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สารบัญ
โปรดคลิกที่ รายการในสารบัญเพื่ อไปยังบทที่ ท่านต้องการเลือกโดยตรง หรือเลื่ อนเปลี่ ยน
หน้ าโดยใช้ปุ่ม ‘ถัดไป’ และ ‘ย้อนกลับ’ ทางด้านขวา การคลิกที่ ‘หน้ าหลัก’ จะนำ �ท่านย้อน
กลับมาสู่หน้ านี้

บทนำ �
สัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ ใช้ในคำ�แนะนำ �สำ�หรับการใช้งานเหล่านี้
และชุดแพ็คเกจอุปกรณ์ ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
ข้อบ่งชี้ ในการใช้งาน
ตถุประสงค์ในการใช้งาน/ประโยชน์ ในการใช้งานของเครื่ องมือทางการแพทย์นี้
คำ�อธิบายรายละเอียดโดยย่อของเครื่ องมือทางการแพทย์นี้
ความปลอดภัยในการใช้งาน
คำ�แนะนำ �ในการทำ�ความสะอาดและการฆ่าเชื้ อ
สภาวะเงื่ อนไขของการขนส่ง, การจัดเก็บ และการปฏิบัติงาน
ชื่ อส่วนควบคุมและส่วนประกอบ
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บทนำ �

ขอขอบคุณท่านที่ ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ Keeler นี้

โปรดอ่านคู่มือฉบับนี ้อย่างละเอียดก่อนที่ จะใช้งานดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ
Keeler ของท่าน สิ่ งนี ้จะช่วยให้แน่ ใจได้ว่าจะมีความปลอดภัยในการใช้งานกับผู้
ป่ วย และช่วยให้แน่ ใจว่าท่านจะใช้งานอุปกรณ์ ทางจักษุท่ี มีความแม่นยำ�นี ้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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2	
สัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ใช้ในคำ�แนะนำ �สำ�หรับการใช้งานเหล่านี แ
้ ละสัญลักษณ์ ต่างๆ
ที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี ้
ชื่ อและที่ อยู่ของบริษั ทผู้ผลิต
ป้ ายสัญลักษณ์ แสดงการบังคับปฏิบัติ
ให้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ �สำ�หรับการใช้งาน

REF

หมายเลขอ้างอิง

SN

หมายเลขลำ�ดับ
วันที่ ผลิต

อันตรายจากการแผ่รังสีทางจักษุ

เครื่ องหมาย CE บนผลิตภัณฑ์นี้ บ่งชี้ ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ ได้รับการทดสอบและเป็ นไป
ตามข้อกำ�หนดที่ ระบุไว้ในข้อบังคับเกี่ ยวกับอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 93/42/EEC

คำ�เตือน: แรงดันไฟฟ้ าในระดับที่ เป็ นอันตราย

หันด้านนี้ ข้ ึ นด้านบน

อันตรายจากการสะดุดล้ม

วัสดุเหมาะสมสำ�หรับการรีไซเคิล

พื้ นผิวที่ ร้อน

เปราะแตกง่าย

สัญลักษณ์ คำ�เตือนทั ่วไป
ชิ้ นส่วนที่ ใช้เป็ นชนิ ด B

สัญลักษณ์ นี้ บนตัวผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และในคำ�แนะนำ �สำ�หรับการ
ใช้งานนั ้ นบ่งชี้ ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ ถูกวางจำ�หน่ายในท้องตลาดหลังจากเดือนสิงหาคมปี
2005 และจะต้องไม่ทำ�การทิ้ งผลิตภัณฑ์นี้ ในแบบเดียวกับการทิ้ งขยะจากครัวเรือน
คำ�แนะนำ �ในการปฏิบัติงาน

การแผ่รังสีแบบ Non-ionizing
ระวังอย่าให้โดนความชื้ น
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3

ข้อบ่งชี ้ในการใช้งาน

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler นี้ เป็ นกล้องจักษุจุลทรรศน์ ท่ี ใช้พลังงานไฟฟ้ ากระแส
สลับและมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานสำ�หรับการตรวจตาในส่วนของอวัยวะภายในลูกตา
ส่วนหน้ า จากผิวทางด้านหน้ าของกระจกตาถึงถุงหุ้มเลนส์ กล้องจักษุจุลทรรศน์ นี้ ถูกใช้
เพื่ อช่วยในการวินิ จฉั ยโรคหรืออาการบาดเจ็บซึ่ งส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางโครงสร้าง
ของอวัยวะภายในลูกตาส่วนหน้ า
อุปกรณ์นี้ มีวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อให้ใช้งานเฉพาะโดยบุคลากรระดับวิชาชีพทาง
สาธารณสุขที่ได้รับการอนุญาตและได้รับการฝึ กอบรมมาอย่างเหมาะสมเท่านั ้น.

กฎหมายรัฐบาลกลางได้จำ�กัดควบคุมอุปกรณ์ นี ้ให้จัดจำ�หน่ าย
โดยหรือตามคำ�สั่ งแพทย์หรือผู้ประกอบการทางการแพทย์
เท่านั ้ น

4	
วัตถุประสงค์ในการใช้งาน /
ประโยชน์ ในการใช้งานของเครื่อง
มือทางการแพทย์นี ้

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ที่ ประกอบไปด้วยแหล่งกำ�เนิ ดแสง
สว่างซึ่ งสามารถปรับโฟกัสให้ส่องแสงสว่างในลักษณะเป็ นแผ่นบาง (แสงที่ ผ่านช่องยาว
เล็ก) เข้าไปในดวงตาได้ ซึ่ งจะใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ ทางชีวภาพ ดวงไฟส่องตรวจนี้ จะ
ช่วยสนั บสนุนในการตรวจอวัยวะภายในลูกตาส่วนหน้ าหรือโครงสร้างส่วนหน้ าและอวัยวะ
ภายในลูกตาส่วนหลังของดวงตามนุษย์ ซึ่ งประกอบด้วยเปลือกตา, ตาขาว, เยื่ อบุตาขาว,
ม่านตา, เลนส์ตาธรรมชาติ และกระจกตา การตรวจด้วยดวงไฟส่องตรวจทางจักษุแบบ
กล้องสองตาจะให้ภาพที่ ถูกขยายแบบมุมมองสามมิติของโครงสร้างดวงตาโดยละเอียด
ทำ�ให้สามารถทำ�การวินิ จฉั ยทางกายวิภาคกับสภาวะอาการของดวงตาได้หลากหลาย.

5 	คำ�อธิบายรายละเอียดโดยย่อของ
เครื่องมือทางการแพทย์นี ้
สามารถติดตั ้งดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler นี้ ลงบนพื้ นโต๊ะวางแบบสั ่งผลิตเฉพาะ
ที่ มีจำ�หน่ายโดยทาง Keeler หรือสามารถติดตั ้งลงบนพื้ นโต๊ะวางที่ จัดจำ�หน่ายโดยบริษั ท
บุคคลที่ สามได้เช่นกัน (ชุดหักเหแสง) โดยงานติดตั ้งจะดำ�เนิ นการโดยช่างเทคนิ คที่ ได้รับ
การฝึ กอบรมมาอย่างเหมาะสม
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ประกอบไปด้วยชุดประกอบ 5 ส่วนด้วยกันคือ; หอ
กำ�เนิ ดแสงสว่าง; ระบบการตรวจสังเกต; ฐานสำ�หรับเคลื่ อนย้ายตำ�แหน่ งในแนวแกน XYZ;
ชุดประกอบที่ วางคาง และพื้ นโต๊ะวางพร้อมด้วยแหล่งจ่ายไฟและลิ้ นชักเก็บอุปกรณ์ เสริม
ความเข้มของแสงสว่างจะถูกควบคุมโดยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ที่ อยู่บนฐานสำ�หรับ
เคลื่ อนย้ายตำ�แหน่ งในแนวแกน XYZ มีตัวกรองแสงให้เลือกอยู่จำ�นวนหนึ่ งซึ่ งจะทำ�ให้ผู้
ใช้สามารถควบคุมคุณลักษณะของแสงที่ ใช้ในการส่องตรวจได้

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ได้รับการออกแบบและสร้างขึ น
้ โดยสอดคล้อง
กับข้อบังคับ 93/42/EEC ของ EC และมาตรฐานคุณภาพซีร่ี ย์ ISO 9000 และ
มาตรฐานคุณภาพซีร่ี ย์ ISO 13485
เครื่ องหมาย ‘CE’ (ประชาคมยุโรป) เป็ นสิ่ งพิสูจน์ ว่าดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ
Keeler ตรงตามข้อกำ�หนดของข้อบังคับ 93/42/EEC ของ EC
การจำ�แนกประเภท: ข้อบังคับ 93/42 EEC ของ CE : Class I (คลาส I)
		
FDA: Class II (คลาส II)
		มาตรฐาน IEC/EN 60601-1: H-series - Safety Class
II (ซีร่ี ย์ H - ระดับความปลอดภัยคลาส II)
		
ชิ น
้ ส่วนในการใช้งาน: ชนิ ด B
		
โหมดการปฏิบัติงาน: การปฏิบัติงานแบบต่อเนื่ อง
กระบวนการผลิตต่างๆ, การทดสอบ, การเริ่ มต้นการใช้งาน, การบำ�รุงรักษา และ
การซ่อมแซมจะต้องดำ�เนิ นการโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่ ใช้บังคับและมาตรฐาน
อ้างอิงนานาชาิติอย่างเคร่งครัด
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6

ความปลอดภัยในการใช้งาน

6.1 อาการเป็ นพิษจากแสง

เนื่องจากการสัมผัสถูกแสงที่มีความเข้มมากเป็ นเวลานานสามารถ
ทำ�ความเสียหายแก่จอประสาทตาได้ การใช้อุปกรณ์นี้สำ�หรับการ
ตรวจทางจักษุไม่ควรจะใช้เวลานานโดยที่ไม่จำ�เป็ น และการตัง้ ค่า
ความสว่างไม่ควรจะเกินกว่าระดับที่จำ�เป็ นในการทำ�ให้สามารถมอง
เห็นโครงสร้างอวัยวะที่เป็ นเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน ควรใช้อุปกรณ์นี้พร้อมกับตัวกรองแสงที่
จะขจัดการแผ่รังสี UV (อัลตร้าไวโอเลต) (ความยาวคลื่น < 400 นาโนเมตร) และหากเป็ นไป
ได้ ควรใช้พร้อมกับตัวกรองแสงที่จะขจัดแสงสีน้ำ�เงินความยาวคลื่นสัน
้ (ความยาวคลื่น < 420
นาโนเมตร)

แสงที่ เปล่งออกมาจากเครื่ องมือทางการแพทย์นี ้มีความ
เป็ นไปได้ท่ี จะก่อให้เกิดอันตราย ยิ่ งระยะเวลาในการสัมผัส
กับแสงมากขึ น
้ ก็จะมีความเสี่ ยงที่ จะเกิดความเสียหายต่อ
ดวงตาได้มากขึ น
้ เมื่ อใช้งานที่ ระดับความเข้มแสงสูงสุด
การสัมผัสแสงจากเครื่ องมือทางการแพทย์นี ้เป็ นเวลานานเกิน 5 นาที เมื่ อใช้เลนส์
ประกอบ 90D จะถือว่าเกินกว่าระดับที่ กำ�หนดในแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัย

Keeler จะจัดเตรียมแผนภูมิแสดงเอาท์พุทแถบแสงที่ สัมพันธ์กันของเครื่ องมือ
ทางการแพทย์นี ้ เมื่ อมีการร้องขอ

ปริมาณของแสงที่จะให้สัมผัสกับจอประสาทตาในระดับที่เป็ นอันตรายเกี่ยวกับสารเคมีแสงนัน
้
เป็ นผลมาจากการแผ่รัศมีแสงและเวลาที่สัมผัสถูกแสง หากค่าของการแผ่รัศมีแสงถูกลดลงครึ่ง
หนึ่ง จะต้องใช้เวลาเพิ่มเป็ นสองเท่าในการที่ปริมาณของแสงที่จะให้สัมผัสจะมีระดับสูงถึงขีด
จำ�กัดสูงสุด
ในขณะที่ไม่มีการระบุเอาไว้ถึงอันตรายจากการแผ่รังสีเกี่ยวกับทางจักษุอย่างเฉียบพลันสำ�หรับ
อุปกรณ์ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ ขอแนะนำ �ให้จำ�กัดความเข้มของแสงที่จะส่องตรงเข้าสู่ใน
ดวงตาของผู้ป่วยให้อยู่ในระดับต่ำ�ที่สุดเท่าที่จำ�เป็ นสำ�หรับการตรวจวินิจฉัย เด็กทารก, ผู้ที่ไม่มี
เลนส์ในลูกตา และบุคคลที่มีโรคเกี่ยวกับดวงตาจะมีความเสี่ยงที่สูงยิ่งขึ้น นอกจากนี้ อาจจะมี
ความเสี่ยงสูงขึ้นหากดวงตาของบุคคลที่กำ�ลังรับการตรวจได้รับการสัมผัสกับแสงจากเครื่องมือ
ชนิดเดียวกันหรือเครื่องมือเกี่ยวกับนัยน์ตาอื่นๆ ที่ใช้แหล่งกำ�เนิดแสงสว่างที่สามารถมองเห็น
ได้ในระหว่างระยะเวลา 24 ชัว
่ โมงก่อนหน้ านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่หากดวงตาได้ผ่าน
การสัมผัสกับกระบวนการถ่ายภาพจอประสาทตามาแล้ว
เป็ นเรื่องที่ยอมรับกันเป็ นอย่างดีว่าการที่ดวงตาสัมผัสกับแสงจากแหล่งกำ�เนิดแสงที่มีความ
เข้มมากเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานจะทำ�ให้เกิดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเกี่ยวกับ การส่อง
แสงถึง ของจอประสาทตา/ความเสียหายเกี่ยวกับดวงตา ได้
มีเครื่องมือเกี่ยวกับนัยน์ตาหลายชนิดที่จะส่องแสงสว่างสู่ดวงตาด้วยแสงที่มีความเข้มมาก จะ
สามารถปรับค่าความเข้มของแสงบนดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ได้อย่างต่อเนื่อง
จากระดับความเข้มสูงสุดไปจนถึงระดับความเข้มเป็ นศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีตัวกรองอินฟราเรด
ซึ่งรวมอยู่กับระบบการส่องแสงสว่างเพื่อลดระดับของแสดงอินฟราเรดลง
w w w. ke e l e r. c o . u k

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ KEELER

5

6.2 คำ�เตือนและข้อควรระวังต่างๆ

ให้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดต่อไปนี้ เพื่ อให้แน่ ใจได้ว่าการปฏิบัติงานของเครื่ องมือทางการ
แพทย์นี้ จะมีความปลอดภัย

คำ�เตือน

•	หากพบการเสียหายที่มองเห็นได้ด้วยตา ห้ามใช้เครื่องมือทางการแพทย์นี้ และให้ตรวจ
สอบหาร่องรอยของการเสียหายหรือการใช้งานผิดวิธีเป็ นระยะๆ
•	ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของ Keeler ของท่านเพื่อหาร่องรอยการเสียหายจากการขนส่ง / การ
จัดเก็บ ก่อนที่จะนำ �ไปใช้งาน
•	ห้ามใช้เครื่องมือนี้ในบริเวณที่มีก๊าซ / ของเหลวไวไฟอยู่ หรือในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณ
ออกซิเจนหนาแน่น
•	กฎหมายรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาได้จำ�กัดควบคุมอุปกรณ์นี้ให้จัดจำ�หน่าย
โดยหรือตามคำ�สัง่ แพทย์หรือผู้ประกอบการทางการแพทย์เท่านัน
้
•	อุปกรณ์นม
ี้ ว
ี ต
ั ถุประสงค์การใช้งานเพื่อให้ใช้งานเฉพาะโดยบุคลากรระดับวิชาชีพทาง
สาธารณสุขทีไ่ ด้รบ
ั การอนุญาตและได้รบ
ั การฝึ กอบรมมาอย่างเหมาะสมเท่านัน
้
•

จะต้องไม่นำ�ผลิตภัณฑ์นี้ไปแช่ในของเหลว

•	การซอ
่ มแซมและการปรับเปลีย
่ นต่างๆ ทีท
่ �ำ กับเครื่องมือทางการแพทย์นจ
ี้ ะต้องกระทำ�
เฉพาะโดยช่างเทคนิคทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญของศูนย์บริการทางเทคนิคของบริษท
ั ผผ
ู้ ลิตหรือ
โดยบุคลากรทีไ่ ด้รบ
ั การฝึ กอบรมและได้รบ
ั การอนุญาตจากทางบริษท
ั ผผ
ู้ ลิตเท่านัน
้ บริษท
ั ผู้
ผลิตจะปฏิเสธไมย
่ อมรับความรับผิดชอบใดๆ ตอ
่ การสูญเสียและ/หรือความเสียหายอันเป็ น
ผลมาจากการซอ
่ มแซมโดยไมไ่ ด้รบ
ั อนุญาต นอกจากนี้ การดำ�เนินการซ่อมแซมทีไ่ ม่ได้รบ
ั
อนุญาตดังกล่าวจะสง่ ผลให้การรับประกันเป็ นโมฆะอีกด้วย

•	หลอดไฟสามารถมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงได้ในระหว่างการใช้งาน – ให้ปล่อยให้หลอด
ไฟเย็นตัวลงก่อนที่จะหยิบจับ
•

ห้ามใช้เวลาในการที่ดวงตาสัมผัสกับแสงเกินกว่าระยะเวลาสูงสุดที่แนะนำ �

•	หากเครื่องมือทางการแพทย์นไี้ ด้รบ
ั แรงกระแทก (ตัวอย่างเชน
่ หากเครื่องมือหลน
่ เนื่องจาก
อุบต
ั เิ หตุ) และระบบการมองภาพหรือระบบการสอ
่ งแสงสว่างเกิดการเสียหาย อาจจำ�เป็ นต้อง
ส่งเครื่องมือทางการแพทย์นค
ี้ น
ื บริษท
ั ผผ
ู้ ลิตเพื่อทำ�การซอ
่ มแซม
•	ควรใช้ความระมัดระวังในขณะที่หยิบจับหลอดไฟชนิดฮาโลเจน หลอดไฟชนิดฮาโลเจนอาจ
แตกกระจายออกได้หากถูกขีดข่วนหรือทำ�ให้เสียหาย
•	ภายหลังจากที่ถอดหลอดไฟออก ห้ามสัมผัสกับขัว
้ จ่ายไฟของหลอดไฟของดวงไฟส่องตรวจ
ทางจักษุและตัวผู้ป่วยพร้อมกัน
•	ผู้ที่เป็ นเจ้าของเครื่องมือทางการแพทย์นี้มีความรับผิดชอบในการฝึ กอบรมบุคลากรให้ใช้งาน
เครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง
•	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวางเครื่องมือทางการแพทย์นี้หรือโต๊ะสำ�หรับวางเครื่องมือทางการ
แพทย์นี้บนพื้นผิวที่ได้ระดับและมัน
่ คง
•	ให้ใช้เฉพาะชิน
้ ส่วนและอุปกรณ์เสริมของแท้ที่ได้รับการรับรองจากทาง Keeler เท่านัน
้ มิ
ฉะนัน
้ ความปลอดภัยในการใช้และประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้จะลดลง
•	ให้ปิดการทำ�งานหลังการใช้งานทุกครัง้ ในกรณีที่ใช้ฝาครอบกันฝุ่น: ความเสี่ยงต่อการเกิด
ความร้อนสูงเกินไป
•

สำ�หรับการใช้งานในอาคารเท่านัน
้ (ป้ องกันตัวอุปกรณ์จากความชื้น)

•	ให้เดินสายไฟอย่างปลอดภัยเพื่อขจัดความเสีย
่ งตอ
่ การสะดุดล้มหรือความเสียหายทีจ
่ ะเกิด
กับผใู้ ช้

•	อุปกรณ์ไฟฟ้ าสามารถที่จะได้รับผลกระทบจากการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้ าได้ หากการ
รบกวนนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำ�ลังใช้อุปกรณ์นี้ ให้ปิดสวิตช์การทำ�งานของชุดอุปกรณ์และย้าย
ตำ�แหน่งใหม่

•	กอ
่ นทีจ
่ ะทำ�ความสะอาดเครื่องมือทางการแพทย์นห
ี้ รือชุดฐาน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้
ถอดปลัก
๊ สายไฟออกจากเต้าเสียบแล้ว

•
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ห้ามสัมผัสกับขัว
้ ต่อจ่ายไฟที่สามารถเข้าถึงได้และตัวผู้ป่วยพร้อมกัน

7 	คำ�แนะนำ �ในการทำ�ความสะอาดและ
การฆ่าเชือ
้
				

ก่อนที่ จะทำ�ความสะอาดเครื่ องมือทางการแพทย์นี ้หรือชุดฐาน

ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ถอดปลั ก
๊ สายไฟออกจากเต้าเสียบ
แล้ว

ควรใช้การทำ�ความสะอาดด้วยมือแบบไม่มีการจุ่มแช่ตามที่ ได้อธิบายไว้กับเครื่ องมือ
ทางการแพทย์นี้ เท่านั ้ น ห้ามนำ �เครื่ องมือทางการแพทย์นี้ ไปนึ่ งทำ�ลายเชื้ อด้วยไอน้ ำ �หรือจุ่ม
แช่ลงในน้ ำ �ยาทำ�ความสะอาด ก่อนที่ จะทำ�ความสะอาด ให้ถอดปลั ก
๊ ของแหล่งจ่ายไฟออก
จากเต้าเสียบไฟฟ้ าเสมอ
a	เช็ดพื้นผิวด้านนอกด้วยผ้าสะอาดที่สามารถซับน้ ำ �ได้, ไม่หลุดลุ่ย ชุบน้ ำ �ผสมน้ ำ �ยา
ทำ�ความสะอาดบิดหมาด (ปริมาณน้ ำ �ยาทำ�ความสะอาด 2% โดยปริมาตร) หรือชุบน้ ำ �ผสม
สารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บิดหมาด (ปริมาณสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
70% โดยปริมาตร) หลีกเลี่ยงพื้นผิวส่วนที่เป็ นชุดเลนส์
b	ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าน้ ำ �ยาทำ�ความสะอาดส่วนเกินจะไม่เข้าไปในเครื่ องมือทางการ
แพทย์นี้ ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่ อที่ จะแน่ ใจว่าผ้าไม่ได้ชุบน้ ำ �ยาทำ�ความสะอาดจนชุ่ม
c	ต้องเช็ดพื้ นผิวให้แห้งด้วยมืออย่างระมัดระวังโดยใช้ผ้าสะอาดที่ ไม่หลุดลุ่ย
d

8 	สภาวะเงื่อนไขของการขนส่ง, การ
จัดเก็บ และการปฏิบัติงาน
ขีดจำ�กัดของสภาวะโดยรอบต่อไปนี้ นั้ นเป็ นข้อแนะนำ �สำ�หรับดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ
Keeler สำ�หรับการขนส่งและการจัดเก็บ แนะนำ �ให้เก็บดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ ไว้ใน
บรรจุภัณฑ์ดั ้งเดิมของทางบริษั ทผู้ผลิต

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
+10°C ถึง +35°C
ความชื้ นสัมพัทธ์ 30% ถึง 75%

สภาวะเงื่อนไขในการขนส่งและการจัดเก็บ
การขนส่ง: -10°C ถึง +60°C
การจัดเก็บ: -10°C ถึง +55°C

ก่อนที่ จะนำ �ไปใช้งาน ควรปล่อยให้ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี ้ปรับ
อุณหภูมิให้เท่ากับอุณหภูมิโดยรอบของห้องเป็ นเวลาหลายชั่ วโมง โดย
เฉพาะอย่างยิ่ ง เมื่ อจัดเก็บหรือขนส่งดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี ้ใน
สภาพแวดล้อมที่ หนาวเย็น เนื่ องจากสภาวะเช่นนี ้สามารถก่อให้เกิด
การกลั่ นตัวของหยดน้ำ �อย่างมากขึ น
้ บนชุดเลนส์

นำ �วัสดุที่ ใช้ในการทำ�ความสะอาดที่ ใช้แล้วไปทิ้ งอย่างปลอดภัย

w w w. ke e l e r. c o . u k
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ชื่อส่วนควบคุมและส่วนประกอบ

ชุดประกอบพนักวางศีรษะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5

สายเคเบิลของดวงไฟตรึงตำ�แหน่ ง
สายเคเบิลของหลอดไฟหลัก (ขั ้วต่อซอคเก็ต 4 ขา)
แถบคาดรองรับหน้ าผาก
เครื่ องหมายแสดงความสูงของดวงตาของผู้ป่ วย
ดวงไฟตรึงตำ�แหน่ ง
ที่ วางคาง
ตัวปรับระดับความสูงของที่ วางคาง
มือจับสำ�หรับผู้ป่ วย
สายไฟ จากที่ วางคางไปยังตัวเรือนหลอดไฟ

3

15. กระจกการส่องสว่าง
16. ปุ่มหมุนสำ�หรับปรับศูนย์กลางการเยื้ องของช่องแสง
17. สลักปรับความเอียง 5° ถึง 20°
18. ชุดควบคุมความกว้างของช่องแสง
19.	รูสำ�หรับยึดและฝาครอบแท่งทดสอบและแป้ นของเค
รื่ องวัดความดันในลูกตา
20. ปุ่มหมุนสำ�หรับล็อกแขนยึดชุดส่องสว่าง
21. ปุ่มหมุนสำ�หรับล็อกแขนยึดชุดกล้องจุลทรรศน์
22. ปุ่มหมุนสำ�หรับยึดชุดประกอบชุดเลนส์ใกล้ตา
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23. ปุ่มหมุนสำ�หรับล็อกฐานของก้านควบคุม
24.	ชุดก้านควบคุม
(เคลื่ อนที่ ได้ในแนวแกน X Y Z)
25.	ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้สำ�หรับควบ
คุมการส่องสว่าง

24

23

25
7
26. แกนหมุน
27. ฝาครอบล้อเลื่ อน
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10. ฝาครอบหลอดไฟ
11. สกรูคลายล็อกฝาครอบหลอดไฟ
12.	คันโยกสำ�หรับตัวกรองแสงสีเทา (ND), สีน้ำ �เงิน,
ตัวกระจายแสงและตัวกรองตัดแสงสีแดง
13.	ชุดควบคุมความยาวช่องแสง,
การหมุนช่องแสงและรูรับแสง
14. สเกลสำ�หรับการหมุนช่องแสง
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22
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19
20
21

27

28. รูสำ�หรับยึดเครื่ องวัดความดันในลูกตาชนิ ด R
29.	ปุ่มหมุนของตัวกรองแสงสีเหลือง
(ขึ้ น = อยู่นอกแนวการมองของชุดเลนส์)
30. ตัวล็อกสำ�หรับยึดโครงชุดเลนส์ขยาย
31. ปุ่มหมุนสำ�หรับเปลี่ ยนชุดเลนส์ขยาย
32.	ชุดเลนส์ใกล้ตา – สามารถปรับได้สำ�หรับก
ารแก้ไขระยะ PD (ระยะห่างระหว่างรูม่านตา)
และกำ�ลังหักเหแสงของเลนส์
33. ปุ่มหมุนสำ�หรับยึดแผ่นป้ องกันลมหายใจ

28

29

32

31
33

30

34. สวิตช์เปิ ดปิ ดการทำ�งานหลัก
35. ชุดแหล่งจ่ายไฟ
36. แผ่นสำ�หรับเลื่ อน

36
35

34
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ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ของท่านได้รับการออกแบบมาสำ�หรับยึดติดลงบน
ฐานโต๊ะวางทางการแพทย์ที่มีฉนวนกันไฟฟ้ า หรือยึดติดลงบนพื้นโต๊ะวางทางการแพทย์ที่มี
ฉนวนกันไฟฟ้ าและกันไฟไหม้ได้ ตัวอย่างเช่น ขาตัง้ ชุดหักเหแสงหรือชุดที่นัง่ และโต๊ะวางแบบ
ประกอบรวม
ในขณะที่แกะบรรจุภัณฑ์ของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของท่านให้ใช้ความระมัดระวัง อย่าให้
ของที่อยู่ด้านในเสียหาย หรืออย่าทิง้ ของที่อยู่ด้านในไปโดยที่ไม่ได้เจตนา
ใ ห้ปล่อยให้ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เป็ นเวลาหลาย
ชั่ วโมงภายหลังจากการจัดส่ง ก่อนที่ จะทำ�การแกะบรรจุภัณฑ์ออกเพื่ อลด
ความเสี่ ยงในการเกิดการกลั่ นตัวของหยดน้ำ �
สามารถยึดติดดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler เข้ากับขาตั ้งชุดหักเหแสง / ชุดที่ นั่ ง
และโต๊ะวางแบบประกอบรวมส่วนมากได้ Keeler ขอแนะนำ �ให้ช่างเทคนิ คที่ ได้รับการฝึ ก
อบรมมาอย่างเหมาะสมเป็ นผู้ดำ�เนิ นการติดตั ้ง เพื่ อให้แน่ ใจได้ว่าประสิทธิภาพการทำ�งาน
และความปลอดภัยในการใช้งานจะไม่ลดลง
 าตังชุ
ข
้ ดหักเหแสง, ชุดทีน
่ ่ั งและโต๊ะวางแบบประกอบรวม หรือขาตังโต๊
้ ะจะ
ต้องตรงตามมาตรฐาน 60601-1 ฉบับแก้ไขปรับปรุงครังที
้ ่3
หากท่านกำ�ลังติดตั ้งหรือได้ติดตั ้งดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของท่านเข้ากับขาตั ้ง/ฐานของ
โต๊ะวางทางการแพทย์หรือโต๊ะวางของ Keeler ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าโต๊ะวางดังกล่าว
ตั ้งอยู่บนพื้ นที่ แน่ นแข็งแรงและได้ระดับ

10.1 ขัน
้ ตอนปฏิบัติในการประกอบชุดประกอบโต๊ะวางและฐาน
1	ยึดพื้ นโต๊ะวางดวงไฟส่องตรวจทางจักษุเข้ากับขาโต๊ะของท่านโดยใช้สกรูยึดหัวเหลี่ ยม

แบนขนาด M6 x 20 มม. และแหวนรอง ให้จำ�ไว้ว่าแหล่งจ่ายไฟและลิ้ นชักเก็บอุปกรณ์
เสริมจะต้องหันหน้ าไปทางผู้ปฏิบัติงาน

	
ความแน่ นหนาของการประกอบรวมของพืน
้ โต๊ะเข้ากับขาโต๊ะนัน
้ เป็ นเรื่องสำ�คัญ
เป็ นอย่างยิง่ สำ�หรับความปลอดภัยของผป
ู้ ่ วยและดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ

2	ใช้ประแจที่ เตรียมไว้ให้เพื่ อยึดชุดประกอบพนั กวางศีรษะเข้ากับพื้ นโต๊ะโดยใช้

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ ยมและแหวนรอง ที่ วางคางจะอยู่บริเวณด้านล่างของพื้ นโต๊ะ ระวัง
อย่าขันสลักเกลียวหัวหกเหลี่ ยมจนแน่ นเกินไป

3 ยึดมือจับสำ�หรับผู้ป่ วย (8) เข้ากับชุดประกอบพนั กวางศีรษะ
4	วางฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุลงบนล้อเลื่ อน ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าล้อทั ้งคู่อยู่ใน
แนวเดียวกัน ตรวจสอบว่าล้อนำ �ร่องแน่ นดีแล้ว

5	ประกอบฝาครอบล้อเลื่ อนเข้ากับล้อเลื่ อนโดยค่อยๆ เลื่ อนฝาครอบทั ้งคู่เข้าด้านใน โดย
เลื่ อนเข้าหากันและกัน

หากขาตั ้ง/ฐานของโต๊ะวางมีล้อเลื่ อน ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าได้ปฏิบัติตามรายการปฏิบัติ
ต่อไปนี้ ก่อนที่ จะย้ายโต๊ะวางไปยังอีกบริเวณหนึ่ ง:
a)
b)
c)
d)
e)

โต๊ะวางอยู่ในตำ�แหน่ งที่ อยู่ต่ำ�ที่ สุดของโต๊ะ
ถอดปลั ก
๊ ของสายไฟออกแล้ว
ขันปุ่มหมุนสำ�หรับล็อกแขนและฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุแน่ นดีแล้ว
ได้ใส่ฝาครอบล้อเลื่ อนเอาไว้แน่ นดีแล้ว
ระบบของชุดอุปกรณ์ นี้ ได้ถูกเคลื่ อนย้ายโดยการจับยึดที่ จุดใช้งานที่ ต่ำ�ที่ สุดของระบบ
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ล้อเลื่ อน
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10.2 ขันตอนปฏิ
้
บต
ั ใิ นการประกอบชุดประกอบหอกำ�เนิดแสงสว่าง

10.3 ขัน
้ ตอนการยึดสายเคเบิล

1	ถอดสลักเกลียวหัวหกเหลี่ ยม (a) ออกจากฐานของหอกำ�เนิ ดแสงสว่าง และจากนั ้ นให้

1	เชื่ อมต่อสายเคเบิลของหลอดไฟหลักจากที่ วางคางเข้ากับหอกำ�เนิ ดแสง

วางหอกำ�เนิ ดแสงสว่างลงบนฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุโดยให้ร่องบริเวณฐาน
(b) และสลัก (c) อยู่ตรงแนวกัน ยึดหอกำ�เนิ ดแสงสว่างเข้ากับฐานโดยใช้สลักเกลียว
หัวหกเหลี่ ยมที่ ได้ถอดไว้ก่อนหน้ านี้ และขันให้แน่ นโดยใช้ประแจที่ เตรียมไว้ให้

c
b
a

2	ยึดโครงชุดกล้องจุลทรรศน์ เข้ากับแขนยึดอย่างระมัดระวัง ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าดัน

สว่าง ห้ามบิดสายไฟในระบบของหอกำ�เนิ ดแสงสว่าง

2 เชื่ อมต่อสายเคเบิลจ่ายไฟ

ขั ว
้ ต่อสายเคเบิล

a)	เชื่ อมต่อสายเคเบิลของดวงไฟตรึงตำ�แหน่ งบริเวณที่ วางคางเข้ากับ
ชุดแหล่งจ่ายไฟ
b)	เชื่ อมต่อสายเคเบิล (ที่ มีขั ้วต่อแบบ 3 ขา) จากชุดแหล่งจ่ายไฟเข้ากับชุดประกอบฐาน
ของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
c)	เชื่ อมต่อสายเคเบิลของหลอดไฟหลัก (ที่ มีขั ้วต่อแบบ 4 ขา) จากส่วนล่างของที่ วาง
คางเข้ากับชุดประกอบฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
d)	ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเดินสายสายเคเบิลโดยไม่ให้ฐานที่ เคลื่ อนที่ ในแนวแกน XYZ
เคลื่ อนที่ ได้อย่างอิสระ และไม่ให้ถูกตัวผู้ป่ วย
เต้ารับแบบ 4 ขา
เต้ารับแบบ 3 ขา

โครงชุดกล้องจุลทรรศน์ เข้าไปจนถึงตัวกั ้นแล้ว ขันให้แน่ นโดยใช้ปุ่มหมุนสำ�หรับยึด
บริเวณด้านข้าง

แผ่นป้ องกันลมหายใจ
เลื่ อนไปจนถึงตัวกั น
้ และยึดให้แน่ น

3	ยึดแผ่นป้ องกันลมหายใจเข้ากับสลักบนด้านหลังของชุดประกอบชุดเลนส์ขยาย
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หากดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของท่านไม่มีหม้อแปลง (หมายเลขชิน
้ ส่วน 3020-P5040) ให้มาด้วย ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากันได้กับข้อกำ�หนด
รายละเอียดในคู่มือฉบับนี ้ และเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่มีให้ใช้และเหมาะสม
โดยช่างเทคนิ คที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดูที่ หัวข้อ 15.5 แหล่งจ่ายไฟ

3	เชื่ อมต่อไฟฟ้ าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ าของอาคารเข้ากับหม้อแปลงของดวงไฟส่องตรวจทาง
จักษุโดยใช้สายไฟที่ เตรียมไว้ให้

ต่อขั ว
้ ต่อแบบ 3 ขา เข้ากับเต้ารับแบบ 3 ขา
ซ็อคเก็ตสำ�หรับดวงไฟตรึงตำ�แหน่ ง

จะต้องใช้เฉพาะสายเคเบิลสำ�หรับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้ าแบบ
มีตัวนำ �กระแสไฟฟ้ า 3 เส้น ที่ มีคุณภาพระดับเกรดที่ ใช้ในโรง
พยาบาลเท่านั ้ น สำ�หรับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา: ชุดสายไฟของ
แหล่งจ่ายไฟแบบถอดได้ ซึ่ งอยู่ในรายการของ UL ชนิ ด SJE, SJT
หรือ SJO แบบมีตัวนำ �กระแสไฟฟ้ า 3 เส้น ขนาดไม่เล็กกว่า 18
AWG ขั ว
้ ปลั ก
๊ , สายเคเบิล และจุดเชื่ อมต่อสายดินของขั ว
้ ซ็อคเก็
ตจะต้องอยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์

w w w. ke e l e r. c o . u k

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ KEELER

11

10.4 การติดตัง้ เครื่องวัดความดันในลูกตา, ชนิด T และ ชนิด R
เครื่ องวัดความดันในลูกตารุ่น ‘KEELER FIXED’ (ชนิ ด R)

เครื่ องวัดความดันในลูกตาของ KEELER (ชนิ ด T)

•	วางตำ�แหน่ งแผ่นนำ �ร่องในรูรองรับเครื่ องวัดความดันในลูก
ตา/แท่งทดสอบบนดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ

เครื่ องมือทางการแพทย์นี้ มีไว้สำ�หรับผู้ที่ ต้องการให้เครื่ องวัดความ
ดันในลูกตาติดตั ้งอยู่อย่างถาวรบนดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ

•	ยกเครื่ องวัดความดันในลูกตาออกจากบรรจุภัณฑ์และ
ประกอบเครื่ องวัดความดันในลูกตาโดยสอดสลักบนส่วนฐาน
เข้าในหนึ่ งในช่องใส่ที่ สามารถใส่ได้สองช่อง (สำ�หรับตาขวา
และตาซ้าย) บนแผ่นนำ �ร่องแนวระดับที่ อยู่เหนื อแกนของ
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ ตำ�แหน่ งเหล่านี้ จะสัมพันธ์กับชุด
เลนส์ของกล้องจุลทรรศน์ และสามารถทำ�การส่องตรวจสังเกต
อาการได้ทั ้งผ่านทางเลนส์ใกล้ตาทางด้านขวาหรือด้านซ้าย

•	ยึดแผ่นติดตั ้งสำ�หรับเครื่ องวัดความดันในลูกตาลงบนโครงชุด
กล้องจุลทรรศน์ โดยใช้สกรูสำ�หรับยึด

•	เครื่ องวัดความดันในลูกตาจะเลื่ อนลงบนแผ่นรองรับได้โดย
ง่าย ซึ่ งจะใช้สลักล็อกเพื่ อให้มีความมั ่นคง

•	เมื่ อไม่ได้ใช้งาน เครื่ องมือทางการแพทย์นี้ จะถูก
หันไปและยึดอยู่ในตำ�แหน่ งของร่องบากทางด้าน
ขวาของชุดกล้องจุลทรรศน์

•	เมื่ อไม่ได้ใช้งาน ควรถอดเครื่ องวัดความดันใน
ลูกตาออกจากดวงไฟส่องตรวจทางจักษุและนำ �
กลับไปเก็บไว้อย่างแน่ นหนาในบรรจุภัณฑ์หรือใน
บริเวณที่ เหมาะสม
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สำ�หรับตาขวา
สำ�หรับตาซ้าย

•	หันเครื่ องวัดความดันในลูกตาไปทางด้านหน้ าให้มาอยู่ด้านหน้ า
ของกล้องจุลทรรศน์ เพื่ อทำ�การตรวจ ตำ�แหน่ งของร่องบากจะ
ช่วยให้แน่ ใจว่าปริซึมจะอยู่ตรงแนวศูนย์กลางกับชุดเลนส์ด้าน
ซ้ายอย่างแท้จริง
•	เพื่ อให้ได้ภาพที่ ชัดเจนที่ สุดและปราศจากเงาสะท้อนเท่าที่ จะเป็ นไปได้
มุมระหว่างชุดกำ�เนิ ดแสงสว่างและชุด
กล้องจุลทรรศน์ ควรจะอยู่ท่ี ประมาณ 60° และ
แผ่นไดอะแฟรมของช่องแสงควรจะเปิ ดจนสุด

•	เพื่ อให้ได้ภาพที่ ชัดเจนที่ สุดและปราศจากเงา
สะท้อนเท่าที่ จะเป็ นไปได้ มุมระหว่างชุดกำ�เนิ ด
แสงสว่างและชุดกล้องจุลทรรศน์ ควรจะอยู่ที่
ประมาณ 60° และแผ่นไดอะแฟรมของช่องแสง
ควรจะเปิ ดจนสุด

12

•	จากนั ้ นให้ยึดตัวจับยึดเครื่ องวัดความดันในลูกตาลงบนเสาสำ�หรับ
ยึด
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คำ�แนะนำ �สำ�หรับการใช้งาน

11.1 การปรับตัง้ กล้องสองตา

4 หมุนชุดเลนส์ใกล้ตาทั ้งคู่ (32) ไปจนถึงค่าการแก้ไขทางบวก (+) สูงสุด
5	ปิ ดตาข้างหนึ่ ง และใช้ตาอีกข้างหนึ่ งมองผ่านกล้องจุลทรรศน์ หมุนเลนส์ใกล้ตาข้างที่ ใช้
ตามองอยู่อย่างช้าๆ ไปทางตำ�แหน่ งด้านลบ (-) จนกระทั ่งภาพบนแท่งทดสอบได้โฟกัส
แล้วจึงหยุด

เป็ นสิ่ งสำ�คัญอย่างยิ่ งที่ จะต้องใช้กล้องสองตาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดสำ�หรับการปรับ
แก้ไขการมองภาพของผู้ใช้ เพื่ อให้ได้ภาพจากกล้องสองตาที่ ได้รับการโฟกัสแล้ว

1	ถอดแผ่นปิ ดรูตั ้งตำ�แหน่ งแท่งทดสอบ (19) และวางจุดโฟกัสของแท่งทดสอบในรู

ตั ้งตำ�แหน่ งแท่งทดสอบที่ บริเวณฐานของแขนยึดกล้องจุลทรรศน์ การจะเข้าถึงรูตั ้ง
ตำ�แหน่ ง ในอันดับแรกให้ถอดฝาปิ ดออก จะต้องติดตั ้งแท่งทดสอบโดยให้ผิวหน้ าการ
ฉายภาพด้านเรียบหันเข้าหาชุดกล้องจุลทรรศน์ ของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ ชุด
กำ�เนิ ดแสงสว่างและชุดกล้องจุลทรรศน์ จะต้องอยู่ในตำ�แหน่ งทำ�มุมศูนย์องศา

2	เปิ ดสวิตช์การทำ�งานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ และปรับช่องแสงให้มีความกว้าง
สูงสุด (18) ปรับชุดเลนส์ขยายไว้ที่ x16 (31)

32

6 ทำ�ซ้ำ�กระบวนการด้านบนสำ�หรับเลนส์ใกล้ตาอีกข้างหนึ่ ง
7	จดบันทึกตำ�แหน่ งของชุดเลนส์ใกล้ตาเอาไว้เพื่ อให้ท่านสามารถปรับตั ้งชุดเลนส์ใกล้ตา

3	ปรับระยะห่างระหว่างรูม่านตาของชุดเลนส์ใกล้ตาโดยการจับโครงของชุดเลนส์ใกล้ตา

ทัง้ คู่เอาไว้และหมุนเข้าหรือออกจนกระทัง่ ได้ระยะที่ถูกต้องสำ�หรับระยะ PD (ระยะห่าง
ระหว่างรูม่านตา) ของท่าน

ได้อย่างรวดเร็ว หากดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ ได้ผ่านการใช้งานมาโดยนายแพทย์ผู้
วินิ จฉั ยโรคอีกท่านหนึ่ ง

8	หมายเหตุ – แนะนำ �ให้ผู้ทำ�การตรวจที่ มีอายุน้ อยทำ�การชดเชยสำ�หรับสามารถในการ

ปรับโฟกัสดวงตาของตน โดยการปรับชุดเลนส์ใกล้ตาไปอีกลบหนึ่ ง (-1) หรือลบสอง (-2)
ไดอ็อพเตอร์

19
18

31
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11.2 การเตรียมตัวผป
ู้ ่ วยและการใช้งานดวงไฟสอ
่ งตรวจทางจักษุ

6	
ปรับระยะความกว้างของช่องแสง (18), ชุดเลนส์ขยาย (31), การหมุนช่องแสง (13)
และมุมของช่องแสง ฯลฯ ตามต้องการเพื่ อทำ�การตรวจวินิ จฉั ย

ต้องทำ�ความสะอาดชิน
้ ส่วนต่างๆ ของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุท่ีต้อง
สัมผัสกับตัวผู้ป่วยตามคำ�แนะนำ �เหล่านี ก
้ ่อนที่จะนำ �ไปใช้ในการตรวจ
วิเคราะห์อาการ Keeler ขอแนะนำ �ให้ใช้แผ่นเยื่ออนามัยรองที่วางคางแบบ
ใช้แล้วทิง้ วางบนที่วางคางก่อนที่จะให้ผู้ป่วยวางคางลงไป

7	
คลายปุ่มหมุนสำ�หรับปรับศูนย์กลางการเยื้ องของช่องแสง (16) เพื่ อให้ภาพของช่อง

แสงสามารถย้ายออกจากศูนย์กลางเพื่ อส่องสว่างให้กับเยื่ อหุ้มลูกตาสีขาว การขันปุ่ม
หมุนให้แน่ นเข้าจะเป็ นการปรับให้ภาพของช่องแสงกลับมาสู่จุดศูนย์กลางอีกครั ้งใน
ศูนย์กลางของขอบเขตการมองเห็นของชุดกล้องจุลทรรศน์

8	
ภาพของช่องแสงจะจัดไว้ให้อยู่ในแนวตั ้ง หรือปรับล่วงหน้ าให้เอียงเป็ นมุมได้โดยอาศัย

หากพบการเสียหายทีม
่ องเห็นได้ดว
้ ยตา ห้ามใช้เครื่องมือทางการแพทย์นี ้
และให้ตรวจสอบหาร่องรอยของการเสียหายหรือการใช้งานผิดวิธเี ป็ นระยะๆ

สลักล็อกของชุดกำ�เนิ ดแสงสว่าง (17) (มีร่องบากที่ มุม 5°, 10° และ 15° และ 20°)

9	
เมื่ อใช้ตัวกรองแสงสีน้ำ �เงิน (12) ผู้ใช้อาจต้องการใส่ตัวกรองฉากกั ้นสีเหลือง (29) ตัว

กรองฉากกั ้นสีเหลืองจะอยู่ด้านนอกเมื่ อปุ่มหมุนอยู่ในทิศทางขึ้ น และจะอยู่ด้านในเมื่ อ
ปุ่มหมุนอยู่ในทิศทางลง

1	ควรให้ผู้ป่ วยอยู่ในลักษณะที่ สบายที่ สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้และเมื่ อผู้ป่ วยพาดคางอยู่บน
ที่ วางคางให้ปรับความสูงของที่ วางคาง (7) เพื่ อให้ดวงตาของผู้ป่ วยอยู่ในระดับเดียว
กับเครื่ องหมายแสดงความสูง (4) บนส่วนรองรับที่ วางคาง

10	เมื่ อตรวจวินิ จฉั ยเสร็จแล้ว ให้ตั ้งค่าตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ไปที่ ระดับต่ำ�และปิ ด
สวิตช์การทำ�งานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ

2	
ปรับโฟกัสเลนส์ใกล้ตาโดยใช้แท่งทดสอบตามที่ ได้อธิบายไว้ก่อนหน้ านี้ และหากท่าน
ยังไม่ได้ปรับโฟกัสเอาไว้จนเสร็จ ให้ปรับเลนส์ใกล้ตาให้ได้ระยะห่างระหว่างรูม่านตา
ของท่านโดยการจับโครงของชุดเลนส์ใกล้ตาทั ้งคู่เอาไว้ และหมุนเข้าหรือออกจน
กระทั ่งได้ระยะที่ ถูกต้องสำ�หรับระยะ PD (ระยะห่างระหว่างรูม่านตา) ของท่าน

3	
เปิ ดสวิตช์การทำ�งานของชุดกำ�เนิ ดแสงสว่าง ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่าตั ้งค่าตัว

ต้านทานแบบปรับค่าได้ (25) ไว้ที่ ระดับต่ำ� เพื่ อลดการที่ ดวงตาของคนไข้สัมผัสกับ
อันตรายจากแสงสว่างให้เหลือน้ อยที่ สุด

24
25
4

7

12
13

31

29
16
17
18

4 หมุนก้านควบคุม (24) จนกระทั ่งลำ�แสงอยู่ที่ ระดับเดียวกับดวงตา
5	
ถือก้านควบคุมไว้ให้อยู่ในแนวดิ่ง เลื่อนฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุเข้าหาผู้ป่วยจน
กระทัง่ ลำ�แสงที่ลอดผ่านช่องแสงปรากฏอยู่บนกระจกตาของผู้ป่วยและได้ระยะโฟกัส

14
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ให้ปิ ดการทำ�งานหลังการใช้งานทุกครั ง้ ในกรณี ที่ ใช้ฝาครอบ
กันฝุ่น: ความเสี่ ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกินไป

12

คำ�อธิบายเกี่ยวกับตัวกรองแสง, รูรับแสง และเลนส์ขยาย

ชุดกล้องจุลทรรศน์แบบสองตา
ชุดเลนส์ใกล้ตา	
การปรับกำ�ลังหักเหแสงของเลนส์
ช่วงค่าระยะ PD (ระยะห่างระหว่างรูม่านตา)
มุมเบนเข้าหากันของแนวแกนเชิงแสง

12.5x
+/- 8D
49mm – 77mm
13°

การเปลี่ ยนแปลงกำ�ลังขยายของชุดเลนส์ขยาย 5 ขั น
้
กำ�ลังขยาย

ขอบเขตของมุมมอง

6x

34มม.

10x

22มม.

16x

14มม.

25x

8.5มม.

40x

5.5มม.

ตัวกรองแสง

a

b

c

d

e

ตัวกรองตัดแสงอินฟราเรด (IR) จะติดตั ้งไว้อย่างถาวรเนื่ องด้วยเหตุผลในแง่ของความ
ปลอดภัย

a แบบใส
b	Neutral Density (ลดปริมาณแสงในทุกๆ ช่วงความยาวคลื่ นเท่าๆ กัน)
c	ตัดแสงสีแดง
d ตัวกระจายแสง
e สีน้ำ �เงิน

รูรับแสง

0.2

1

2

3

5

9

12

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสง (มม.)

การส่องสว่างของหอกำ�เนิดแสงสว่าง

หอกำ�เนิ ดแสงสว่างมีคุณสมบัติในการเอียงเข้าหาผู้ใช้และจัดวางตำ�แหน่ งในทางบวกในแต่ละ
ขั ้นการเอียง 0°, 5°, 10°, 15° และ 20°
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การบำ�รุงรักษาตามกิจวัตร

				

 ฏิบัติตามขั น
ป
้ ตอนการบำ�รุงรักษาทางด้านล่างนี ้ต่อเมื่ อ
ได้ถอดปลั ก
๊ สายไฟที่ ต่อเข้ากับตัวอาคารออกแล้วเท่านั ้ น
หากท่านมีปั ญหาใดๆ ที่ ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในขั น
้ ตอน
ที่ อธิบายไว้ด้านล่างนี ้ ให้ติดต่อ KEELER หรือตัวแทน
จำ�หน่ ายในท้องถิ่ นของท่าน

13.1 การเปลี่ยนหลอดไฟ

(เฉพาะระบบที่ใช้หลอดไฟ 6 โวลต์ 20 วัตต์

และหลอดไฟ 12 โวลต์ 30 วัตต์ เท่านัน
้ )
				

อ
 ันดับแรก ให้ถอดปลั ก
๊ สายไฟของดวงไฟส่องตรวจทาง
จักษุของท่านออก ปล่อยให้หลอดไฟที่ ชำ�รุดและตัว
เรือนหลอดไฟเย็นตัวลงก่อนที่ จะถอดหลอดไฟออก

				

ใ นขณะที่ กำ�ลังเปลี่ ยนหลอดไฟ ห้ามสัมผัสกับขั ว
้ จ่ายไฟ
ของหลอดไฟและตัวผู้ป่ วยพร้อมกัน
ยกขึ น
้

•	ถอดสายไฟที่ ต่อเข้ากับตัวเรือนหลอดไฟ และถอดฝาครอบหลอดไฟ
บนระบบของหอกำ�เนิ ดแสงสว่างโดยการคลายสกรูสองตัวบนตัวเรือน
สกรูสำ�หรับยึด
หลอดไฟ
•	ให้ถอดสายไฟออกจากขาของหลอดไฟด้วยความระมัดระวังโดยดึงปลั ก
๊
ขั ้วต่อออก
•	ให้ถอดสายไฟออกจากขาของหลอดไฟด้วยความระมัดระวังโดยดึง
ปลั ก
๊ ขั ้วต่อออก
•

คลายและถอดสกรูที่ ยึดคลิปยึดหลอดไฟออก

16
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•	ถอดหลอดไฟที่ ชำ�รุดออก ให้ระมัดระวังเนื่ องจากหลอดไฟ
อาจจะยังคงร้อนอยู่!

คลิปยึดหลอดไฟและปุ่มหมุนสำ�หรับยึด

•	เปลี่ ยนหลอดไฟใหม่โดยใช้หลอดฮาโลเจน 6 โวลต์ 20
วัตต์ ระวังอย่าจับส่วนที่ เป็ นหลอดแก้วของหลอดไฟ
•

ประกอบคลิปยึดหลอดไฟคืนตามเดิม

•

ต่อหลอดไฟเข้ากับสายไฟตามเดิม

•

ประกอบตัวเรือนหลอดไฟหรือฝาครอบหลอดไฟเข้าตามเดิม

13.1.1 ระบบ LED

โดยทั ่วไป หลอดไฟ LED จะมีอายุการใช้งานต่อเนื่ องเกินกว่า 10,000 ชั ่วโมง
และด้วยเหตุนี้ จึงสามารถพิจารณาว่าเป็ นอะไหล่ที่ ไม่ใช่อะไหล่สิ้ นเปลืองซึ่ งไม่
ได้ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ ยนอะไหล่ในส่วนนี้
ในขณะที่หลอดไฟ LED มีอายุการใช้งานอยู่ระยะหนึ่งที่คาดประมาณได้ เราขอ
แนะนำ �ให้ปิดสวิตช์การทำ�งานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุเสมอระหว่างการตรวจ
วินิจฉัยแต่ละครัง้ เพื่อประหยัดพลังงานและอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED
ในเหตุการณ์ ที่ ไม่แน่ ว่าอาจจะเกิดขึ้ นในกรณี ที่ หลอดไฟ LED ชำ�รุด โปรดติดต่อ
Keeler หรือตัวแทนจำ�หน่ายในท้องถิ่ นของท่านสำ�หรับคำ�แนะนำ �เกี่ ยวกับขั ้น
ตอนการเปลี่ ยนหลอดไฟ LED

13.2 ตรวจสอบตัวอุปกรณ์เพื่อหาร่องรอยความเสียหาย
หรือสิ่งสกปรกเป็ นระยะๆ

ทำ�ความสะอาดเป็ นกิจวัตรตามรายละเอียดในบทที่ 7 คำ�แนะนำ �ในการทำ�ความ
สะอาด

หลอดไฟ
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การรับประกัน = 3 ปี

13.3 การทำ�ความสะอาดและการเปลี่ยนกระจกเงา

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุซีรี่ ย์ H ของ Keeler มีการรับประกันเป็ นเวลาสามปี (3) ในส่วน
ของคุณภาพของการผลิต วัสดุ หรือการประกอบจากโรงงานที่ ผิดพลาด การรับประกันนั ้ นอยู่
บนพื้ นฐานของการส่งคืนสู่ฐานการผลิต (Return To Base - RTB) โดยค่าใช้จ่ายในการจัด
ส่งเป็ นความรับผิดชอบของลูกค้าและ การรับประกันอาจเป็ นโมฆะ หากไม่ทำ�การตรวจซ่อม
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ เป็ นประจำ�

กระจกเงานี้ จะประกอบแทรกอยู่ในตัวยึดกระจกและสามารถถอดออกได้โดยการจับให้แน่ น
และดึงกระจกเงาออกจากตัวยึด สอดเลื่ อนกระจกเงาสำ�หรับเปลี่ ยนเข้าอย่างระมัดระวัง
หลีกเลี่ ยงการสัมผัสกับพื้ นผิวสะท้อนแสงของกระจกเงา

การรับประกันของบริษั ทผู้ผลิตและข้อตกลงและเงื่ อนไขต่างๆ จะแสดงไว้อย่างละเอียดที่

กระจกเงาได้รับการเคลือบพื้ นผิวส่วนหน้ าเพื่ อหลีกเลี่ ยงการเกิดเงาหลอกของแสงที่ ฉาย
ลงมา และด้วยเหตุนี้ กระจกเงานี้ จึงละเอียดอ่อนเป็ นอย่างมากและจะต้องทำ�การเปลี่ ยน
กระจกเงานี้ เมื่ อพื้ นผิวกระจกเสื่ อมสภาพลง จะต้องทำ�ความสะอาดกระจกเงานี้ ด้วยผ้าเช็ด
เลนส์ที่ สะอาดและอ่อนนุ่มเท่านั ้ น

จะต้องใส่ใจในการรักษาชุดเลนส์ขยายและชุดเลนส์ใกล้ตาให้สะอาด ในการทำ�ความสะอาด
พื้ นผิวเลนส์ ให้ใช้ผ้าเช็ดเลนส์ที่ อ่อนนุ่มเท่านั ้ น

13.4 จุดเชื่อมต่อทางไฟฟ้ า

ให้ตรวจสอบจุดเชื่ อมต่อทางไฟฟ้ า, สายไฟ และขั ้วต่อทั ้งหมดเป็ นระยะๆ สำ�หรับการเข้าถึง
ขั ้วต่อไฟฟ้ าของหลอดไฟ ให้ดูคำ�แนะนำ �ที่ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อนี้

13.5 ชุดเลนส์ต่างๆ

จะต้องทำ�ความสะอาดคราบสกปรกหรือสิ่ งสกปรกที่ ไม่ฝั งตัวแน่ นออกจากชุดเลนส์ด้วย
แปรงปั ดฝุ่นที่ เหมาะสม จากนั ้ นให้ทำ�ความสะอาดด้วยผ้าเช็ดเลนส์ที่ แห้งและอ่อนนุ่ม, ผ้า
ลินิ นที่ ซักจนสะอาดแล้ว หรือวัสดุทำ�ความสะอาดเลนส์อ่ ื นๆ ที่ ไม่ทำ�ให้เกิดการขัดสี
ต้องทำ�ความสะอาดเลนส์รวมแสงที่ อยู่ใต้หลอดกำ�เนิ ดแสงสว่าง ในการเข้าถึงเลนส์นี้ ให้
ถอดหลอดไฟตามข้อมูลที่ ระบุไว้ก่อนหน้ านี้ ทำ�ความสะอาดเลนส์รวมแสง และจากนั ้ นให้
ใส่หลอดไฟกลับคืนตามเดิม

เว็บไซต์ของ Keeler UK http://www.keeler.co.uk/terms_and_conditions.htm
กระจกเงา, หลอดกำ�เนิ ดแสงสว่างหลัก และ ‘ความเสียหายเนื่ องจากการใช้งานมาเป็ นเวลา
นาน’ โดยทั ่วไปจะอยู่นอกเหนื อการรับประกันมาตรฐานของเรา

บริษั ทผู้ผลิตจะปฏิเสธไม่รับผิดชอบใดๆ หรือทั ง้ ปวง และปฏิเสธ
ความครอบคลุมของการรับประกัน หากเครื่ องมือทางการแพทย์
นี ้ได้ถูกเปลี่ ยนแปลงไปในทางที่ ไม่ดีด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ ง หรือหาก
ไม่มีการบำ�รุงรักษาตามกิจวัตร หรือถูกกระทำ�ด้วยวิธีท่ี ไม่เป็ น
ไปตามคำ�แนะนำ �จากบริษั ทผู้ผลิตเหล่านี ้
ในเครื่ องมือทางการแพทย์นี ้ไม่มีชิ น
้ ส่วนใดที่ ผู้ใช้สามารถตรวจ
ซ่อมด้วยตนเองได้ การตรวจซ่อมหรือซ่อมแซมจะต้องดำ�เนิ น
การโดย KEELER หรือผู้แทนจำ�หน่ ายที่ ได้รับการฝึ กอบรมอย่าง
เหมาะสมและได้รับอนุญาตเท่านั ้ น คู่มือซ่อมจะมีให้ท่ี ศูนย์
บริการของ KEELER ที่ ได้รับอนุญาตและบุคลากรด้านงานบริการ
ที่ ได้รับการฝึ กอบรมจาก KEELER

13.6 แกนหมุนและชิน
้ ส่วนกลไกต่างๆ

หากเริ่ มเคลื่ อนดวงไฟส่องตรวจทางจักษุบนแผ่นสำ�หรับเลื่ อนได้ยาก จะต้องทำ�ความ
สะอาดแผ่นสำ�หรับเลื่ อนนี้ ด้วยผ้าชุบน้ ำ �มันเล็กน้ อยหรือน้ ำ �ยาขัดซิลิคอน จะต้องทำ�ความ
สะอาดแกนหมุนด้วยผ้าไม่มีขนที่ แห้งเท่านั ้ น
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ข้อกำ�หนดรายละเอียดและอัตราการใช้ไฟฟ้ า

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler เป็ นเครื่ องมือทางการแพทย์ชนิ ดที่ ใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องมือทางการแพทย์นี้ ต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็ นพิเศษเกี่ ยวกับความเข้ากันได้
ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า (EMC) เนื้ อหาในบทนี้ จะอธิบายถึงความเหมาะสมในแง่ของความ
เข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ าของเครื่ องมือทางการแพทย์นี้ ในขณะที่ ทำ�การติดตั ้ง
หรือกำ�ลังใช้งานเครื่ องมือทางการแพทย์นี้ โปรดอ่านเนื้ อหาในบทนี้ โดยละเอียดและ
สังเกตว่ามีเนื้ อหาอะไรที่ อธิบายไว้บ้าง
ชุดอุปกรณ์ ส่ ื อสารด้วยคลื่ นความถี่ วิทยุชนิ ดพกพาหรือเคลื่ อนที่ อาจมีผลทางลบต่อ
เครื่ องมือทางการแพทย์นี้ ได้ โดยจะส่งผลให้เกิดการทำ�งานผิดพลาดขึ้ น

15.1 การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

คำ�แนะนำ �และแถลงการณ์ ของบริษท
ั ผผ
ู้ ลิต – การแผ่รงั สีของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler มีวัตถุประสงค์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่
มีคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าตามที่ ระบุไว้ด้านล่างนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ จะถูกใช้ในสภาพแวดล้อมดังที่ ระบุไว้
สภาพแวดล้อมที่ มีคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า
- คำ�แนะนำ �

การทดสอบการแผ่รังสี

การตรงตามมาตรฐาน

การแผ่รังสีคลื่ นความถี่ วิทยุ
(RF)
CISPR 11

กลุ่ม 1

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ใช้
พลังงานคลื่ นความถี่ วิทยุ (RF) เฉพาะ
ฟั งก์ชันการทำ�งานภายในเท่านั ้ น ด้วยเหตุ
นี้ การแผ่รังสีคลื่ นความถี่ วิทยุ (RF) ของ
ดวงไฟส่องตรวจนี้ จะมีค่าต่ำ�มากและไม่
น่าจะเป็ นสาเหตุของการรบกวนใดๆ ต่อ
อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ในบริเวณใกล้เคียง

การแผ่รังสีคลื่ นความถี่ วิทยุ
(RF)
CISPR 11

คลาส B

การแผ่คลื่ นฮาร์โมนิ ค
IEC 61000-3-2

คลาส A

แรงดันไฟฟ้ ากระเพื่ อม /
การแผ่ของการกระเพื่ อมของ
แรงดันไฟฟ้ า
IEC 61000-3-3

เข้ากันได้

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler
มีความเหมาะสมสำ�หรับการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมของสถานให้บริการทาง
สาธารณสุขระดับวิชาชีพ ดวงไฟส่องตรวจ
ทางจักษุของ Keeler ไม่มีวัตถุประสงค์
การใช้งานในสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

15.2 ความสามารถในการต้านทานการแทรกแซง

คำ�แนะนำ�และแถลงการณ์ของบริษท
ั ผผ
ู้ ลิต – ความสามารถในการต้านทานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler มีวัตถุประสงค์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ มีคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า
ตามที่ ระบุไว้ด้านล่างนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าดวงไฟส่องตรวจทางจักษุนี้ จะถูกใช้ใน
สภาพแวดล้อมดังที่ ระบุไว้
การทดสอบความ
สามารถในการ
ต้านทาน

ระดับการทดสอบตาม
มาตรฐาน IEC 60601

ระดับความตรงตาม
มาตรฐาน

สภาพแวดล้อมทีม
่ ค
ี ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า – คำ�
แนะนำ�

การถ่ายเท
ประจุไฟฟ้ าสถิต
(ESD)
IEC 6100-4-2

หน้ าสัมผัส ± 6 กิโลโวลต์
อากาศ ± 8 กิโลโวลต์

หน้ าสัมผัส ± 6 กิโลโวลต์
อากาศ ± 8 กิโลโวลต์

ดวงไฟสอ
่ งตรวจทางจักษุของ Keeler ใช้พลังงาน
คลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) เฉพาะฟั งก์ชน
ั การทำ�งาน
ภายในเท่านัน
้ ด้วยเหตุนี้ การแผร่ งั สีคลืน
่
ความถีว่ ท
ิ ยุ (RF) ของดวงไฟสอ
่ งตรวจนีจ้ ะมีค่าต�ำ ่
มากและไมน
่ ่าจะเป็ นสาเหตุของการรบกวนใดๆ ตอ
่
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียง

การเกิดแรงดัน
ไฟฟ้ าเกินชัว่ ครูแ
่ บบ
รวดเร็ว
IEC 61000-4-4

± 2 กิโลโวลต์ส�ำ หรับสาย
ไฟของแหลง่ จ่ายไฟ
± 1 กิโลโวลต์ส�ำ หรับสาย
ไฟของแหลง่ จ่ายไฟ

± 2 กิโลโวลต์ส�ำ หรับสายไฟ
ของแหลง่ จ่ายไฟ
± 1 กิโลโวลต์ส�ำ หรับสายไฟ
ของแหลง่ จ่ายไฟ

คุณภาพของแหลง่ จ่ายไฟของตัวอาคารจะต้องอยูใ่ น
ระดับของสถานบริการทางสาธารณสุขระดับวิชาชีพ
โดยทัว่ ไป

ไฟกระชาก
IEC 61000-4-5

± 1 กิโลโวลต์ จากสายไฟ
ถึงสายไฟ
สายไฟ ± 2 กิโลโวลต์
สำ�หรับสายไฟอินพุท/เอา
ท์พท
ุ

± 1 กิโลโวลต์ จากสายไฟ
ถึงสายไฟ
สายไฟ ± 2 กิโลโวลต์
สำ�หรับสายไฟอินพุท/เอา
ท์พท
ุ

คุณภาพของแหลง่ จ่ายไฟของตัวอาคารจะต้องอยูใ่ น
ระดับของสถานบริการทางสาธารณสุขระดับวิชาชีพ
โดยทัว่ ไป

เหตุการณ์แรงดัน
ไฟฟ้ าตก, การที่
ไฟฟ้ าขาดหายไป
เป็ นช่วงสัน
้ ๆ และ
การผันแปรของแรง
ดันไฟฟ้ าในสายไฟ
อินพุทของแหล่ง
จ่ายไฟ
IEC 61000-4-11

<5% UT
(ไฟตก > 95% ใน UT)
40% UT
(ไฟตก 60% ใน UT)เป็ น
ช่วงเวลา 5 รอบทางไฟฟ้ า
70% UT
(ไฟตก 30% ใน UT)เป็ น
ช่วงเวลา 25 รอบทางไฟฟ้ า
<5% UT
(ไฟตก >95% ใน UT) เป็ น
ช่วงเวลา 5 วินาที

<5% UT
(ไฟตก > 95% ใน UT)
40% UT
(ไฟตก 60% ใน UT)เป็ น
ชว
่ งเวลา 5 รอบทางไฟฟ้ า
70% UT
(ไฟตก 30% ใน UT)เป็ น
ชว
่ งเวลา 25 รอบทางไฟฟ้ า
<5% UT
(ไฟตก >95% ใน UT)เป็ น
ชว
่ งเวลา 5 วินาที

คุณภาพของแหลง่ จ่ายไฟของตัวอาคารจะต้องอยู่
ในระดับของสภาพแวดล้อมของสถานบริการทาง
สาธารณสุขระดับวิชาชีพโดยทัว่ ไป หากผใู้ ช้ดวงไฟ
สอ
่ งตรวจทางจักษุของ Keeler ต้องการปฏิบต
ั งิ าน
ตอ
่ ไปในระหว่างชว
่ งทีไ่ ฟฟ้ าของตัวอาคารดับ ขอ
แนะนำ�ให้ตอ
่ เครือ
่ งมือทางการแพทย์นเี้ ข้ากับเครือ
่ ง
สำ�รองไฟ

สนามแม่เหล็ก
ความถีก
่ �ำ ลังไฟฟ้ า
(ความถี่ 50/60
เฮิรตซ์)
IEC 61000-4-8

3 แอมแปร์/นาที

3 แอมแปร์/นาที

สนามแมเ่ หล็กความถีก
่ �ำ ลังไฟฟ้ าจะต้องมี
คุณลักษณะอยูใ่ นระดับทีใ่ ช้กน
ั ในบริเวณพืน
้ ทีท
่ วั ่ ไป
ในสภาพแวดล้อมของสถานบริการทางสาธารณสุข
ระดับวิชาชีพโดยทัว่ ไป

หมายเหตุ: UT คือแรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับของตัวอาคารก่อนที่ จะใช้งานไฟฟ้ าในระดับของการทดสอบ
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15.3 ความต้านทานต่อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า

15.4 ระยะปลอดภัยที่แนะนำ �

คำ�แนะนำ �และแถลงการณ์ ของบริษั ทผู้ผลิต – ความสามารถในการ
ต้านทานคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า

ระยะการเว้นที่ แนะนำ �ระหว่างชุดอุปกรณ์ สื่ อสารด้วยคลื่ นความถี่ วิทยุชนิ ด
เคลื่ อนที่ และดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ KEELER

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler มีวัตถุประสงค์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ มี
คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าตามที่ ระบุไว้ด้านล่างนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้ควรตรวจสอบให้แน่ ใจว่าดวงไฟ
ส่องตรวจทางจักษุนี้ จะถูกใช้ในสภาพแวดล้อมดังที่ ระบุไว้
การทดสอบ
ความสามารถ
ในการ
ต้านทาน

IEC
60601
ระดับการ
ทดสอบ

ระดับความ
ตรงตาม
มาตรฐาน

สภาพแวดล้อมที่ มีคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า – คำ�แนะนำ �

จะต้องไมใ่ ช้งานชุดอุปกรณ์สอ
่ ื สารด้วยคลืน
่ ความถีว่ ท
ิ ยุชนิดพกพาหรือ
เคลือ
่ นทีใ่ นระยะทีเ่ ข้ามาใกล้กบ
ั ชิน
้ ส่วนใดๆ ของดวงไฟส่องตรวจทาง
จักษุของ Keeler ซึง่ รวมถึงสายไฟ เกินกว่าระยะการเว้นทีแ
่ นะนำ�ซึง่
คำ�นวณจากสมการทีใ่ ช้กบ
ั ความถีข
่ องอุปกรณ์สง่ สัญญาณ
ระยะการเว้นที่แนะนำ �
คลื่นวิทยุที่
เหนีย
่ วนำ �ด้วย
ประจุไฟฟ้ า
IEC 61000-4-6

3 โวลต์ rms

3 โวลต์

d = 1.2 √ p

คลื่นความถีว
่ ท
ิ ยุที่
แผก
่ ระจาย
IEC 61000-4-3

3 โวลต์/นาที
80 เมกกะ
เฮิรตซ์ ถึง
2.5 กิกะ
เฮิรตซ์

3 โวลต์/นาที

d = 1.2 √ p 80 เมกกะเฮิรตซ์ ถึง 800 เมกกะเฮิรตซ์
d = 2.3 √ p 800 เมกกะเฮิรตซ์ ถึง 2.5 กิกะเฮิรตซ์

อัตรากำ�ลังเอาท์พุทสูงสุด
ของเครื่ องส่งสัญญาณ
(วัตต์)

ระยะการเว้นตามความถี่ ของเครื่ องส่งสัญญาณ (เมตร)

0.01

0.12

0.01
1

10
มื่อ p คืออัตรากำ�ลังเอาท์พุทสูงสุดของเครื่องส่งสัญญาณในหน่วย
วัตต์ซ่ งึ สอดคล้องกับบริษท
ั ผู้ผลิตเครื่องส่งสัญญาณและ d คือ
ระยะการเว้นที่แนะนำ �ในหน่วยเมตร (ม.)

ความแข็งแรงของสนามจากเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ
(RF) ชนิดอยู่กับที่ ตามที่กำ�หนดไว้โดยการสำ�รวจบริเวณพื้นที่ที่
มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า¹ จะต้องน้ อยกว่าระดับของค่าที่ยอมรับได้ใน
แต่ละช่วงความถี่²
อ
 าจเกิดการรบกวนแทรกแซงขึ้นในบริเวณที่อยู่ใกล้เคียง
กับอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้แสดงอยู่

หมายเหตุ: ท
 ี่ความถี่ 80 เมกกะเฮิรตซ์ และ 800 เมกกะเฮิรตซ์ จะใช้ช่วงความถี่ที่สูงขึ้น คำ�แนะนำ �นี้ อาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ การ
เพิ่มทวีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะได้รับผลกระทบจากการดูดซับและการสะท้อนจากโครงสร้าง, วัตถุต่างๆ และตัวบุคคล

ความเข้มของสนามจากเครื่องส่งสัญญาณชนิ ดอยู่กับที่ เช่น โทรศัพท์ที่มีฐานวาง (แบบเซลลูลาร์/แบบไร้สาย) และวิทยุเคลื่อนที่แบบวาง
พื้น, วิทยุสมัครเล่น, การกระจายเสียงสัญญาณวิทยุ AM และ FM และการกระจายสัญญาณโทรทัศน์ ไม่สามารถที่จะทำ�นายให้แม่นยำ�
ได้โดยทางทฤษฎี การประเมินสภาพแวดล้อมที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าเนื่ องจากเครื่องส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่อยู่กับที่จะ
ต้องพิจารณาใช้การสำ�รวจบริเวณพื้นที่ที่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า หากความเข้มของสนามที่วัดได้ในบริเวณที่ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ
Keeler ใช้อยู่เกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของคลื่นความถี่วิทยุที่สามารถนำ �ไปใช้ได้ที่แสดงไว้ด้านบน จะต้องสังเกตดวงไฟ
ส่องตรวจทางจักษุของ Keeler เพื่อตรวจสอบว่าสามารถทำ�งานได้ตามปกติ หากสังเกตพบประสิทธิภาพการทำ�งานที่ผิดปกติ อาจจำ�เป็ น
ต้องดำ�เนิ นการแก้ไขเพิ่มเติม เช่น การหันทิศทางหรือการจัดวางตำ�แหน่ งดวงไฟส่องตรวจของ Keeler ใหม่

1

2

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler มีวัตถุประสงค์การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ มี
คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ า ซึ่ งมีการรบกวนจากคลื่ นความถี่ วิทยุที่ แผ่กระจาย ลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler สามารถช่วยป้ องกันการรบกวนแทรกแซงทางแม่
เหล็กไฟฟ้ าได้โดยการรักษาระยะห่างขั ้นต่ำ�ระหว่างชุดอุปกรณ์ ส่ ื อสารด้วยคลื่ นความถี่ วิทยุ
ชนิ ดเคลื่ อนที่ (เครื่ องส่งสัญญาณ) และดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ Keeler ตามที่ แนะนำ �
ไว้ด้านล่างนี้ โดยจะเป็ นไปตามกำ�ลังเอาท์พุทสูงสุดของชุดอุปกรณ์ ส่ ื อสาร

100

50 กิโลเฮิรตซ์ ถึง
80 เมกกะเฮิรตซ์
d = 1.2√ p

80 เมกกะเฮิรตซ์ ถึง
800 เมกกะเฮิรตซ์
d = 1.2√ p

800 เมกกะเฮิรตซ์ ถึง
2.5 กิกะเฮิรตซ์
d = 2.3√ p

0.37

0.37

0.74

1.2
3.7
12

0.12
1.2
3.7
12

0.23
2.3
7.4
23

สำ�หรับเครื่ องส่งสัญญาณที่ มีอัตรากำ�ลังเอาท์พุทสูงสุดไม่อยู่ในรายการที่ แสดงไว้ด้านบน
สามารถประเมินระยะการเว้นที่ แนะนำ � (d) ในหน่ วยเมตร (ม.) ได้โดยใช้สมการที่ สามารถ
ใช้ได้กับความถี่ ของเครื่ องส่งสัญญาณ โดย p เป็ นอัตรากำ�ลังเอาท์พุทสูงสุดของเครื่ องส่ง
สัญญาณในหน่ วยวัตต์ ตามที่ บริษั ทผู้ผลิตเครื่ องส่งสัญญาณได้ระบุไว้
หมายเหตุ: ท
 ี่ ช่วงความถี่ 80 เมกกะเฮิรตซ์ และ 800 เมกกะเฮิรตซ์
จะใช้ระยะการเว้นสำ�หรับช่วงความถี่ ที่ สูงขึ้ น คำ�แนะนำ �นี้ อาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์ การเพิ่ มทวีของคลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้ าจะ
ได้รับผลกระทบจากการดูดซับและการสะท้อนจากโครงสร้าง, วัตถุต่างๆ และตัวบุคคล

ในช่วงความถี่ที่ระหว่าง 150 กิโลเฮิรตซ์ ถึง 80 เมกกะเฮิรตซ์ ความเข้มของสนามจะต้องน้ อยกว่า 3 โวลต์/เมตร

w w w. ke e l e r. c o . u k

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ KEELER

19

15.5 ข้อกำ�หนดรายละเอียดทางเทคนิค
ระบบการมองภาพ

ส่วนประกอบของระบบ

ชนิ ด

กล้องสองตาชนิดรวมภาพแบบ Galilean ทำ�มุม 8°

กำ�ลังขยาย

ใช้การหมุนดรัมเพื่อเปลีย
่ นแปลงกำ�ลังขยาย x6, x10, x16, x25 และ x40

ชุดเลนส์ใกล้ตา

x12.5

ขอบเขตของมุมมอง

34, 22, 14, 8.5 และ 5.5 มม.

ระยะห่างระหว่างรูมา่ นตา

49.0 ถึง 77 มม.

ระยะโฟกัสของชุดเลนส์ใกล้วต
ั ถุ

107 มม.

มุมบรรจบของชุดเลนส์ใกล้วต
ั ถุ

13°

ระบบการฉายแสงผ่านช่องแสงและส่วนฐาน
ความกว้างของช่องแสง

0-12 มม. สามารถปรับความกว้างได้อย่างต่อเนื่อง

ความยาวของช่องแสง

12 มม. (1 มม. – 12 มม. สามารถปรับความยาวได้อย่างต่อเนื่อง)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสง

0.2 มม., เป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1 มม., 2, 3, 5, 9 และ 12 มม.

ตัวกรองแสง

แบบใส; ตัดแสงสีแดง; Neutral Density (ลดปริมาณแสงในทุกๆ ช่วง
ความยาวคลื่นเท่าๆ กัน); ตัวกระจายแสง; สีน้ำ�เงิน; ตัวกรองดูดซับความ
ร้อนจากแสงอินฟราเรดจะติดตัง้ ไว้อย่างถาวร

มุมของช่องแสง

+/- 90° อย่างต่อเนื่อง

การหมุนช่องแสง

+/- 180° โดยมีสเกลอ้างอิง

การเอียงในแนวดิ่งของช่องแสง

0°, 5°, 10°, 15° & 20°

การเคลื่อนที่ของส่วนฐาน

25 มม. ในแนวแกน Z, 107 มม. ในแนวแกน X, 110 มม. ในแนวแกน Y

การปรับอย่างละเอียดในแนวระดับ

12 มม.

ขนาดของพืน
้ โต๊ะ

405 x 500 มม.

ดวงไฟตรึงตำ�แหน่ ง

หลอดไฟ LED

แหล่งกำ�เนิ ดแสง

หลอดไฟฮาโลเจน 6 โวลต์ 20 วัตต์ / หลอดไฟ LED

วางคาง

พืน
้ โต๊ะพร้อมด้วยลิ ้นชักเก็บชุดแหล่งจ่าย
ไฟและอุปกรณ์ เสริม

20

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ 40H, ชุดอุปกรณ์มาตรฐานครบสมบร
ู ณ์พร้อมด้วยพืน
้ โต๊ะวาง
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
ชุดแหล่งจ่ายไฟ

3020-P-2000
3020-P-5032
3020-P-5040

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ 40H, ชุดอุปกรณ์หก
ั เหแสง
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
ชุดแหล่งจ่ายไฟและขัวซ็
้ อคเก็ต

3020-P-2003
3020-P-5032
3020-P-7017

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ 40H แบบใช้หลอดไฟ LED, ชุดอุปกรณ์มาตรฐานครบสมบร
ู ณ์พร้อมด้วย
พืน
้ โต๊ะวาง
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุแบบใช้หลอดไฟ LED
ชุดแหล่งจ่ายไฟ

3020-P-2007

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ 40H แบบใช้หลอดไฟ LED, ชุดอุปกรณ์หก
ั เหแสง
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุแบบใช้หลอดไฟ LED
ชุดแหล่งจ่ายไฟและขัวซ็
้ อคเก็ต

3020-P-2006
3020-P-5056
3020-P-7017

3020-P-5056
3020-P-5040

แหล่งจ่ายไฟจะสร้างส่วนของอุปกรณ์ทางการแพทย์ (ME) ขึน
้

การป้ องกันน้ ำ �และฝน

IPxO (ไม่มีการป้ องกันน้ ำ �และฝน)

อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ME) คลาส II

ฉนวนระหว่างชิน
้ ส่วนหลักและขัว
้ ดินสำ�หรับการทำ�งานมีการป้ องกันอย่างน้ อยสองรูปแบบ

แหล่งจ่ายไฟ

หมายเลขชิ น
้ ส่วน

ชุดแหล่งจ่ายไฟ

โหมดสวิตช์, (อินพุท 100 โวลต์ – 240 โวลต์) +/- 10% ปลัก
๊ แบบหลายชนิด
ซึง่ เข้ากันได้กบ
ั มาตรฐาน EN60601-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

เอาท์พท
ุ ของแหล่งจ่ายไฟ

12 โวลต์ DC: 2.5 แอมป์ จะต้องตรงตามมาตรฐาน IEC/EN 60601

เป็ นไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้ า (สำ�หรับทางการแพทย์) BS EN 60601-1

3020-P-5040/
3020-P-7017

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้ า EN 60601-1-2
เครื่องมือเกีย
่ วกับนัยน์ตา - ความต้องการพื้นฐานและวิธก
ี ารทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15004-1
เครื่องมือเกีย
่ วกับนัยน์ตา - อันตรายจากการแผ่รงั สีทางจักษุตามมาตรฐาน ISO 15004-2

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิ

ความชื ้น

ความดัน

การใช้งาน

+10°C ถึง +35°C

30% ถึง 90%

800 เฮคโตปาสคาล ถึง 1060 เฮค
โตปาสคาล

20.0 กก., 75 x 54 x 45 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)

การจัดเก็บ

-10°C ถึง +55°C

10% ถึง 95%

700 เฮคโตปาสคาล ถึง 1060 เฮค
โตปาสคาล

5.2 กก., 51 x 42 x 15 ซม. (กว้าง x ลึก x สูง)

การขนส่ง

-10°C ถึง +60°C

10% ถึง 95%

500 เฮคโตปาสคาล ถึง 1060 เฮค
โตปาสคาล

น้ ำ �หนักเมื่ออยู่ในบรรจุภัณฑ์ (โดยประมาณ)
ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุพร้อมด้วยที่

หมายเลขชิ น
้ ส่วน

ดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของ KEELER
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อุปกรณ์ เสริมและอุปกรณ์ สำ�รอง

มีมาให้พร้อมกับดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของท่าน
ชื่ อชิ น
้ ส่วน

แท่งทดสอบ

หลอดไฟ

หมายเลขชิ น
้ ส่วน
EP39-80243

ชื่ อชิ น
้ ส่วน

หมายเลขชิ น
้ ส่วน

ชุดประกอบที่ วางคาง

3020-P-5036

สายไฟสำ�หรับต่อจากแหล่งจ่ายไฟไปยัง
ส่วนฐานของดวงไฟส่องตรวจทางจักษุ
(เฉพาะรุ่นที่ ประกอบกับพื ้นโต๊ะเท่านั ้ น)

3020-P-7011

ชุดประกอบส่วนฐาน (เฉพาะรุ่นที่
ประกอบกับพื ้นโต๊ะเท่านั ้ น)

3020-P-5007

ชุดสายไฟของขาตั ง้ ชุดหักเหแสง
(เฉพาะรุ่นที่ ใช้ขาตั ง้ ชุดหักเหแสง
เท่านั ้ น)

3020-P-7014

ยางของก้านควบคุม

EP39-70369

กระดาษรองที่ วางคาง

3104-L-8200

1030-P-7160

กระจกเงาฉายแสงขนาดเล็ก

EP39-80250

กระจกเงาฉายแสงขนาดยาว
(มาตรฐาน)

EP39-80052

ฝาครอบกันฝุ่น

EP39-80273

w w w. ke e l e r. c o . u k
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มีมาให้พร้อมกับดวงไฟส่องตรวจทางจักษุของท่าน
ชื่ อชิ น
้ ส่วน

สายไฟสำ�หรับต่อกับเต้าเสียบของตัว
อาคาร – สำ�หรับทวีปยุโรป

หมายเลขชิ น
้ ส่วน
MIS138

สายไฟสำ�หรับต่อกับเต้าเสียบของตัว
อาคาร – สำ�หรับบราซิล

3020-P-7007

สายไฟสำ�หรับต่อกับเต้าเสียบของตัว
อาคาร – สำ�หรับญี่ ปุ่น

3020-P-7008

สายไฟสำ�หรับต่อกับเต้าเสียบของตัว
อาคาร – สำ�หรับสหราชอาณาจักร

MIS100

สายไฟสำ�หรับต่อกับเต้าเสียบของตัว
อาคาร – สำ�หรับสหรัฐอเมริกา

3020-P-7016

22
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อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
ชื่ อชิ น
้ ส่วน

หมายเลขชิ น
้ ส่วน

เครื่ องวัดความดันในลูกตาชนิ ด R

2414-P-2040

เครื่ องวัดความดันในลูกตาชนิ ด T

2414-P-2030

ชุดเลนส์ดิจิตอลของ Volk

2105-L-2010
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ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อ, บรรจุภัณฑ์ และการทิ ้ง

บริษท
ั ผู้ผลิต

สำ�นักงานขายประเทศอินเดีย

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire
SL4 4AA

Keeler India
Halmer India Pvt. Ltd.
B1-401, Boomerang, Chandivali
Andheri (East) Mumbai – 400072
India

โทรศัพท์ไม่เสียค่าบริการ
0800 521251

โทรศัพท์
โทรสาร		

+44 (0) 1753 857177

Keeler USA
3222 Phoenixville Pike
Building #50
Malvern, PA 19355
USA

โทรศัพท์ไม่เสียค่าธรรมเนี ยม
โทรศัพท์
โทรสาร		

+91 (22) 6708 0405

+91 (99303) 11090

+44 (0) 1753 827145

สำ�นักงานขายประเทศ
สหรัฐอเมริกา

1 800 523 5620

โทรศัพท์
โทรสาร		

1 610 353 4350

สำ�นักงานประเทศจีน

Keeler China,
1012B,
KunTai International Mansion,
12B ChaoWai St.
Chao Yang District,
Beijing, 10020
China

โทรศัพท์
โทรสาร		

การทิง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า

(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศในทวีปยุโรปอื่ นๆ ที่ มีระบบการเก็บขยะแบบแยกต่างหาก)
สัญลักษณ์ นี้ บนตัวผลิตภัณฑ์หรือบนบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และในคำ�แนะนำ �
สำ�หรับการใช้งานนั ้ นบ่งชี้ ให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นี้ ถูกวางจำ�หน่ายในท้องตลาดหลัง
จากเดือนสิงหาคมปี 2005 และจะต้องไม่ทำ�การทิ้ งผลิตภัณฑ์นี้ ในแบบเดียวกับ
การทิ้ งขยะจากครัวเรือน
เพื่ อเป็ นการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของ WEEE (ขยะที่ เป็ นอุปกรณ์ ไฟฟ้ าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิ กส์) และเป็ นการลดปริมาณของ WEEE ที่ จะนำ �ไปฝั งกลบให้เหลือน้ อยที่ สุด เรา
ขอสนั บสนุนให้นำ �ชิ้ นส่วนของอุปกรณ์ นี้ ไปรีไซเคิลและนำ �ไปใช้ใหม่เมื่ อผลิตภัณฑ์นี้ หมดอายุ
การใช้งานแล้ว

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ ยวกับการนำ �ขยะที่ เก็บไว้ไปใช้งานใหม่
และการรีไซเคิล โปรดติดต่อ B2B COMPLIANCE ที่ หมายเลข 01691
676124 (+44 1691 676124) (เฉพาะสหราชอาณาจักรเท่านั ้ น)
EP59-70040 		

พิมพ์ครั ้งที่ 8

+86 (10) 51261868

+86 (10) 58790155

1 610 353 7814
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