่างของผู้้�ป่่ วย เครื่่�อง AV500 ไม่่ระบุุความลึึกของหลอดเลืือด

คำำ�เตืือน: เครื่่�อง AV500 จะส่่งแสงเลเซอร์์ชนิดที่่
ิ ม
� องเห็็นด้ ้วยตาเปล่่าและชนิิด
ที่่�มองไม่่เห็็นด้ ้วยตาเปล่่า ห้ ้ามจ้ ้องมองลำำ�แสงเลเซอร์์

คำำ�เตืือน: หยุุดใช้ ้เครื่่�อง AV500 หากไฟสีีเขีียวไม่่ส่่องสว่่างเมื่่�อกดปุ่่�มสีีม่่วงด้ ้าน
ข้ ้างแล้ ้ว

คำำ�เตืือน: ห้ ้ามถืือเครื่่�อง AV500 ในขณะที่่�ทำ�ำ การเจาะเลืือดหรืือทำำ�หัตถ
ั การทาง
การแพทย์์อื่่น
� ๆ

คำำ�เตืือน: สำำ�หรัับการใช้ ้ภายนอกเท่่านั้้�น
คำำ�เตืือน: เก็็บเครื่่�อง AV500 และแบตเตอรี่่�ให้ ้พ้ ้นมืือเด็็ก
คำำ�เตืือน: ท่่านจะต้ ้องวางเครื่่�อง AV500 ไว้ ้เหนืือจุุดศููนย์์กลางของหลอดเลืือด

ดำำ�ที่่จ� ะตรวจประเมิินโดยตรง เพื่่�อให้ ้สามารถหาตำำ�แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�ได้ ้
อย่่างแม่่นยำำ�

ความปลอดภััยของผู้้�ป่่ วยและผู้้�ใช้ ้ - ข้ ้อห้ ้ามใช้ ้

คำำ�เตืือน: ไม่่ควรใช้ ้เครื่่�อง AV500 เพื่่�อหาตำำ�แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�ในดวงตา
คำำ�เตืือน: เครื่่�อง AV500 ไม่่มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อให้ ้ใช้ ้เป็็ นเครื่่�องมืือในการตรวจ
วิินิจิ ฉััยหรืือเพื่่�อการรัักษาอาการใด ๆ

ความปลอดภััยของผู้้�ป่่ วยและผู้้�ใช้ ้ - ข้ ้อควรระวััง

ข้้อควรระวััง: กฎหมายของรััฐบาลกลางแห่่งสหรััฐอเมริิกากำำ�หนดข้ ้อจำำ�กัด
ั ไว้ ้
ว่่าเฉพาะแพทย์์หรืือบุุคลากรทางการแพทย์์อื่่น
� ๆ ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเท่่านั้้�นที่่�
สามารถจำำ�หน่่ายหรืือสั่่�งเครื่่�องมืือนี้้�ได้ ้
ข้้อควรระวััง: การใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 ในลัักษณะที่่�แตกต่่างจากที่่�ระบุุไว้ ้ในคู่่มื
� อ
ื
การใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 ฉบัับนี้้�อาจส่่งผลให้ ้เกิิดการรัับสััมผัส
ั แสงเลเซอร์์ที่่เ� ป็็ นอััน
ตรายได้ ้

การดููแลรัักษาเครื่่�อง-คำำ�เตืือน

คำำ�เตืือน: ห้ ้ามแช่่เครื่่�อง AV500 หรืือแท่่นชาร์์จเครื่่�อง AV500 ในของเหลว
หรืือทำำ�ให้ ้เครื่่�อง AV500 เปีี ยกจนของเหลวหกล้ ้น

คำำ�เตืือน: อย่่าพยายามเปิิ ด ถอดประกอบชิ้้�นส่่วน หรืือซ่่อมบำำ�รุงุ ชุุดแบตเตอรี่่�
ห้ ้ามบดทัับ เจาะ หรืือทิ้้�งแบตเตอรี่่�ลงในกองเพลิิงหรืือน้ำำ�� อย่่าให้ ้หน้ ้าสััมผัส
ั ภาย
นอกเกิิดการลััดวงจร อย่่าให้ ้รัับสััมผัสกั
ั บ
ั อุุณหภููมิิที่่สูู
� งกว่่า 60°C

4

ไม่่ว่่าในลัักษณะใดก็็ตาม

หรืือรัับสััมผัสค
ั วามชื้้�นสููง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากเพลิิงไหม้ ้หรืืออัันตรายจากไฟฟ้้ าดูู
ดและสััญญาณรบกวน

คำำ�เตืือน: ใช้ ้เฉพาะอุุปกรณ์์เสริิมและอะไหล่่ของ AccuVein กัับเครื่่�อง AV500 เท่่านั้้�น
การใช้ ้อุุปกรณ์์เสริิมที่่ไ� ม่่ใช่่ของ AccuVein อาจทำำ�ให้ ้ความปลอดภััยลดลง

คำำ�เตืือน: ควรหลีีกเลี่่�ยงการใช้ ้อุุปกรณ์์นี้้ใ� กล้ ้หรืือซ้ ้อนทัับกัับอุุปกรณ์์อื่่น� เพราะ

อาจส่่งผลให้ ้เครื่่�องมีีการทำำ�งานที่่�ไม่่ถููกต้ ้อง หากจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้งานในลัักษณะ
ดัังกล่่าว ควรจัับตาดููอุุปกรณ์์นี้้�และอุุปกรณ์์อื่่น
� ดัังกล่่าว เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการ
ทำำ�งานตามปกติิ

คำำ�เตืือน: การใช้ ้อุุปกรณ์์เสริิมอื่่น� นอกเหนืือจากที่่�ผู้้�ผลิิตอุปุ กรณ์์นี้้ร� ะบุุหรืือจััด

ไว้ ้ให้ ้ อาจส่่งผลให้ ้อุุปกรณ์์นี้้มี
� ก
ี ารแพร่่กระจายสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าออกจาก
อุุปกรณ์์เพิ่่�มขึ้้น� หรืือทำำ�ให้ ้ภููมิิคุ้้�มกัน
ั สนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าของอุุปกรณ์์ลดลง หรืือส่่ง
ผลให้ ้เกิิดการทำำ�งานของอุุปกรณ์์อย่่างไม่่เหมาะสม
� สารเคลื่่�อนที่่� (ซึ่่�งรวมถึึงอุุปกรณ์์ต่่อพ่่วง
คำำ�เตืือน: ควรใช้ ้งานอุุปกรณ์์วิทยุ
ิ สื่่
ุ อ
เช่่น สายอากาศ และเสาอากาศภายนอก) ให้ ้ห่่างจากชิ้้�นส่่วนใด ๆ ของเครื่่�อง
AV500, CC500 หรืือ HF570 เป็็ นระยะอย่่างน้ ้อย 30 ซม.

การดููแลรัักษาเครื่่�อง-ข้ ้อควรระวััง

ข้้อควรระวััง: ใช้ ้เฉพาะอุุปกรณ์์เสริิมสำำ�หรัับชาร์์จแบตเตอรี่่�และอุุปกรณ์์เสริิม
อื่่�น ๆ ที่่� AccuVein อนุุญาตและมีีตราสิินค้ ้าเท่่านั้้�น
ข้้อควรระวััง: สััญญาณรบกวนจากสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า (EMI) อาจส่่งผลกระทบ
ต่่อประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานที่่�ถููกต้ ้องของเครื่่�อง การกำำ�จัดต้
ั ้นเหตุุของสััญญาณ
รบกวนนั้้�นจะทำำ�ให้ ้เครื่่�องมีีการทำำ�งานเป็็ นปกติิตามเดิิม
ข้้อควรระวััง: อย่่าใช้วิิ้ ธีกี ารที่่�อาศััยความร้ ้อนหรืือความดัันในการทำำ�ให้ ้เครื่่�อง AV500
ปลอดเชื้้�อ
ข้้อควรระวััง: เครื่่�อง AV500 จะไม่่แสดงหลอดเลืือดดำำ �หากใช้ ้งานนอกช่่วง
อุุณหภููมิิของเครื่่�อง
ข้้อควรระวััง: เครื่่�อง AV500 อาจไม่่แสดงหลอดเลืือดดำำ�หากใช้ ้งานภายใต้ ้แสงที่่�
สว่่างจ้ ้า เช่่น แสงแดด
ข้้อควรระวััง: ห้ ้ามถอดประกอบชิ้้�นส่่วนหรืือปรัั บเปลี่่�ยนเครื่่�อง AV500 หรืือ
อุุปกรณ์์เสริิมใด ๆ ที่่�ใช้ ้ชาร์์จไฟให้ ้เครื่่�อง
ข้้อควรระวััง: อย่่าซ่่อมบำำ�รุงุ ด้ ้วยตััวเอง เครื่่�อง AV500 ไม่่มีีส่่วนประกอบที่่�ลููกค้ ้า
สามารถซ่่อมบำำ�รุงุ ได้ ้ เฉพาะแผนกซ่่อมบำำ�รุงุ ที่่�ได้ ้รัับอนุุญาตจาก AccuVein เท่่านั้้�นที่่�
สามารถดำำ�เนิินการซ่่อมบำำ�รุงุ เครื่่�อง AV500 และอุุปกรณ์์เสริิมของเครื่่�องได้ ้

เหตุุการณ์์ที่่ไ� ม่่พึึงประสงค์์หรืือร้ ้ายแรง
ควรรายงานเหตุุการณ์์ร้ ้ายแรงใด ๆ ที่่�เกิิดขึ้้น
� อัันเกี่่�ยวข้ ้องกัับการใช้ ้งานอุุปกรณ์์
AccuVein ใด ๆ ให้ ้ผู้้�ผลิิต ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย และหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลของประเทศ
สมาชิิกที่่�ผู้้�ใช้ ้งานและ/หรืือผู้้�ป่่ วยอาศััยอยู่่ไ� ด้ ้รัับทราบ

� ฐาน
การใช้ง้ านและการทำำ�งานขั้นพื้้
้� น

การติิดตั้้ง�

รายละเอีียดผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ต้ ้องวางเครื่่�อง AV500 ลงในแท่่นชาร์์จของเครื่่�องก่่อน
การใช้ ้งานครั้้�งแรก AccuVein ขอแนะนำำ �ให้ ้ชาร์์จเครื่่�อง AV500
อย่่างเต็็มที่่ก่่
� อนการใช้ ้งานครั้้�งแรก เชื่่�อมต่่อแท่่นชาร์์จ
เข้ ้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟ เครื่่�อง AV500 มาพร้ ้อมกัับอะแดป
เตอร์์ไฟฟ้้ าหลายชุุดเพื่่�อให้ ้มั่่�นใจว่่าสามารถใช้ ้กัับเต้ ้ารัับ
ไฟฟ้้ าได้ ้ หากจำำ�เป็็ น ให้ ้ตรึึงอะแดปเตอร์์ไฟฟ้้ าที่่�แตก
ต่่างกัันเข้ ้ากัับแหล่่งจ่่ายไฟก่่อนที่่�จะเสีียบเข้ ้าไปในเต้ ้ารัับ
เครื่่�อง AV500 ใช้ ้ได้ ้กัับแรงดัันไฟฟ้้ าตั้้�งแต่่ 100 – 240 โวลต์์
กระแสสลัับ

เครื่่�อง AV500 ทำำ�งานโดยใช้ ้แสงอิินฟราเรดเพื่่�อตรวจหา
หลอดเลืือดดำำ�ใต้ ้ผิิวหนััง จากนั้้�นจึึงฉายภาพให้ ้เห็็นตำำ�
แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�บนผิิวหนัั งเหนืือหลอดเลืือด
ดำำ�นั้้น
� โดยตรง บุุคลากรทางการแพทย์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ สมบััติ ิ
เหมาะสมสามารถมองเห็็นระบบหลอดเลืือดที่่�ปรากฏเพื่่�อ
ช่่วยในการหาหลอดเลืือดดำำ�ที่่มี
� ข
ี นาดที่่�เหมาะสมและ
ตำำ�แหน่่งที่่�จะเจาะเลืือด รวมทั้้�งหััตถการทางการแพทย์์
อื่่�น ๆ ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้องหาตำำ
้
�แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�ชั้้ �นผิิว การใช้ ้
เครื่่�อง AV500 ไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการฝึึ กอบรมใด ๆ

ดึึงแผ่่นฟิิ ล์ม
์ พลาสติิกป้้ องกัันออกจากจอแสดงผลของ
AV500 ก่่อนการใช้ ้งาน

วััตถุป
ุ ระสงค์์การใช้ ้
เครื่่�อง AV500 ของ AccuVein เป็็ นเครื่่�องมืือแบบมืือถืือชนิิด
พกพาได้ ้ที่่�ช่่วยให้ ้บุุ ค ลากรทางการแพทย์์ส ามารถ
� ผิิวบางเส้ ้นได้ ้ เครื่่�อง AV500
หาตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น
มีีจุุดประสงค์์เพื่่�อให้ ้ใช้ ้เป็็ นส่่วนเสริิมการฝึึ กอบรมและ
ประสบการณ์์ทางการแพทย์์ที่่เ� หมาะสม ไม่่ควรใช้ ้เครื่่�อง
AV500
เพื่่�อเป็็ นวิิธีก
ี ารเดีียวในการหาตำำ�แหน่่งหลอด
เลืือดดำำ� และเฉพาะบุุคลากรทางการแพทย์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ สมบััติ ิ
เหมาะสมเท่่านั้้�นที่่�ควรใช้ ้เครื่่�องนี้้� บุุคคลดัังกล่่าวควรใช้ ้
เครื่่�องก่่อนการคลำำ �หาตำำ �แหน่่งเพื่่�อช่่วยระบุุตำำ�แหน่่ง
ของหลอดเลืือดดำำ�หรืือภายหลัังเพื่่�อยืืนยัันว่่าเป็็ นตำำ�แหน่่ง
ของหลอดเลืือดดำำ�ตามที่่�ทราบหรืือไม่่ เมื่่�อใช้ ้เครื่่�อง AV500
แพทย์์ค วรปฏิิบััติ ต
ิ ามวิิธี ก
ี ารและหลัั ก ปฏิิบััติ ท
ิ างการ
แพทย์์ที่่เ� หมาะสมเสมอ ดัังที่่�สถาบัันทางการแพทย์์ของตน
กำำ�หนดไว้ ้ ตลอดจนการใช้ ้ดุุลยพิินิจ
ิ ทางการแพทย์์ที่่ดี
� ี
เมื่่�อใช้ ้อย่่างเหมาะสม เครื่่�อง AV500 ทำำ�ให้ ้ผู้้�ใช้ ้สามารถ
� ผิิวบางเส้ ้นที่่�เกี่่�ยวข้ ้องกัับ
หาตำำ�แหน่่งหลอดเลืือดดำำ�ชั้้น
หััตถการทางการแพทย์์ เช่่น การเจาะเลืือดจากหลอดเลืือดดำำ�
สามารถใช้ ้เครื่่�อง AV500 ได้ ้ในสถานที่่�ที่่ก
� ารหาตำำ�แหน่่ง
หลอดเลืือดดำำ�มีค
ี วามเหมาะสม เช่่น โรงพยาบาล และคลิินิก
ิ

เครื่่�อง AV500 แสดงให้ ้เห็็นเฉพาะระบบหลอดเลืือดชั้้�นผิิว
เท่่านั้้�น ความลึึกสููงสุุดที่่ห
� ลอดเลืือดดำำ�จะปรากฏให้ ้เห็็น
มีีความแตกต่่างกัันไปตามผู้้�ป่่ วยแต่่ละราย นอกจากนี้้�
หลอดเลืือดดำำ�หรืือส่่วนของหลอดเลืือดดำำ�ของผู้้�ป่่ วย
บางรายอาจไม่่ปรากฏให้ ้เห็็นอย่่างชััดเจนหรืือไม่่ปรากฏให้ ้
เห็็นเลย สาเหตุุที่่ห
� ลอดเลืือดดำำ�ปรากฏให้ ้เห็็นน้ ้อยกว่่า
ระดัับที่่�ควรหรืือไม่่ปรากฏให้ ้เห็็นเลย รวมถึึงแต่่ไม่่จำำ�กัด
ั
เฉพาะ ความลึึกของหลอดเลืือดดำำ� สภาพผิิวหนััง (เช่่น
ผิิวหนัังอัักเสบ รอยสััก) ขนบนผิิวหนััง แผลเป็็ นหรืือผิิว
หนัังส่่วนอื่่�นที่่�มีค
ี วามโค้ ้งเว้ ้ามาก และเนื้้�อเยื่่�อไขมััน
เมื่่�อถืือไว้ ้เหนืือหลอดเลืือดโดยตรง เครื่่�อง AV500 จะระบุุ
ตำำ�แหน่่งศููนย์์กลางของหลอดเลืือดดำำ�ได้ ้อย่่างแม่่นยำำ�
หากเลื่่�อนออกจากตำำ�แหน่่งเหนืือหลอดเลืือดโดยตรง
มากขึ้้�นจะส่่งผลให้ ้หลอดเลืือดดำำ�ปรากฏขึ้้�นในตำำ�แหน่่ง
เยื้้�องศููนย์์ ความกว้ ้างของหลอดเลืือดดำำ�ที่่ป
� รากฏอาจ
แตกต่่างจากความกว้ ้างที่่�แท้ ้จริิง ทั้้�งนี้้�ขึ้้น
� อยู่่กั
� บ
ั ความ
แตกต่่างของผู้้�ป่่ วยแต่่ละรายและความกว้ ้างของหลอด
เลืือดดำำ� เส้ ้นศููนย์์กลางของหลอดเลืือดดำำ�มีค
ี วามถููกต้ ้อง
แม่่นยำำ�เมื่่�อใช้ ้เครื่่�องมืือนี้้�อย่่างถููกต้ ้อง และควรใช้ ้เป็็ นเป้้ า
หมายเมื่่�อทำำ�การเจาะเลืือดหรืือหััตถการทางการแพทย์์อื่่น
� ๆ
เครื่่�อง AV500 ไม่่จำำ�เป็็ นต้ ้องมีีการบำำ�รุงุ รัักษาที่่�ทำำ�เป็็ น
ประจำำ�หรืือการบำำ�รุงุ รัักษาเชิิงป้้ องกััน
เครื่่�อง AV500 เป็็ นเครื่่�องชนิิดพกพา โดยได้ ้รัับกำำ�ลังั ไฟ
ฟ้้ าภายในจากแบตเตอรี่่�และได้ ้รัับการรัับรองเพื่่�อการใช้ ้
� มผััสร่่างกาย
งานอย่่างต่่อเนื่่�อง AV500 ถืือเป็็ นชิ้้�นส่่วนที่่่�สัั
ผู้้�ป่่ วย ชนิิด B
ิ บั
เทคโนโลยีีใน AV500 มีีสิทธิ
ิ ต
ั รคุ้้�มครอง กรุุณาอ่่าน
ข้ ้อมููลล่่าสุุดที่่เ� ว็็บไซต์์ www.accuvein.com
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� ฐาน
การใช้ง้ านและการทำำ�งานขั้นพื้้
้� น
เปิิ ด/ปิิ ดเครื่่�อง – ปุ่่�มด้้านข้้าง

ี วงที่่�อยู่่ด้
้
ปุ่่�มสีม่่
� ้านซ้ายของเครื่่�
อง AV500 จะเปิิ ด
ให้ ้เครื่่�อง AV500 ทำำ�งานและเปิิ ดไฟแสดง
หลอดเลืือดดำำ� กดปุ่่�มนั้้�นอีีกครั้้�งเพื่่�อปิิ ดไฟ
แสดงหลอดเลืือดดำำ�และเครื่่�อง
กดปุ่่�มด้ ้านข้ ้างสี ีม่่วงอีีก ครั้้�ง เพื่่�อ เปิิ ดไฟ
แสดงหลอดเลืือดดำำ�และเริ่่�มหาตำำ�แหน่่งของ
หลอดเลืือดดำำ�อีก
ี ครั้้�ง

ปุ่่�มควบคุุมเครื่่�อง AV500 โดยสรุุป
ใช้ ้งานเครื่่�อง
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การตั้งค่่าตรงข้้
้�
าม
ปุ่่�มด้ ้านซ้ ้าย

การตั้้�งค่่าตรงข้ ้ามจะเปลี่่�ยนลัักษณะการฉายภาพหลอดเลืือดดำำ�เพื่่�อให้ ้เห็็นหลอดเลืือดดำำ�
เป็็ นสีีเขีียว หรืือหลอดเลืือดดำำ�เป็็ นสีีดำำ� ส่่วนพื้้�นหลัังที่่�ไม่่มีีหลอดเลืือดจะเป็็ นสีีเขีียว การ
เปลี่่�ยนการตั้้�งค่่าตรงข้ ้ามอาจทำำ�ให้ ้การมองเห็็นหลอดเลืือดดำำ�และระดัับความสบายตาดีีขึ้้น
�
ใช้ ้ปุ่่�มด้ ้านซ้ ้ายเพื่่�อสัับเปลี่่�ยนการฉายภาพ

ความเข้้มของการฉายภาพ
ปุ่่�มตรงกลาง
1 ต่ำำ��
2 ปกติิ
3 สว่่างจ้ ้า

ความสว่่างของการฉายภาพหลอดเลืือดดำำ�สามารถควบคุุมได้ ้โดยใช้ ้ปุ่่�มปรัับความสว่่าง

การตั้งค่่าหมดเวลา
้�
ระยะเวลาก่่อนที่่�เครื่่�องจะปิิ ดทำำ�งาน
โดยอััตโนมััติ ิ
ปุ่่�มด้ ้านขวา
หมดเวลาที่่� 10 นาทีี
∞ ไม่่มีีการหมดเวลา

การตั้้�งค่่าหมดเวลาจะกำำ�หนดระยะเวลาก่่อนที่่�ไฟแสดงหลอดเลืือดดำำ�จะดัับลง การตั้้�งค่่านี้้�
อาจช่่วยยืืดเวลาการใช้ ้งานแบตเตอรี่่�ของเครื่่�อง AV500 ในการตั้้�งเวลา ให้ ้กดปุ่่�มด้ ้านขวาเพื่่�อ
ไปยัังเมนููการหมดเวลา สามารถตั้้�งค่่าการหมดเวลาเป็็ น ∞ (ไม่่มีีการหมดเวลา) หรืือ
10 นาทีีได้ ้

� ฐาน
การใช้ง้ านและการทำำ�งานขั้นพื้้
้� น
การวางตำำ�แหน่่งเครื่่�อง AV500

ถืือเครื่่�องไว้ ้เหนืือผิิวหนัังในระยะห่่าง 6–10 นิ้้�ว
(150 ถึึง 250 มิิลลิิเมตร) สแกนบริิเวณ
ที่่�สนใจดูู เมื่่�อเลืือกหลอดเลืือดดำำ�แล้ ้ว ต้ ้ง
ตรวจสอบจนแน่่ใจว่่าไฟแสดงหลอดเลืือด
้
ดำำ �อยู่่�ต รงกลางเหนืือ เส้ นศููนย์์
ก ลางของ
หลอดเลืือดดำำ�โดยตรง หากจัับเครื่่�องเอีียง
ไปด้ ้านใดด้ ้านหนึ่่�งของหลอดเลืือดดำำ� จะ
ทำำ�ให้ ้หลอดเลืือดดำำ�ที่่ฉ
� ายให้ ้เห็็นอยู่่เ� ยื้้�อง
ศููนย์์จากตำำ�แหน่่งที่่�แท้ ้จริิงใต้ ้ผิิวหนััง ท่่าน
สามารถเพิ่่�มคุณ
ุ ภาพของการแสดงหลอด
เลืือดดำำ�ได้ ้โดยปรัับความสููงและมุุมที่่ทำ
� ำ�กับ
ั
ผิิวหนัังไปเล็็กน้ ้อย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง การ
เลื่่�อนเครื่่�องให้ ้เข้ ้าใกล้ ้หรืือออกห่่างจากผิิว
หนัังอาจช่่วยให้ ้เห็็นหลอดเลืือดดำำ�เพิ่่�มขึ้้น
�
ทั้้�งนี้้�ขึ้้น
� อยู่่กั
� บ
ั ระบบหลอดเลืือดของผู้้�ป่่ วย
การจััดแสงภายในห้ ้อง และความลึึกของ
หลอดเลืือด
คำำ�เตืือน: ท่่านจะต้ ้องวางเครื่่�อง AV500 ไว้ ้เหนืือ
จุุดศููนย์์กลางของหลอดเลืือดดำำ�ที่่จ
� ะตรวจ
ประเมิินโดยตรง เพื่่�อให้ ้สามารถหาตำำ�แหน่่ง
ของหลอดเลืือดดำำ�ได้ ้อย่่างแม่่นยำำ�ที่่สุ
� ด
ุ
คำำ�เตืือน: ความกว้ ้างของการฉายภาพหลอด
เลืือ ดดำำ �มี ค
ี วามถููกต้ ้องแม่่นยำำ �ม ากที่่�สุุด
เมื่่�อวางเครื่่�อง AV500 ไว้ ้ใกล้ ้กัับร่่างกายมากที่่�สุด
ุ
ข้้อควรระวััง: เครื่่�อง AV500 อาจไม่่แสดง
้
ให้ ้เห็็นหลอดเลืือดดำำ �หากใช้งานภายใต้
้
แสงสว่่างจ้ ้า เช่่น แสงแดดจ้ ้า

ตรวจประเมิินระบบหลอดเลืือด

ในขณะที่่�ไฟแสดงหลอดเลืือดดำำ �เปิิ ดอยู่่�
ให้ ้ฉายเครื่่�อง AV500 เหนืือผิิวหนัังของผู้้�ป่่ วย
ท่่านสามารถทำำ�เช่่นนี้้�ก่่อนการคลำำ� หรืือกร
สแกนอย่่างรวดเร็็วเหนืือผิิวหนัังของผู้้�ป่่ วย
เพื่่�อช่่วยจำำ�กัดตำ
ั ำ�แหน่่งที่่�เป็็ นไปได้ ้ให้ ้แคบ
ลง
หรืือหลัังจากที่่�การคลำำ�ช่่วยยืืนยััน
ตำำ�แหน่่งของหลอดเลืือดดำำ�และความเหมาะ
สมแล้ ้ว
จากนั้้�น ท่่านมัักจะเห็็นหลอดเลืือดดำำ�ได้ ้ดีี
ขึ้้�นโดยหมุุนเครื่่�อง AV500 ไปตามแกนของ
เครื่่�องเล็็กน้ ้อย และเลื่่�อนเครื่่�องให้ ้เข้ ้าใกล้ ้
หรืือออกห่่างจากผิิวหนัังมากขึ้้�น
ยืืนยัันหลอดเลืือดดำำ�

หลัังจากการตรวจประเมิินระบบหลอดเลืือด
ของผู้้�ป่่ วยแล้ ้ว ให้ ้ยืืนยัันตำำ�แหน่่งสำำ�หรัับ
หัั ตถ การของท่่านด้ ว้ ยการตรวจสอบ
ตำำ�แหน่่งและความเหมาะสมของหลอดเลืือดดำำ�
้
โดยใช้เทคนิิ
คทางการแพทย์์ตามปกติิและ
ดุุลยพิินิจ
ิ ทางการแพทย์์ที่่ดี
� ี เช่่น การมองดูู
หลอดเลืือดดำำ� การคลำำ� และเทคนิิคทางการ
แพทย์์อื่่น
� ๆ
อุุปกรณ์์เสริิมแบบแฮนด์์ฟรีีของ AccuVein ช่่วย
ให้ ้มืือของท่่านเป็็ นอิิสระที่่�จะดำำ�เนิินหััตถ
การทางการแพทย์์ได้ ้ นอกจากนี้้� ท่่านยััง
สามารถส่่งเครื่่�อง AV500 ไปให้ ้ผู้้�ช่่วยถืือไว้ ้
ในระหว่่างหััตถการ เฉพาะบุุคลากรทางการ
แพทย์์ที่่มี
� คุ
ี ณ
ุ สมบััติเิ หมาะสมเท่่านั้้�นที่่�ควร
้ อง AV500 และเฉพาะเมื่่�อใช้ร่่วมกัั
้
ใช้เครื่่�
บ
เทคนิิคการประเมิินหลอดเลืือดดำำ�ด้ ้วยสายตา
ั ัสที่่เ� หมาะสมเท่่านั้้�น
และการสัมผั
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การชาร์์จ การทำำ�ความสะอาด และการกำำ�จััดทิ้้ง�

การชาร์์จเครื่่�อง AV500
ตรวจสอบว่่า แท่่นชาร์์จมีีการเชื่่�อมต่่ออย่่างเหมาะสม
หรืือไม่่ (โปรดดููหััวข้ ้อการติิดตั้้ง� ) วางเครื่่�อง AV500
ลงในแท่่นชาร์์จโดยให้ ้จอ LCD หัันหน้ ้าออกเพื่่�อเริ่่�มต้ ้น
การชาร์์จ ไอคอนชาร์์จแบตเตอรี่่�เป็็ นไอคอนแบบเคลื่่�อน
ไหวและจะปรากฏขึ้้�น ในระหว่่างการชาร์์จ เครื่่�อ ง
AV500 แสงบนแท่่นชาร์์จจะเปิิ ดทำำ�งานเฉพาะเมื่่�อตรวจ
พบเครื่่�องแล้ ้วเท่่านั้้�น หากแสงเปิิ ดทำำ�งานเมื่่�อไม่่มีีเ
ครื่่�องวางอยู่่บ
� นแท่่นชาร์์จ โปรดโทรศััพท์์ติดต่่
ิ อฝ่่ าย
สนัับสนุุนของ AccuVein เพื่่�อขอความช่่วยเหลืือ
ใช้ ้งานเครื่่�องใน
ขาตั้้�งแบบ
แฮนด์์ฟรีีที่่มี
� ี
กำำ�ลังั ไฟฟ้้ า
ไฟแบตเตอรี่่�
80% ถึึง 100%

ไฟแบตเตอรี่่�
60% ถึึง 80%

ไฟแบตเตอรี่่�
40% ถึึง 60%

ไฟแบตเตอรี่่�
20% ถึึง 40%

ทำำ�งานไม่่ได้ ้
เพราะไฟ
แบตเตอรี่่�ต่ำำ��
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ท่่านสามารถจััดเก็็บเครื่่�อง AV500 ไว้ ้บนแท่่นชาร์์จของ
เครื่่�องหรืืออุุปกรณ์์เสริิมแบบแฮนด์์ฟรีีของ AccuVein
ที่่�มีกำ
ี �ลั
ำ งั ไฟฟ้้ าได้ ้ เพื่่�อให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการชาร์์จแบตเตอรี่่�
อยู่่เ� สมอและพร้ ้อมใช้ ้งาน การชาร์์จแบตเตอรี่่�ของ
เครื่่�อง AV500 มากเกิินไปจะไม่่เกิิดขึ้้น
� เมื่่�อใช้ ้อุุปกรณ์์
ชาร์์จไฟที่่�ผ่่านการรัับรองแล้ ้ว
ข้้อควรระวััง: ใช้ ้เฉพาะแหล่่งจ่่ายไฟ AccuVein PS510
พร้ ้อมกัับแท่่น CC500 หรืืออุุปกรณ์์เสริิมอื่่น
� ๆ ที่่�ผ่่านการ
รัับรองจาก AV500 แล้ ้วเท่่านั้้�น
เมื่่�อแบตเตอรี่่�ของเครื่่�อง AV500 มีีไฟเหลืือน้ ้อย ไฟแสดง
สถานะของแบตเตอรี่่�จะกะพริิบเป็็ นสีีเหลืืองหรืือสีี
แดงและส่่งเสีียงเตืือนซ้ำำ�� ๆ ก่่อนที่่�แบตเตอรี่่�จะหมด
ั ญาณเตืือนบนหน้ ้าจอเพื่่�อขอ
อย่่างสมบููรณ์์ จะมีีสัญ
� ารทำำ�งาน
ให้ ้ชาร์์จแบตเตอรี่่� เครื่่�อง AV500 จะกลัับสู่่ก
ปกติิเมื่่�อแบตเตอรี่่�ของเครื่่�องได้ ้รัับการชาร์์จแล้ ้ว
ในการทำำ�งานปกติิ จำำ�เป็็ นต้ ้องเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ของ
เครื่่�อง AV500 ประมาณทุุกสองหรืือสามปีี อายุุการใช้ ้
งานแบตเตอรี่่�ขึ้้น
� อยู่่กั
� บ
ั ปัั จจััยต่่าง ๆ เช่่น เวลาการใช้ ้งาน
อุุณหภููมิิของเครื่่�อง และจำำ�นวนรอบของการชาร์์จไฟ
� ลง
รอบการชาร์์จที่่�นานขึ้้�นหรืือช่่วงการใช้ ้งานที่่�สั้้น
เป็็ นตััวชี้้�ว่่าควรเปลี่่�ยนแบตเตอรี่่�ใหม่่
หากท่่านสงสััยว่่าพบปัั ญหาใด ๆ เกี่่�ยวกัับแบตเตอรี่่�
โปรดแจ้ ้งหมายเลขประจำำ�เครื่่�อง (serial number) และอาการ
ที่่�เกิิดขึ้้น
� แก่่ ศููนย์์ช่่วยเหลืือลููกค้ ้าของ AccuVein (AccuVein
Customer Support) ที่่�:
(ลููกค้ ้าภายในประเทศสหรััฐอเมริิกา) service@accuvein.com
หรืือโทร 888-631-8160
(ลููกค้ ้าต่่างประเทศ) ติิดต่่อตััวแทนจััดจำำ�หน่่าย AccuVein
ในพื้้�นที่่�ของท่่าน

เครื่่�อง AV500 ไม่่มีีการบำำ�รุง
ุ รัักษาตามระยะเวลา
การปรัับเทีียบมาตรฐานภาคสนาม และไม่่
่ มแซมในภาคสนามได้้
สามารถซ่อ

การชาร์์จ การทำำ�ความสะอาด และการกำำ�จััดทิ้้ง�
การทำ�ความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค

การกำำ�จััดทิ้้ง�

คำ�เตือน: ผู้ใช้ควรตรวจดูเครื่อง AV500 และทำ�ความสะอาดตลอด

ตามที่่�กำำ�หนดไว้ ้ใน WEEE (กฎระเบีียบว่่าด้ ้วยของเสีียจากเครื่่�อง
ใช้ ้ไฟฟ้้ าและอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์) ของประชาคมยุุโรปและ
กฎหมายภายในประเทศอื่่�น ๆ AccuVein เสนอโอกาสให้ ้ผู้้�ใช้ ้ปลาย
ทางทุุกรายสามารถส่่งคืืนเครื่่�องที่่� “หมดอายุุการใช้ ้งาน” ได้ ้
โดยไม่่คิิดค่่าใช้ ้จ่่ายในการกำำ�จัดทิ้้
ั ง� แต่่อย่่างใด
• ข ้อเสนอนีใ้ ช ้ได ้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
AccuVein
• เครือ
่ งต ้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่มีการถอดประกอบ
ชิ้้�นส่่วน และไม่่มีีการปนเปื้้� อน
หากท่่านมีีความประสงค์์ที่่จ
� ะส่่งคืืนผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ AccuVein เพื่่�อ
นำำ �ของเสีียกลัับมาใช้ ้ประโยชน์์ใหม่่ กรุุณาติิดต่่อฝ่่ ายบริิการ
ลููกค้ ้าของ AccuVein
การบำำ�บััดของเสีียเป็็นความรัับผิิดชอบของท่่าน
หากท่่านไม่่ส่่งคืืนเครื่่�องที่่� “หมดอายุุการใช้ ้งาน” กลัับไปยััง
AccuVein ท่่านต้ ้องส่่งไปยัังบริิษััทที่่มี
� ค
ี วามชำำ�นาญทางด้ ้านการ
นำำ �ของเสีียกลัับมาใช้ ้ประโยชน์์ใหม่่ ห้ ้ามทิ้้�งเครื่่�องในถัังขยะหรืือ
สถานที่่�กำำ�จััดของเสีียชุุมชน
เป็็ นที่่�ทราบกัันดีีว่่า วััสดุบ
ุ างชนิิดเป็็ นมลพิิษทางสิ่่�งแวดล้ ้อม
เนื่่�องจากมีีการปล่่อยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� ป็็ นพิิษออกมาในระหว่่างการ
ย่่อยสลาย กฎระเบีียบ RoHS มีีจุดมุ่่
ุ ง� หมายเพื่่�อลดปริิมาณสารพิิษ
ในผลิิตภัณ
ั ฑ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ในอนาคต AccuVein มีีหลัักปฏิิบัติ
ั ิ
ทางธุุร กิิจที่่�ต้ ้องการให้ ้ผลิิตภััณฑ์์แต่่ละชนิิด เป็็ นไปตามกฎ
ระเบีียบของ RoHS
จุุดประสงค์์ของกฎระเบีียบ WEEE คืือการใช้ ้กฎระเบีียบเพื่่�อบัังคัับ
ให้ ้มีีการนำำ �ของเสีียจากอุุปกรณ์์ไฟฟ้้ า/อิิเล็็กทรอนิิกส์์กลัับมา
แปรใช้ ้ใหม่่ การควบคุุมโดยการนำำ �ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ห
� มดอายุุการใช้ ้
งานแล้ ้วมาแปรใช้ ้ใหม่่ ช่่วยให้ ้ AccuVein หลีีกเลี่่�ยงผลเสีียที่่�ผลิิต
ภััณฑ์์ของบริิษััทมีต่่
ี อสิ่่�งแวดล้ ้อม

จนฆ่าเชื้อโรคให้เครื่อง AV500 ตามที่กำ�หนดไว้ในนโยบายของ
สถาบันของตนเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องนี้มีความสะอาดเพียงพอ
ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง
คำ�เตือน: ห้ามใช้เครื่อง AV500 หากหน้าต่างส่องสว่างหลอดเลือด
ดำ�มีรอยขีดข่วนหรือสกปรก ควรส่งเครื่อง AV500 กลับไปยังบริษัท
AccuVein เพื่อการซ่อมแซมหากหน้าต่างสำ�หรับไฟส่องหลอด
เลือดดำ�มีรอยขีดข่วน
ควรรัักษาความสะอาดของพื้้�นผิิวที่่�เกี่่�ยวกัับแสงและเลนส์์ที่่อ
� ยู่่�
ด้ ้านหลัังของเครื่่�อง AV500 เพื่่�อให้ ้มีีประสิิทธิภ
ิ าพสููงสุุด ใช้ ้แผ่่น
ชุุบแอลกอฮอล์์สำำ�เร็็ จรููปหรืือผ้ ้าเช็็ดเลนส์์เนื้้�อนุ่่� มที่่ห
� ยดด้ ้วย
ไอโซโพรพิิลแอลกอฮอล์์ที่่ค
� วามเข้ ้มข้ ้น 70% หลาย ๆ หยด สิ่่�ง
สกปรกหรืือรอยขีีดข่่วนบนหน้ ้าต่่างแสดงหลอดเลืือดดำำ�จะปรากฏ
เป็็ นเงามืืดบนภาพหลอดเลืือดดำำ�ที่่ฉ
� ายให้ ้เห็็น
ในการทำำ�ความสะอาดตััวเครื่่�อง AV500 และอุุปกรณ์์เสริิม ท่่าน
อาจใช้ ้น้ำำ� �ยาทำำ�ความสะอาดที่่�ผ่่านการรัับรองจาก AccuVein ตามคำำ�
แนะนำำ �ของ AccuVein และผู้้�ผลิิต ด้ ้านล่่างนี้้�คือ
ื วิิธีก
ี ารทำำ�ความ
สะอาด AV500 บางวิิธีที่่
ี ผ่่
� านการรัับรองแล้ ้ว สำำ�หรัับรายการฉบัับ
ของวิิธีก
ี ารทำำ�ความสะอาดผลิิตภัณ
ั ฑ์์และ อุุปกรณ์์เสริิม และการ
ทำำ�ความสะอาดสำำ�หรัับกระบวนการต่่าง ๆ ทั้้�งที่่�ผ่่านและยัังไม
ผ่่านการรัับรองแล้ ้ว โปรดดููที่่�:
www.accuvein.com/clean
PDI Super Sani-Cloth, PDI Sani-Cloth Plus, แผ่่นชุุบสารฟอกขาวสำำ�เร็็จรููป
(10% หรืือต่ำำ�� กว่่า), Caviwipes1 หรืือ Cavicide1, Cidex Plus, T-Spray II, Birex, Incides N,
Incidin Plus, Incidin Pro, EcoLab SaniCloth Active
ห้้ามแช่่เครื่่�อง AV500 หรืือแท่่นชาร์์จเครื่่�อง AV500 หรืืออุุปกรณ์์
เสริิมแบบแฮนด์์ฟรีีของเครื่่�อง AV500 ในของเหลวหรืือทำำ�ให้ ้เครื่่�อง
AV500 หรืือส่่วนประกอบของเครื่่�องเปีี ยกจนของเหลวหกล้ ้น อย่่า
ใช้ ้วิิธีก
ี ารที่่�อาศััยความร้ ้อนหรืือความดัันในการทำำ�ให้ ้เครื่่�อง AV500
ปลอดเชื้้�อ
ห้้ามทำำ�ความสะอาดเครื่่�อง AV500 ในขณะที่่�เครื่่�องอยู่่ใ� นแท่่น
ชาร์์จหรืืออุุปกรณ์์เสริิมแฮนด์์ฟรีี
ห้้ามทำำ�ความสะอาดเครื่่�อง AV500 เมื่่�อถอดฝาครอบแบตเตอรี่่�ออก
ถอดปลั๊๊� กของแท่่นชาร์์จออกก่่อนที่่�จะทำำ�ความสะอาดแท่่น
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อุุปกรณ์์เสริิม
ระบบส่่องหาหลอดเลืือดดำำ� AV500 ประกอบด้ ้วย
ไฟส่่องสว่่างหลอดเลืือดดำำ� AV500 พร้ ้อมด้ ้วย
แบตเตอรี่่�ในตััวที่่�สามารถชาร์์จได้ ้ แท่่นชาร์์จ
้
แหล่่งจ่่ายไฟ และเอกสารแนะนำำ �การใช้งาน
นอกจากนี้้� AccuVein ยัังเสนอขาตั้้�งแฮนด์์ฟรีี
้ ้ ซึ่่ง� แพทย์์เวชปฏิิบัติ
ให้ ้เลืือกใช้ได้
ั จำิ ำ�นวน
มากพบว่่ามีีประโยชน์์ หากต้ ้องการข้ ้อมููล
เกี่่�ยวกัับสิ่่ง� เหล่่านี้้�และอุุปกรณ์์เสริิมอื่่น
� ๆ ที่่�มีใี ห้ ้
้ ้ กรุุณาไปที่่�เว็็บไซต์์ของ AccuVein
เลืือกใช้ได้
www.accuvein.com

HF510
แขนแฮนด์์ฟรีีแบบไม่่ใช้ ้ไฟ
ฟ้้ าพร้ ้อมด้ ้วยตััวหนีีบ

HF550
แขนแฮนด์์ฟรีีมีล้ี ้อ
แบบไม่่ใช้ ้ไฟฟ้้ า

HF570
ขาตั้้�งมีีล้ ้อแฮนด์์ฟรีี
แบบใช้ ้ไฟฟ้้ า

HF580
ขาตั้้�งมีีล้ ้อแฮนด์์ฟรีีรููปคอ
ห่่านแบบใช้ ้ไฟฟ้้ า

10

่ มบำำ�รุง
� งต้้นและการซ่อ
การแก้้ไขปััญหาเบื้้อ
ุ

ั ญาณเตืือน
ข้ ้อผิิดพลาดและสัญ

การบริิการ

เครื่่�อง AV500 จะส่่งสััญญาณเตืือนผู้้�ใช้ ้หากไม่่
สามารถเดิินเครื่่�องได้ ้

หากเครื่่�อง AV500 ตรวจพบว่่าไม่่สามารถทำำ�งานได้ ้
ตามปกติิ เครื่่�องจะปิิ ดไฟแสดงหลอดเลืือดดำำ� และ
หน้ ้าจอแสดงสััญญาณเตืือนหรืือข้ ้อผิิดพลาดจะ
ปรากฏขึ้้�น
เมื่่�อเครื่่�อง AV500 ทำำ�งานผิิดปกติิ ให้ ้ปิิ ดเครื่่�องโดย
ี วงด้ ้านข้ ้าง
ใช้ ้ปุ่่�มเปิิ ด/ปิิ ดสีม่่
สััญญาณเตืือนจะปรากฏขึ้้�นหากท่่านใช้ ้เครื่่�องใน
สิ่่�งแวดล้ ้อมที่่�เย็็นเกิินไป (อุุณหภููมิิต่ำ�ำ� กว่่า 4°C) หรืือร้ ้อน
เกิินไป (อุุณหภููมิิสููงกว่่า 33°C) หากสััญญาณเตืือน
อุุณหภููมิิปรากฏขึ้้�น ให้ ้นำำ �เครื่่�อง AV500 กลัับคืืนสู่่�
สภาพที่่�มีช่่
ี วงอุุณหภููมิิที่่เ� หมาะสมในการใช้ ้งาน
หากหน้ ้าจอแสดงข้ ้อผิิดพลาดปรากฏขึ้้�นท่่านควร
หยุุดการใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 ทัันทีี ปิิ ดเครื่่�องและ
ติิดต่่อฝ่่ ายบริิการลููกค้ ้าของ AccuVein ฝ่่ ายบริิการลููกค้ ้า
อาจขอหมายเลขประจำำ � เครื่่�อ งและรหัั สข้ ้อผิิด
พลาดที่่�ปรากฏบนหน้ ้าจอแสดงข้ ้อผิิดพลาด
หากต้ ้องการการบริิการลููกค้ ้าด้ ้านต่่าง ๆ ภายในประเทศ
สหรััฐอเมริิกา กรุุณาติิดต่่อฝ่่ ายบริิการลููกค้ ้าของ
AccuVein ทางโทรศััพท์์ที่่ห
� มายเลข (888) 631-8160 หาก
ลููกค้ ้าต้ ้องการความช่่วยเหลืือนอกประเทศสหรััฐ
อเมริิกา
กรุุณาติิดต่่อผู้้�แทนจำำ�หน่่ายที่่�ได้ ้รัับ
อนุุญาตภายในประเทศของท่่าน หรืือส่่งอีีเมลไปที่่�
international-service@accuvein.com

ข้้อผิิดพลาด
เครื่่�องมีีข้ ้อผิิดพลาด ติิดต่่อ
ฝ่่ ายบริิการลููกค้ ้าของ AccuVein
หากต้ ้องการบริิการด้ ้านต่่าง
ๆ ภายในประเทศสหรััฐอเมริิกา
กรุุณาติิดต่่อฝ่่ ายบริิการลููกค้ ้า
ของ AccuVein ทางโทรศััพท์์
ที่่�หมายเลข (888) 631-8160
หากลููกค้ ้าต้ ้องการความช่่วย
เหลืือนอกประเทศสหรััฐอเมริิกา
กรุุณาติิดต่่อผู้้�แทนจำำ�หน่่าย
ที่่�ได้ ้รัับอนุุญาตภายในประเทศ
ของท่่าน หรืือส่่งอีีเมลไปที่่�
international-service@accuvein.com
สััญญาณเตืือนว่่าเย็็นเกิินไป
เครื่่�องเย็็นเกิินไป ทำำ�ให้ ้เครื่่�อง
มีีอุณ
ุ หภููมิิสููงกว่่า 4°C

สััญญาณเตืือนว่่าร้้อนเกิินไป
เครื่่�องร้ ้อนเกิินไป ทำำ�ให้ ้เครื่่�องมีี
อุุณหภููมิิต่ำำ�� กว่่า 33°C

ปััญหาในการชาร์์จ
• ตรวจสอบว่าเครือ
่ งเสียบปลั๊กอยู่ในอุปกรณ์เสริมท ี่
ผ่่านการรัับรองให้ ้ใช้ ้เพื่่�อชาร์์จ AccuVein หรืือไม่่
• หากไฟสัญญาณบนแท่นชาร์จไม่เปิ ดท�ำงาน ปั ญหา
อยู่่ที่่
� อุ
� ป
ุ กรณ์์เสริิมที่่ใ� ช้ ้ในการชาร์์จไฟ
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EMI/EMC
คำำ�แนะนำำ �และคำำ�รัับรองของผู้้�ผลิิต—ภููมิิคุ้้�มกัน
ั ทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า
เครื่่�อง AV500 มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อใช้ ้งานในสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่�ระบุุไว้ ้ทางด้ ้านล่่าง ลููกค้ ้าหรืือผู้้�ใช้ ้เครื่่�อง AV500 ควรตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการใช้ ้งานเครื่่�องในสภาวะ
แวดล้ ้อมดัังกล่่าว
การทดสอบภููมิิคุ้้�มกัน
ั

ระดัับการทดสอบ
IEC 60601

ระดัับมาตรฐาน

สภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า – คำำ�แนะนำำ �

การถ่่ายเทประจุุไฟฟ้้ าสถิิต (ESD) การสััมผััส ±6kV
IEC 61000-4-2
ผ่่านอากาศ ±8kV

การสััมผััส ±6kV
ผ่่านอากาศ ±8kV

พื้้�นห้ ้องควรทำำ�ด้ ้วยไม้ ้ คอนกรีีต หรืือกระเบื้้�องเซรามิิก หากพื้้�นห้ ้องมีีวัสดุ
ั สั
ุ งั เคราะห์์ปูู
ทัับไว้ ้ ความชื้้�นสััมพััทธ์ค
์ วรมีีค่่าอย่่างน้ ้อยที่่�สุด
ุ 30%

การเกิิดแรงดัันไฟฟ้้ า
เกิินชั่่�วครู่่แ
� บบรวดเร็็ว
IEC 61000-4-4

±2kV สำำ�หรัับสายของ
แหล่่งจ่่ายไฟ
±1kV สำำ�หรัับสายไฟเข้ ้า/
ออก

±2kV สำำ�หรัับสายของ
แหล่่งจ่่ายไฟ
±1kV สำำ�หรัับสายไฟ
เข้ ้า/ออก

คุุณภาพของกำำ�ลังั ไฟฟ้้ าหลัักควรเหมาะสมกัับอาคารพาณิิชย์ห
์ รืือโรงพยาบาลทั่่�วไป

ไฟกระชาก
IEC 61000-4-5

±1kV สายถึึงสาย
±2kV สายถึึงดิิน

±1kV สายถึึงสาย
±2kV สายถึึงดิิน

คุุณภาพของกำำ�ลังั ไฟฟ้้ าหลัักควรเหมาะสมกัับอาคารพาณิิชย์ห
์ รืือโรงพยาบาลทั่่�วไป

แรงดัันไฟฟ้้ าตกชั่่�วคราว
ไฟกะพริิบ และแรงดัันไฟฟ้้ า
ไม่่คงที่่�ในสายขาเข้ ้าของแหล่่ง
จ่่ายไฟ
IEC 61000-4-11

แรงดันตก <5% UT >95%
เป็นเวลา 0.5 รอบ
แรงดันตก 40% UT 60%
แรงดันตก 70% UT 30%

สนามแม่่เหล็็กที่่�มีค
ี วามถี่่�กำำ�ลังั
ไฟฟ้้ า (50/60 เฮิิรตซ์์)
IEC 61000-4-8

3 A/m

คุุณภาพของกำำ�ลังั ไฟฟ้้ าหลัักควรเหมาะสมกัับอาคารพาณิิชย์ห
์ รืือโรงพยาบาลทั่่�วไป
หากผู้้�ใช้ ้เครื่่�อง AV500 ต้ ้องการใช้ ้อุุปกรณ์์ต่่อไปในระหว่่างที่่�ไฟฟ้้ าหลัักขััดข้ ้อง ขอแนะนำำ �
ให้ ้ใช้ ้เครื่่�องสำำ�รองไฟฟ้้ าหรืือแบตเตอรี่่�เพื่่�อจ่่ายไฟให้ ้เครื่่�อง AV500

3 A/m

สนามแม่่เหล็็กที่่�มีค
ี วามถี่่�กำำ�ลังั ไฟฟ้้ าควรอยู่่ที่่
� ร� ะดัับเดีียวกัันกัับสถานที่่�ตั้้ง� ปกติิในอาคาร
พาณิิชย์ห
์ รืือโรงพยาบาลทั่่�วไป

หมายเหตุุ: UT คืือแรงดัันไฟฟ้้ าหลัักที่่�เป็็ นกระแสสลัับก่่อนการใช้ ้ระดัับการทดสอบ
คำำ�แนะนำำ �และคำำ�รัับรองของผู้้�ผลิิต – ภููมิิคุ้้�มกัน
ั ทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า
เครื่่�อง AV500 มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อใช้ ้งานในสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่�ระบุุไว้ ้ทางด้ ้านล่่าง ลููกค้ ้าหรืือผู้้�ใช้ ้เครื่่�อง AV500 ควรตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการใช้ ้งานเครื่่�องใน
สภาวะแวดล้ ้อมดัังกล่่าว
การทดสอบภููมิิ
คุ้้�มกััน

ระดัับการทดสอบ
IEC 60601

ระดัับมาตรฐาน

สิ่่�งแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า

คลื่่�นวิิทยุเุ หนี่่�ยวนำำ �
ด้ ้วยประจุุไฟฟ้้ า
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ถึึง 80 MHz

3 Vrms

คลื่่�นวิิทยุที่่
ุ อ
� อก
อากาศ
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz ถึึง 2.5 GHz

3 V/m

� สารคลื่่�นวิิทยุแ
ไม่่ควรใช้ ้อุุปกรณ์์สื่่อ
ุ บบเคลื่่�อนที่่�และแบบพกพาใกล้ ้กัับชิ้้�นส่่วนใด ๆ ของเครื่่�อง AV500
ซึ่่�งรวมถึึงสายเคเบิิล เกิินกว่่าระยะห่่างการแยกที่่�แนะนำำ �ไว้ ้ ซึ่่�งคำำ�นวณจากสมการที่่�นำำ�มาใช้ ้กัับความถี่่�
ของเครื่่�องส่่ง ระยะห่่างการแยกที่่�แนะนำำ �โดยที่่� P คืืออััตรากาลัังไฟออกสููงสุุดของเครื่่�องส่่งที่่�มีห
ี น่่วยเป็็ น
วััตต์ ์ (W) ตามที่่�ผู้้�ผลิิตเครื่่�องส่่งระบุุไว้ ้ และ d คืือระยะห่่างการแยกที่่�แนะนำำ �โดยมีีหน่่วยเป็็ นเมตร (m) ความ
แรงของสนามจากเครื่่�องส่่งคลื่่�นวิิทยุแ
ุ บบคงที่่� ตามที่่�กำำ�หนดโดยการสำำ�รวจบริิเวณที่่�มีแ
ี ม่่เหล็็กไฟฟ้้ า ควรมีี
ค่่าน้ ้อยกว่่าระดัับมาตรฐานในช่่วงความถี่่�แต่่ละช่่วง สััญญาณรบกวนอาจเกิิดขึ้้น
� ในบริิเวณใกล้ ้เคีียงกัับ
ั ลัักษณ์์ดังั ต่่อไปนี้้�กำำ�กับ
อุุปกรณ์์ที่่มี
� สั
ี ญ
ั ไว้ ้:

หมายเหตุุ 1 ที่่� 80 MHz และ 800 MHz จะปรัับใช้ ้ความถี่่�ที่่สูู
� งขึ้้�น
หมายเหตุุ 2 คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�อาจไม่่สามารถใช้ ้ได้ ้ในทุุกสถานการณ์์ การแผ่่คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าได้ ้รัับผลกระทบจากการดููดกลืืนและการสะท้ ้อนจากโครงสร้ ้าง วััตถุุ และบุุคคล
ในทางทฤษฎีีแล้ ้ว ไม่่สามารถคาดคะเนเกี่่�ยวกัับความเข้ ้มของสนามไฟฟ้้ าจากเครื่่�องส่่งชนิิดตรึงึ อยู่่กั
� บ
ั ที่่� เช่่น สถานีีฐานสำำ�หรัับวิิทยุโุ ทรศััพท์์ (เซลลููลาร์์/ไร้ ้สาย) และวิิทยุคม
ุ นาคม
ในกิิจการเคลื่่�อนที่่�ทางบก วิิทยุสมั
ุ ค
ั รเล่่น การแพร่่สััญญาณคลื่่�นวิิทยุุ AM และ FM รวมทั้้�งการแพร่่สััญญาณ TV ได้ ้อย่่างแม่่นยำำ� ในการประเมิินสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าเนื่่�อง
้งานเครื่่�
จากเครื่่�องส่่ง RF ชนิิดตรึงึ อยู่่กั
� บ
ั ที่่� ควรพิิจารณาถึึงการสำำ�รวจสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า หากความเข้ ้มของสนามไฟฟ้้ าที่่�วัด
ั ได้ ้ในที่่�ตั้้ง� ซึ่่�งมีีการใช้
อง AV500 มีีค่่าเกิิน
กว่่าระดัับมาตรฐานของคลื่่�นวิิทยุที่่
ุ มี
� ผ
ี ลบัังคัับใช้ ้ข้ ้างต้ ้น ควรสัังเกตดููเครื่่�อง AV500 เพื่่�อยืืนยัันให้ ้แน่่ใจว่่ามีีการทำำ�งานเป็็ นปกติิ หากสัังเกตเห็็นประสิิทธิภ
ิ าพการทำำ�งานที่่�ผิดป
ิ กติิ
อาจจำำ�เป็็ นต้ ้องใช้ ้มาตรการเพิ่่�มเติิม เช่่น การปรัับเปลี่่�ยนทิิศทาง หรืือการย้ ้ายที่่�ตั้้ง� ของเครื่่�อง AV500 ภายในช่่วงความถี่่� 150 kHz ถึึง 80 MHz ความเข้ ้มของสนามไฟฟ้้ าควรมีีค่่าน้ ้อยกว่่า 3 V/m
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หัวเรื่องในแต่ละหน้
EMI/EMC
า
� สารด้ ้วยคลื่่�นวิิทยุแ
ระยะห่่างการแยกจากกัันที่่�แนะนำำ �ไว้ ้ระหว่่างเครื่่�อง AV500 กัับอุุปกรณ์์สื่่อ
ุ บบเคลื่่�อนที่่�และแบบพกพา
ั ญาณรบกวนจากคลื่่�นวิิทยุที่่
เครื่่�อง AV500 มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อให้ ้ใช้ ้งานในสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่�ซึ่่ง� มีีการควบคุุมสัญ
ุ อ
� อกอากาศ ลููกค้ ้าหรืือ
� สารด้ ้วยคลื่่�นวิิทยุแ
ผู้้�ใช้ ้งานเครื่่�อง AV500 สามารถช่่วยป้้ องกัันสััญญาณรบกวนจากสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าได้ ้โดยดููแลให้ ้อุุปกรณ์์สื่่อ
ุ บบเคลื่่�อนที่่�และแบบพก
� สาร
พา (เครื่่�องส่่ง) อยู่่ห่่
� างจากเครื่่�อง AV500 ตามระยะห่่างต่ำำ�สุ
� ดที่่
ุ แ
� นะนำำ �ไว้ ้ข้ ้างล่่างซึ่่�งขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั กำำ�ลังั ส่่งสููงสุุดของอุุปกรณ์์สื่่อ
พิิกัดกำ
ั ำ�ลังั ส่่งสููงสุุดของเครื่่�อ
งส่่ง, W

ระยะห่่างการแยกตามความถี่่�ของเครื่่�องส่่ง, m
150kHz ถึึง 80MHz
D = 1.2P

80MHz ถึึง 800MHz

800MHz ถึึง 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

ในกรณีีของเครื่่�องส่่งซึ่่�งมีีพิกั
ิ ดกำ
ั ำ�ลังั ส่่งสููงสุุดที่่ไ� ม่่ได้ ้ระบุุไว้ ้ข้ ้างต้ ้น จะสามารถประมาณระยะห่่างการแยกที่่�แนะนำำ �ไว้ (d)
้ ในหน่่วยเมตร (m) ได้ ้โดยอาศััย
สมการที่่�ใช้ ้กัับความถี่่�ของเครื่่�องส่่ง โดยที่่� P คืือ พิิกัดกำ
ั ำ�ลังั ส่่งสููงสุุดของเครื่่�องส่่ง ในหน่่วยวััตต์ ์ (W) ตามที่่�ผู้้�ผลิิตเครื่่�องส่่งระบุุไว้ ้
หมายเหตุุ 1 ที่่� 80 MHz และ 800 MHz จะปรัับใช้ ้ระยะห่่างการแยกสำำ�หรัับช่่วงความถี่่�ที่่สูู
� งขึ้้�น
หมายเหตุุ 2 คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�อาจไม่่สามารถใช้ ้ได้ ้ในทุุกสถานการณ์์ การแผ่่คลื่่�นแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าได้ ้รัับผลกระทบจากการดููดกลืืนและการสะท้ ้อนจาก
โครงสร้ ้าง วััตถุุ และบุุคคล

คำำ�แนะนำำ �และคำำ�รัับรองของผู้้�ผลิิต—การแพร่่กระจายของสนามแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า
เครื่่�อง AV500 มีีจุดป
ุ ระสงค์์เพื่่�อใช้ ้งานในสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ าที่่�ระบุุไว้ ้ทางด้ ้านล่่าง ลููกค้ ้าหรืือผู้้�ใช้ ้เครื่่�อง AV500 ควรตรวจสอบให้ ้แน่่ใจว่่ามีี
การใช้ ้งานเครื่่�องในสภาวะแวดล้ ้อมดัังกล่่าว
การทดสอบการ
แพร่่กระจาย

มาตรฐาน

คำำ�แนะนำำ �เกี่่�ยวกัับสภาวะแวดล้ ้อมทางแม่่เหล็็กไฟฟ้้ า

การแพร่่คลื่่�น
วิิทยุุ (RF)
CISPR 11

กลุ่่�ม 1

เครื่่�อง AV500 ใช้ ้พลัังงานคลื่่�นวิิทยุุ (RF) เฉพาะเพื่่�อการทำำ�หน้ ้าที่่�ภายในของอุุปกรณ์์เท่่านั้้�น เพราะฉะนั้้�น
ั ญาณรบกวนใน
การแพร่่คลื่่�นวิิทยุุ (RF) ของอุุปกรณ์์นี้้จึ
� งึ อยู่่ใ� นระดัับต่ำำ�ม
� าก และไม่่น่่าที่่�จะก่่อให้ ้เกิิดสัญ
อุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ใกล้ ้เคีียง

การแพร่่คลื่่�น
วิิทยุุ (RF)
CISPR 11

ประเภท A

เครื่่�อง AV500 เหมาะสำำ�หรัับใช้ ้งานในสถานที่่�ตั้้ง� ทุุกแห่่งนอกเหนืือจากภายในบ้ ้าน และในบริิเวณที่่�เชื่่�อมต่่อ
โดยตรงกัับเครืือข่่ายแหล่่งจ่่ายไฟฟ้้ าแรงดัันไฟฟ้้ าต่ำำ�ส
� าธารณะที่่�ป้้อนไฟเลี้้�ยงให้ ้แก่่อาคารที่่�ใช้ ้เพื่่�อจุุดประสงค์์
ภายในบ้ ้าน

การแพร่่ฮาร์์มอนิิก
IEC 61000-3-2

ได้ ้มาตรฐาน

แรงดัันกระเพื่่�อม
IEC 61000-3-3

ได้ ้มาตรฐาน
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ฉลากผลิิตภั ัณฑ์์

ประเภทเลเซอร์์
ช่่องทางออกของไฟส่่องหลอดเลืือดดำำ�
ช่่องทางเข้ ้าการสร้ ้างภาพหลอดเลืือดดำำ�

ความยาวคลื่่�นแสงเลเซอร์์
ระดัับพลัังงานแสงเลเซอร์์
วัันที่่�ผลิิต
หมายเลขประจำำ�เครื่่�อง

ผู้้�ผลิิต
รหััสเฉพาะอุุปกรณ์์
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คุุณลัักษณะเฉพาะของผลิิตภั ัณฑ์์
รายละเอีียด
น้ำำ� �หนััก

275 กรััม (9.7 ออนซ์์)

ขนาด

5 x 6 x 20 ซม.
(2" x 2.4" x 7.9")

แบตเตอรี่่�ในตััว, BA500

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ประกอบ
ด้ ้วยแบตเตอรี่่�ลิเิ ทีียมไอออนในตััว
3.6 โวลต์์, 3,100 มิิลลิิ
แอมแปร์์-ชั่่�วโมง

ช่่วงเวลาต่่อเนื่่�องในการใช้ ้งาน
(การส่่องสว่่างหลอดเลืือดดำำ�)
เมื่่�อชาร์์จเต็็ม:

โดยทั่่�วไปคืือ
120 นาทีี

เวลาชาร์์จสููงสุุด

การชาร์์จแบตเตอรี่่�
จากระดัับ 5% เป็็ น 100%
3 ชั่่�วโมง 45 นาทีี

แท่่นชาร์์จเดสก์์ท็็อป CC500 +
แหล่่งจ่่ายไฟฟ้้ า PS510

5 โวลต์์ 2.0 แอมแปร์์
100 โวลต์์–240 โวลต์์
50 เฮิิรตซ์์–60 เฮิิรตซ์์
0.4 แอมแปร์์

การปิิ ดผนึึกผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ฝุ่่�นละออง/ของเหลว
IPx0

สิ่่ง� แวดล้ ้อม
การใช้งาน

การขนส่่ง

การเก็็บ
รัักษา

อุุณหภููมิิ

4°C ถึึง 33°C

ความชื้้�น

ความชื้้�นสััมพััทธ์ ์ 5% ถึึง
85% โดยไม่่มีี
การควบแน่่น

ความดััน

75kPa ถึึง 106kPa

อุณหภูมิ

-20°C ถึึง 50°C

ความชื้้�น

ความชื้้�นสััมพััทธ์ ์
5% ถึึง 85% โดยไม่่มีี
การควบแน่่น

อุุณหภููมิิ

-20°C ถึึง 50°C

ความชื้น

ความชื้้�นสััมพััทธ์ ์
5% ถึึง 85% โดยไม่่มีี
การควบแน่่น
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AccuVein Inc.

www.accuvein.com

3243 Route 112

โทรศััพท์์: +1(816) 997-9400

Bldg. 1 Ste 2
Medford, NY 11763

745-00035D

