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1 ภาพรวม 
 

1.1 บทนำ 
 

ขอขอบคุณที่ซื้อ Senti หรือ Sentiero คู่มือนี้เป็นแนวทางสำหรับการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องของคุณอย่างปลอดภัย 

 

ควรอ่านคู่มือน้ีอย่างละเอียดก่อนใช้ Senti หรือ Sentiero ในครั้งแรก เราขอแนะนำให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็น

พิเศษ (ดูหัวข้อ 8: หมายเหตเุกี่ยวกับความปลอดภัย) การใช้งานที่เฉพาะ (ดูหัวข้อ 1.3: การใช้งานท่ีเฉพาะ) การทำ

ความสะอาด (ดูหัวข้อท่ี 5: การทำความสะอาด) และคำแนะนำในการบำรุงรักษา (ดูหัวข้อ 4: การบริการและการบำรุงรักษา) 

 

Senti และ Sentiero เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่เช่ือถือได้ ใช้งานง่าย และเคลื่อนที่ได้ เครื่องทั้งหมดมีการใช้งานที่ง่ายดาย

ผ่านหน้าจอสัมผสัและมไีว้สำหรับการตรวจการได้ยิน (ดูหัวข้อ 1.3: การใช้งานท่ีเฉพาะ) 

 

โมดลูเฟิรม์แวร์ที่กล่าวถึงบางส่วนในคู่มือนี้อาจไมร่วมอยู่ในใบอนุญาตของคุณ โปรดตดิต่อผูจ้ัดจำหนา่ยของคุณหากคณุต้องการ

อัพเกรดใบอนุญาตของคณุเพื่อรวมโมดลูเพิ่มเติม 

 

1.2 รุ่นของเครื่อง 
 

มีหลายรุ่นให้เลือกในเครื่องกลุม่ Senti และ Sentiero 

 

รุ่นที่พกพาได้: 

         

Senti และ Sentiero ที่ม ีPCB revision ≥ 67 แตกตา่งจาก Senti และ Sentiero ที่ม ีPCB revision <67 ในหน่วยความจำ

ภายในแบบขยาย (เช่น สำหรบัการทดสอบคำพูด: Speech test) Sentiero Advanced แตกต่างจาก Sentiero ในรูปแบบ      

ซ็อกเก็ตและให้ความสามารถเพิ่มเติมในการทดสอบศักยภาพในการทำให้เกิดเสยีง (AEP) Sentiero และ Sentiero Advanced 

ที่ม ีPCB revision ≥ 70 ให้ความสามารถในการวัด tympanometry และ acoustic reflex เมื่อใช้รว่มกับ TY-MA ส่วนเสรมิ

ของ tympanometry 

 

Senti 
(รุ่น: SIH100097) 

Sentiero 
มีรุ่นดังนี้: 

Sentiero  

(รุ่น: SOH100098) 

Sentiero Advanced 

(รุ่น: SOH100360) 
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รุ่นตั้งโตะ๊: 

                   

Senti Desktop และ Senti Desktop Flex ต่างกันทีซ่็อกเก็ต Senti Desktop มีปลั๊กแจ็คและสอบเทียบหูฟังและ/หรือbone 

conductor. Senti Desktop Flex ให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยน transducers ที่สอบเทียบท่ีแตกต่างกัน Sentiero 

Desktop นำเสนอโมดลูเดยีวกันกับ Sentiero พร้อมด้วยความสามารถในการทำการวัด tympanometry และการวัดacoustic 

reflex 

 

1.3 การใช้งานที่เฉพาะ 
 

เครื่องในกลุ่ม Senti และ Sentiero มีวิธีการทดสอบที่แตกต่างกนั ซึ่งสามารถกำหนดค่าใหเ้หมาะสมกับความ

ต้องการของผู้ใช้ในการตรวจคดักรองการได้ยินหรือการวินิจฉยั อุปกรณ์ในกลุม่ Senti มีขั้นตอนการรับรูเ้สยีงท่ี

เกิดขึ้นหลายขั้นตอน รวมถึงการวดัเสียงด้วย pure-tone แบบธรรมดาและแบบรูปภาพ (เช่น เสียง, MAGIC) และการทดสอบ

คำพูด (เช่น SUN, MATCH)  

เครื่องในกลุ่ม Sentiero ยังมีขั้นตอนการทดสอบทางกายภาพเพิ่มเติม เช่น การตรวจวัดการทำงานของเซลล์ขนของหูช้ันในแบบ

ช่ัวคราว (TEOAE) การตรวจวดัการทำงานของเซลล์ขนของหูช้ันใน  (DPOAE) การตรวจการไดย้ินระดับกา้นสมอง(ABR; 

Sentiero Advanced เท่านั้น) การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองแบบไม่ต้องอาศัยการตอบสนองของผู้ป่วย(ASSR; Sentiero 

Advanced เท่านั้น) และการวัด auditory impedance และ acoustic reflex (Sentiero Desktop, Sentiero และ Sentiero 

Advanced พร้อมส่วนเสริม tympanometry) 

 

วิธีการรับรูเ้สียงท่ีเกดิขึ้นที่มีจำหนา่ยใน Senti และ Sentiero ไดร้ับการระบโุดยเฉพาะสำหรับใช้กับผูป้่วยท่ีให้ความร่วมมือโดย

เริ่มตั้งแต่อายุสองปีหรือวุฒิภาวะเพียงพอ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถเล่น/ตรวจวัดการได้ยินแบบโต้ตอบได้ โมดูลทางกายภาพ

อื่น ๆ ท้ังหมดเหมาะสำหรับทุกวัยทีม่ากกว่าทารกตั้งแต่ 34 สัปดาห ์(อายุครรภ์) ท่ีพร้อมออกจากโรงพยาบาล 

 

วิธีการทดสอบทางกายภาพท้ังหมดไดร้ับการระบโุดยเฉพาะเพื่อใช้ในการกำหนดประเภทและการกำหนดค่าของการสญูเสียการ

ได้ยินโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบคุคลที่ถือว่าผลการได้ยินทางพฤตกิรรมไม่น่าเชื่อถือหรือเพื่อช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติ

ของโสตศอนาสิก การประมาณคา่เกณฑ์การได้ยินของช้ันใน (DPOAE Threshold) สามารถทำได้ทีค่วามถี่ต่างๆ โดยไมต่้องมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้ป่วย Acoustic reflex และ tympanometry มีไว้เพื่อประเมินสภาพการทำงานของหูช้ันกลางและหู

ช้ันนอกสำหรับแตล่ะวิธีสามารถกำหนดค่าโปรโตคอลได้หลายแบบ ผลลัพธ์สามารถใช้เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเตมิเกี่ยวกับกลยุทธ์

การแทรกแซงที่เหมาะสม 

 

 

Senti Desktop 

มีรุ่นดงันี้: 

Senti D. (Model: SID100419) 

Senti D. Flex (Model: SID100433) 

 

Sentiero Desktop 

(Model: SOD100497) 
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เครื่องในกลุ่ม Sentiero มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: 

• การตรวจวินจิฉัย ติดตาม และตดิตามผลหลังการตรวจการได้ยินของทารกแรกเกิด 

• การตรวจการได้ยินก่อนวัยเรียน โรงเรียน และผู้ใหญ่ 

• การวินิจฉัย ENT ขึ้นอยู่กับการวดัของ  

a) การตรวจคัดกรองการไดย้ินสำหรบัทารกแรกเกิด (Otoacoustic emissions) 

b) Tympanometry และ acoustic reflex (Sentiero Desktop, Sentiero และ Sentiero Advanced 

พร้อมส่วนเสรมิของ tympanometry) 

c) การตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง(ABR; Sentiero Advanced เทา่นั้น) 

d) การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองแบบไม่ต้องอาศัยการตอบสนองของผู้ป่วย(ASSR; Sentiero 

Advanced เท่านั้น) 

 

Senti และ Sentiero มีไวส้ำหรบัaudiologists แพทยโ์สตศอนาสิก (ENT) และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

การไดย้ินอื่นๆ และช่างเทคนคิที่ได้รับการฝึกฝนด้านaudioในสภาพแวดล้อมทางการแพทย์ โปรดพิจารณา

ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติสำหรับการวัดด้วยโมดูลทดสอบเฉพาะ 

 

 Senti และ Sentiero ไมไ่ด้มไีว้สำหรับการใช้งานในการปฏิบัติงานโดยบุคคลทั่วไป ขั้นตอนการทดสอบทั้งหมด

ต้องได้รับการดูแลหรือดำเนินการโดยบุคลากรที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายของรัฐบาลกลาง

กำหนดใหเ้ครื่องนี้ขายโดยหรือตามคำสั่งของแพทย์ท่ีได้รับอนญุาต 
 

 Senti และ Sentiero มไีว้สำหรบัใช้ภายในอาคารเท่าน้ัน และต้องดำเนินการภายใต้สภาวะแวดล้อมที่กำหนด ดู

สภาพการทำงานในหัวข้อ 9: ขอ้กำหนดทางเทคนิค และข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับการรบกวนทาง

แม่เหล็กไฟฟ้าในหัวข้อ 10: ข้อมูลความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า  Senti และ Sentiero ไมไ่ด้มไีว้สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อม

ที่อุดมด้วยออกซิเจน 

 

ข้อห้าม: 

ไม่ควรใช้ Senti และ Sentiero ในกรณีของหูช้ันนอกอักเสบ (การติดเชื้อในช่องหูช้ันนอก) หรือในกรณีใด ๆ ที่

ก่อให้เกิดความเจบ็ปวดเมื่อใส่ear probeหรือใช้transducer  

 

ผลข้างเคยีง: 

ไม่มผีลข้างเคยีงท่ีไม่พึงประสงค์ใดๆ สำหรับเครื่องในกลุม่ Senti และ Sentiero 

 

ดูหัวข้อ 8: หมายเหตเุกี่ยวกับความปลอดภัย 
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1.4 ลักษณะการทำงาน 
 

Senti และ Sentiero ทั้งหมดสามารถผลิตสญัญาณเสียงท่ีส่งไปยังผู้ป่วยผ่านair conduction transducer หรือ bone 

conduction transducer อุปกรณ์ Sentiero ทั้งหมดสามารถบันทึกสัญญาณเสียงจากผู้ป่วยผา่นear probeได้  

Sentiero Advanced สามารถบนัทึกสัญญาณbio-potentialจากผู้ป่วยผ่านอเิล็กโทรด Sentiero และ Sentiero Advanced 

พร้อมด้วย TY-MA และ Sentiero Desktop ซึ่งเป็นส่วนเสริมของ tympanometry มีความสามารถในการผลติแรงดันอากาศ

คงที่ ข้อมูลผลการทดสอบจะแสดงบนจอแสดงผลของเครื่อง เพื่อรักษาฟังก์ชันการทำงานของเครื่อง จำเป็นต้องมีการ

บำรุงรักษาตามปกติ (ดูหัวข้อ 4.2: การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ) 

เครื่อง Senti และ Sentiero ไม่มปีระสิทธิภาพที่จำเป็นเท่ากับ DIN EN / IEC 60601-1 
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2 คำอธิบายสัญลักษณ์ 

 

ส่วนน้ีอธิบายสญัลักษณ์ทั้งหมดที่ใช้ในคู่มือนี้และบนฉลากของเครื่อง 

 

สัญลักษณ์ในคู่มือนี้: 

สัญลักษณ ์ คำอธิบาย 

 
ประกาศสำคัญ: โปรดอ่านสำหรับข้อมูลสำคญั 

 

คำเตือน: โปรดอ่านข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภยั ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลและ/หรือ

เครื่องหากไม่ปฏิบตัิตาม 

 

สัญลักษณ์บนฉลากอุปกรณ์: 

สัญลักษณ ์ คำอธิบาย 

 
ศึกษาคำแนะนำการใช้งาน เช่น คู่มือเล่มนี ้

 
หมายเลขประจำตัวผลติภณัฑ์ (Serial number) 

 
หมายเลขแคตตาล็อก (Article number) 

 
เครื่องมือแพทย์ (Medical device) 

 
ช่ือผู้ผลติและที่อยู่ วันที่ผลิต 

 

สอดคล้องกับข้อกำหนดประเภทtype BF (body floating) ตามมาตรฐาน DIN EN 

60601-1 

 
อุปกรณ์ที่มรีะดับความปลอดภัยอยู่ทีc่lass II ตามมาตรฐาน DIN EN 60601-1 

 อินพุตกระแสตรง 

  

เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมโดยการตรวจสอบสินค้าตามกฏระเบียบ 2012/19/EC ว่าด้วย

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทิ้ง (WEEE) เมื่อท้ิงแล้วจะต้องส่งสิ่งของนั้นไปยังสถานท่ี

รวบรวมแยกต่างหากเพื่อการกู้คืนและการรีไซเคลิ 

 

เครื่องหมาย CE เพื่อความสอดคลอ้งกับคำสั่งเครื่องมือแพทย์ในการตรวจสอบสินค้าตามกฏระเบียบ 

93/42/EEC หมายเลขด้านล่างเครื่องหมาย CE หมายถึงการระบุของหน่วยงาน 

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWyO7qu4TjAhXE0KQKHb0bCykQjRx6BAgBEAU&url=https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_2012/19/EU_%C3%BCber_Elektro-_und_Elektronik-Altger%C3%A4te&psig=AOvVaw0dE3vJMNYrDCdb96RM32jb&ust=1561546184317478


 

Page 10 / 48 

สำหรับสัญลักษณเ์พิ่มเติมเช่น บนฉลากอุปกรณ์เสริม โปรดดูคูม่ือหรือเอกสารข้อมูลของอุปกรณเ์สรมิที่เกี่ยวข้องสัญลักษณ์

สำคัญอาจรวมถึง:  

สัญลักษณ ์ คำอธิบาย 

 
ใช้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ห้ามใช้ซ้ำรายการที่เกีย่วข้อง 

 
วันหมดอายุ. อย่าใช้รายการที่เกี่ยวข้องหลังจากวันที่ระบ ุ
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3 วิธีการใช้งาน 
 

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว จะสามารถใช้งานเครื่องผ่านจอแสดงผลทีไ่วต่อการสมัผสั ต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันท่ีสำคัญของเครื่อง

และองค์ประกอบของหน้าจอ 

ข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเกีย่วกับโมดลูการทดสอบตา่งๆ การใช้งานทางคลินิกท่ีเป็นไปได้ และคำแนะนำ

สำหรับการรวมขั้นตอนการทดสอบต่างๆ ได้อธิบายไว้ในคู่มือสำหรบัการใช้งานจริง (How-To-Manual) สามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารนีไ้ด้จาก www.pathme.de/support 

 

รายละเอียดทางเทคนคิเพิ่มเติมเชน่ ระดับสูงสุดสำหรับโมดูลทดสอบต่างๆ และสำหรับtransducerและข้อกำหนด

ทั้งหมดที่มีเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของโมดูลทดสอบได้อธิบายไว้ในเอกสาร Technical Specification คุณสามารถ

ดาวน์โหลดเอกสารนีไ้ด้จาก www.pathme.de/support 

 

โปรดทราบว่าภาพหน้าจอหรือการอ้างอิงถึงโมดูลทดสอบในคู่มือนี้อาจไม่แสดงการกำหนดค่าการทดสอบที่แท้จริงของเครื่อง

ของคุณ 

3.1 Screen Layout 

 

หน้าจอของเครื่องโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (ดูที่ รูปที่1):  

 

รูปที่1 : screen layout ของเคร่ือง 

 

① Header, ประกอบไปด้วย: 

- เวลาของเครื่อง (เช่น 12:00) 

- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอ (เช่น ช่ือผู้ป่วยที่เลือก โมดูลทดสอบที่เลอืก/ช่ือท่ีตั้งไว้ล่วงหน้า) 

① Header 

 

 

 

② Main screen 

 

 

 

③ Footer 
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- การเช่ือมต่อ USB  (  จะปรากฏขึน้หากสาย USB เชื่อมต่อกับ PC) 

- สถานะแบตเตอรี่ (  ชาร์จเต็ม  กำลังชาร์จ      ตัวแสดงสถานะจากแบตเตอรีห่มดไปจนเต็ม) 

 

② Main screen, ส่วนประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าจอ (เช่น รายการโมดูลการทดสอบ รายชื่อผู้ป่วย มุมมองผลการทดสอบ) 

 

③ Footer, ส่วนประกอบการควบคุม (เช่น สำหรับการเรียกดูหนา้จอต่างๆ) และความช่วยเหลือออนไลน์ (ดหูัวข้อ 3.2: วิธีใช้

ออนไลน์) 

 

สำหรับคำอธิบายของสัญลักษณ์ โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของเครื่อง (ดูหัวข้อ 3.2: วิธีใช้ออนไลน์) 

 

3.2 วิธีใช้ออนไลน์ 
 

หน้าจอความช่วยเหลือช่วยให้จัดการเครื่องได้ง่าย กล่องข้อความที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติอาจนำเสนอคำเตือน 

 

หน้าจอวิธีใช้มีให้ใช้งานผ่านไอคอนข้อมูลสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงในส่วนท้าย หน้าจอวิธีใช้จะอธิบายสญัลักษณ์ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและหน้าท่ีของสัญลักษณ์เหล่านั้น 

 

ในบางหน้าจอ จะมีไอคอนข้อมลูเพิ่มเติม ซึ่งจะให้ข้อมูลเพิ่มเตมิสำหรับผู้ใช้ (เช่น คำแนะนำสำหรับการวัด DPOAE 

ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดัง คำอธิบายเกี่ยวกับการสอบ 

เทียบแบบfree-field) 

 

3.3 ไอคอนสถานะผลการทดสอบ 
 

ในประวัติการทดสอบ ผลการทดสอบจะแสดงพร้อมไอคอนสถานะผลการทดสอบโดยรวม ไอคอนสอดคล้องกับคำจำกัดความ

ต่อไปนี้: 

 

Test result OK 

Screening test: ผลที่ถูกต้อง 

Diagnostic test: ผลการได้ยินปกติ 

 

Test result incomplete, in-between OK and not OK, further test interpretation needed 

การทดสอบโดยมีผลเกณฑ์การได้ยิน (เช่น Audio, MAGIC Audio และ DPOAE Threshold): ส่งผลให้สูญเสียการได้ยินเพียง

เล็กน้อย 

 

Test result not OK 

Screening test: ผลที่ไม่ถูกต้อง 
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Diagnostic test: ส่งผลให้สูญเสียการได้ยินในระดับปานกลางถึงรุนแรง 

 

ไอคอนสถานะผลการทดสอบหมายถึงตัวประมาณสถานะการไดย้ินคร่าวๆจะไม่ถูกตีความว่าเป็นผลสดุท้าย ไอคอน

สถานะสเีขียวไม่จำเป็นต้องเป็นการบ่งช้ีว่าระบบการได้ยินท่ีสมบรูณเ์ป็นปกติ ควรมีการประเมินโสตศอนาสิกอย่าง

เต็มรปูแบบหากยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความไวในการได้ยิน  ไม่ควรถือว่าไอคอนสถานะสีเหลืองหรือสีแดงเป็นตัวบ่งช้ีว่า

สูญเสียการได้ยินหรือการเป็นโรคต่างๆ อย่างไรกต็าม ควรปฏิบัติตามด้วยการทดสอบวินิจฉัยทางโสตศอนาสิกแบบสมบูรณ์ตาม

ความเหมาะสม ในทุกกรณี ผูต้รวจจะต้องตรวจสอบและตีความข้อมูลจากผลของประวัติผู้ป่วย โดยพจิารณาผลจากการวดัอื่นๆ 

และปัจจยัที่มีอิทธิพลเพิ่มเติมตามความเหมาะสม (เช่น สภาวะแวดล้อมระหว่างการทดสอบ ความร่วมมือของผู้ป่วย) 

 

3.4 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 
 

3.4.1 On/Off Switch 

 

สวิตช์เปิด/ปิดอยู่ทีด่้านขวาของตัวเครื่องสำหรับรุ่นทีพ่กพาได้และทีแ่ผงด้านหลังของตัวเครื่องสำหรับรุ่นตั้งโตะ๊(ดูรูปที2่)

สามารถใช้สวิตช์เปิด/ปิดเพื่อเปิดหรือปิดเครื่องได้ หากต้องการเปดิเครื่อง ให้กดสวติช์สั้นๆไม่ต้องค้างไว้นาน หน้าจอต้อนรับจะ

ปรากฏขึ้น หากต้องการปดิเครื่อง ให้กดสวิตช์ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที 

 

หรือปิดอุปกรณ์โดยใช้ไอคอนสวิตช์ปิด  ที ่footer ของหน้าจอของเครื่อง 

 

นอกจากน้ี สามารถใช้สวิตช์เปิด/ปิดในโมดลูทดสอบบางตัว (เช่น MAGIC, SUN) เพื่อแสดง footer ซึ่งอาจซ่อนอยู่ในโมดูล

เหล่านี้ในระหว่างการทดสอบ   

  
รูปที่ 2: สวิตช์เปิด/ปิดสำหรับรุ่นที่พกพาได้ (ซ้าย) และรุ่นตั้งโต๊ะ (ขวา ทำเคร่ืองหมายด้วยวงกลมสีน้ำเงิน) 

3.4.2 การรีเซ็ตเคร่ือง 

 

หากเครื่องค้าง (เช่น ไม่มีปฏิกริิยาเมื่อกดหน้าจอสัมผัส) สามารถรเีซ็ตเครื่องได้ หลังจากรีเซ็ตแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน

เครื่องได้อีกครั้งด้วยสวิตช์เปิด/ปิด ปุ่มรีเซ็ตจะไม่รเีซ็ตเครื่องหรือการตั้งค่าโมดลูทดสอบหรือข้อมลูอื่นใดบนเครื่อง 

 

ในการรีเซต็อุปกรณ์ สำหรับรุ่นที่พกพาได้ ให้กดปุม่รีเซ็ตที่ด้านหลังของเครื่องด้านล่างปลอกยาง (ดูรูปที่ 3) สำหรับรุ่นตั้งโตะ๊ ให้

กดสวิตช์เปดิ/ปดิค้างไวเ้ป็นเวลาหลายวินาที 
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รูปที่ 3: ปุ่มรีเซ็ตเคร่ืองสำหรับรุ่นที่พกพาได้ 

3.4.3 ซ็อกเก็ตของเคร่ือง 

 

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมหลายชิ้นเข้ากับเครื่องได้ซึ่งรวมถึง transducers (เช่น หูฟัง ear probe)  electrode cable  ปุ่ม

ตอบสนองของผู้ป่วย label printer  communication cable (RS232, USB) และหน่วยจ่ายไฟ สำหรับข้อมลูเพิ่มเติม ดูที่

หัวข้อ 6: อุปกรณ์เสริม 

 

รุ่นตั้งโตะ๊: เมื่อพิมพ์ผ่าน label printer  โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท้ังเครื่องและ label printer  เชื่อมต่อกับหน่วย

จ่ายไฟ; มิฉะนั้นจะไม่สามารถพิมพ์ออกมาได ้

 

สำหรับรุ่นที่พกพาได้ (ดรููปที่ 4 และ รูปที่ 5) สามารถใช้ซ็อกเก็ตไดต้ามที่อธิบายไว้ในตารางที่ 1 

ซ็อกเก็ต อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อได้ 

น้ำเงิน  

หูฟัง, insert earphones, ลำโพงแบบ free-field 

Sentiero, Sentiero Advanced: 2nd ear probe, tympanometry add-on (PCB revision ≥ 

70 only) 

Sentiero Advanced: ear coupler cable 

แดง 
Sentiero, Sentiero Advanced: Ear probe, microphone  

Sentiero Advanced: Bone conductor, trigger cable 

เทา Senti, Sentiero: ปุ่มตอบสนองของผู้ป่วย, label printer, หน่วยจา่ยไฟ, bone conductor 

Senti: RS232 cable 

ขาว 
Sentiero Advanced: Electrode cable, ปุ่มตอบสนองของผู้ป่วย, label printer, หน่วยจ่ายไฟ

, modem 

ซ็อกเก็ต USB  สาย USB พร้อมขั้วต่อชนิด mini B 

ตารางที่ 1: ภาพรวมของซ็อกเก็ตของเคร่ืองสำหรับรุ่นที่พกพาได้ 
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รูปที่ 4: แผงซ็อกเก็ตของรุ่นที่พกพาได้ (จากซ้ายไปขวา: Senti, Sentiero, Sentiero Advanced) 

 

รูปที่ 5: ซ็อกเก็ต USB ของรุ่นที่พกพาได้ 

 

สำหรับรุ่นตั้งโต๊ะ (ดูรูปที่ 6) สามารถใช้ซ็อกเก็ตไดต้ามที่อธิบายไว้ในตารางที่ 2 

ซ็อกเก็ต อุปกรณ์เสริมที่เชื่อมต่อได้ 

น้ำเงิน 
Senti Desktop Flex, Sentiero Desktop: หูฟัง, insert earphones, free-field loudspeaker 

Sentiero Desktop: 2nd ear probe, trigger cable 

แดง 
Senti Desktop Flex, Sentiero Desktop: Bone conductor 

Sentiero Desktop: Ear probe, microphone 

  ① 

Senti Desktop: หูฟัง 

โปรดทราบว่าสามารถใช้ได้เฉพาะหูฟังที่สอบเทียบกับเครื่องโดยเฉพาะเท่าน้ัน 

  ② 

Senti Desktop: Bone conductor 

โปรดทราบว่าสามารถใช้ได้เฉพาะ Bone conductor ทีส่อบเทียบเฉพาะกับเครื่องเท่านั้น 

 ③ ปุ่มตอบสนองของผู้ป่วย 

 ④ 
Label printer, modem 

 ⑤ สาย USB พร้อมขั้วต่อชนิด mini B 

 ⑥ หน่วยจ่ายไฟ 

ตารางที่ 2: ภาพรวมของซ็อกเก็ตของเคร่ืองสำหรับรุ่นตั้งโต๊ะ 
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รูปที่ 6: แผงซ็อกเก็ตของรุ่นตั้งโต๊ะ (ด้านบน: Senti Desktop, ด้านล่าง: Sentiero Desktop) 

 

โปรดทราบว่า Senti Desktop Flex เมื่อเปรยีบเทียบกับ Sentiero Desktop ไม่มีเต้ารับแรงดันเพิ่มเติมใกล้กับ connector 

socketสีน้ำเงินในรูปที่ 6 ด้านล่าง 

3.4.4 การชาร์จเคร่ือง 

 

เชื่อมต่อหน่วยจ่ายไฟเข้ากับเครื่อง (ดูที่หัวข้อ 3.4.3: ซ็อกเก็ตของเครื่อง)  สำหรับการชาร์จเครื่องให้ต่อปลั๊กไฟเข้ากับเตา้รับ

ไฟฟ้าหลักท่ีมีแรงดันไฟขาออกและความถี่ที่เหมาะสม  สำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกีย่วกับหน่วยจ่ายไฟ โปรดดูหัวข้อที่ 9: ข้อกำหนด

ทางเทคนิค และข้อมลูที่ให้ไว้ในหน่วยจ่ายไฟ การชาร์จเริ่มต้นโดยอตัโนมัติและจะเสร็จสิ้นภายในประมาณ 2 ช่ัวโมง (รุ่นที่พกพา

ได้) หรือ 8 ช่ัวโมง (รุ่นตั้งโต๊ะ)  สถานะแบตเตอรี่สามารถดูได้จากสญัลักษณ์ไอคอนสถานะแบตเตอรี่:  ชาร์จเต็ม;  กำลัง

ชาร์จ;     ตัวแสดงสถานะจากแบตเตอรีห่มดไปจนเต็ม 

 

3.5 การทำงานของเครื่อง 

 

3.5.1 การจัดการผู้ใช้ 

 

ด้วยซอฟต์แวร์ Mira PC คณุสามารถเปิดหรือปิดใช้งานการจัดการผู้ใช้บนเครื่องของคุณได้ (ดูขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความ

ช่วยเหลือออนไลน์ของ Mira)  หากเปิดใช้งานการจัดการผู้ใช้ หลังจากเปิดเครื่อง ระบบจะขอให้คุณเลอืกผู้ใช้และป้อนรหสัผ่าน

ผู้ใช้ โปรดปฏิบัตติามคำอธิบายบนเครื่อง หากคุณต้องการเปลี่ยนผูใ้ช้ คุณต้องออกจากระบบและรสีตาร์ทเครื่อง ถ้าการจัดการ

ผู้ใช้ทำงานอยู่ คุณจะสามารถเปลีย่นพารามิเตอร์ของโมดูลได้เมื่อเขา้สู่ระบบในฐานะผูดู้แลระบบเท่านั้น  

 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดป้ฏิบตัิตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลในพื้นที่ เมื่อปิดใช้งานผู้ใช้บนอุปกรณ ์

Senti/Sentiero อุปกรณ์จะไม่มีการป้องกันการเข้าถึง (เช่น ไม่มีการเข้าสูร่ะบบด้วยรหสัผา่น) 

 

 

 

⑥   ⑤     ④     ③      ②      ① 

             ⑥   ⑤    ④      ③       
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3.5.2 การจัดการเกี่ยวกับผู้ป่วย 

 

หลังจากเปิดเครื่อง (และหากทำได้หลังจากเข้าสู่ระบบ) สามารถเพิม่ผู้ป่วยโดยเลือกจากรายชื่อผู้ป่วย หรือเรยีกการเลือกโมดูล

การทดสอบในโหมด "ไม่ระบุชื่อ (Anonymous)" เช่น โดยไมต่้องการเพิ่มผู้ป่วย นอกจากน้ียังสามารถลบผูป้่วยรายเดียวหรือ

ผู้ป่วยท้ังหมดได้  (Device Settings → Data Management). 

 

ในโหมด "ไม่ระบุช่ือ (Anonymous)" สามารถดำเนินการและบันทึกลงในเซสชันได้  เซสช่ันสามารถเปลี่ยนช่ือได้ใน

ภายหลังด้วยข้อมูลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม นี้อาจเป็นประโยชน์เช่น เพื่อการทดสอบเด็กท่ีกำลังหลับอย่างรวดเร็วหากไม่

มีเวลาป้อนข้อมลูผู้ป่วยล่วงหน้า เมื่อดำเนินการข้อมูลในโหมด "ไมร่ะบุช่ือ (Anonymous)" ให้ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคุณ

สามารถกำหนดข้อมลูการทดสอบให้กับผู้ป่วยที่ถูกต้องได้ในภายหลงั 

 

สำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเกีย่วกับผู้ป่วย ดูความช่วยเหลือออนไลน์ของเครื่อง (ดูที่หัวข้อ 3.2: วิธีใช้ออนไลน์) บน

หน้าจอ “Select Patient” 

3.5.3 การต้ังค่าเคร่ือง 

 

มีหลายตัวเลือกในการกำหนดค่าเครื่องตามความต้องการของคุณ 

 

สามารถเข้าถึงการตั้งค่าเครื่องได้ดว้ยปุ่มเครื่องมือ  จากหน้าจอการเลือกผู้ป่วยหลัก มีการตั้งค่าเครื่องต่อไปนี้:  

- วันท่ีและเวลา 

- ภาษา, เสยีง (key click, result sound), ความสว่างของหน้าจอ, ตัวเลือกพลังงาน, เมนูเริ่ม, ค่ากำหนดแป้นพิมพ์ 

- การตั้งค่าการทดสอบ (เช่น การแสดงสญัลักษณ์ BC การสอบเทียบเสียงพูด) 

 

สำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่อง ดูวิธีใช้ออนไลน์ของเครื่อง (ดูที่หัวข้อ 3.2: วิธีใช้ออนไลน์) บนหน้าจอ " Settings" 

และเมนูย่อย 

3.5.4 การทดสอบฮาร์ดแวร์ 

 

สามารถทดสอบฟังก์ชันหลักของเครื่องได้ด้วยตัวเลือก “Functional Checks”  

 

Device self-test ตรวจสอบคณุสมบัติของเครื่องหลายอย่าง เช่น แหล่งจ่ายไฟภายใน ฟังก์ชันตัวแปลงสัญญาณ 

และความสมบรูณ์ของหน่วยความจำ หากคุณสมบัติของเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง ไอคอนเครื่องหมายถูกสีเขียว 

 จะปรากฏขึ้น ในทางตรงกันข้ามถ้าไม่ถูกต้องไอคอน "x" สีแดง  จะปรากฏขึ้น หากไม่ผ่านการทดสอบคุณสมบตัิของ

เครื่องทั้งหมด (เช่น ไม่ใช่แค่เครื่องหมายถูกสีเขียว) โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ 
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Probe test ตรวจสอบการทำงานของ ear probe โปรดใช้ test cavity สีแดง (test cavity สำหรบั probe tip 

A) สำหรับทดสอบ probe tip ขนาดใหญ่ หรือ test cavity สีน้ำเงิน (test cavity สำหรับ probe tip S) สำหรับ

ทดสอบ probe tip ขนาดเล็ก 

ห้ามใช้ร่วมกัน การทดสอบ probe มีการแสดงผลผ่าน (probe OK) หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดทีแ่สดงในตารางที่ 3  โปรด

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึงในตารางที่ 3 

ข้อความแสดง

ข้อผิดพลาด 

การดำเนินการที่แนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหา 

No probe found ตรวจสอบว่า ear probe เชื่อมตอ่กับเครื่องอย่างถูกต้องหรือไม่  

→ ถ้าไม่ ให้เช่ือมต่อ ear probe กับเครื่อง 

Probe failed 1) ตรวจสอบว่าใส่ ear probe ใน test cavity ที่ถูกต้องหรือไม ่

→ ถ้าไม่ ให้ใช้ test cavity ที่ถูกต้องที่มาพร้อมกับ ear probe 

2) ตรวจสอบว่า calibration curves* อยู่ภายในเครื่องหมายขีดจำกัดความคลาดเคลื่อนด้านบน

และด้านล่าง หรือ calibration curves* ทั้งสองเส้นเป็นเส้นเรียบ 

→ ถ้าไม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ test cavity ที่ถูกต้อง และตรวจสอบว่าช่องใดช่องหนึ่งหรือท้ัง

สองช่องของ probe tip อุดตันหรอืไม่ หากเป็นเช่นน้ัน ให้เปลี่ยนหรอืทำความสะอาด probe tip 

* สำหรับ EP-TE ear probe มีใหเ้ลือกเพียงช่องเดียว ดังนั้นจึงแสดงเส้นโค้งเพียงเส้นเดยีว 

ตารางที่ 3: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดในการทดสอบ probe และการดำเนินการที่แนะนำ 

 

หากการดำเนินการที่แนะนำในตารางที่ 3 หรือในคำถามท่ีพบบ่อยทางออนไลน์ (www.pathme.de/support/faq) ไม่ช่วย

แก้ปัญหา โปรดตดิต่อผูจ้ัดจำหนา่ยของคุณ  

 

Pump unit test ตรวจสอบการทำงานของระบบ pneumatic ของ Sentiero Desktop หรือสว่นเสรมิของ 

tympanometry ที่เช่ือมต่อกับ Sentiero หรือ Sentiero Advanced หากการทดสอบ pump unit ล้มเหลว 

(ไอคอนสีแดง) โปรดติดต่อผู้จดัจำหน่ายของคุณ 

 

Volume calibration ของเครื่อง (“tymp calibration”) จะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอด้วย probe

ที่ติดตั้งเข้ากับ calibration cavities การทำงานของเครื่องตอ้งได้รับการตรวจสอบด้วยหูที่ทราบว่าเป็นปกติ, 

peaked tympanogram (เช่น เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มทำงานและท่อไมถู่กปิดกั้น) 

3.5.5 การจัดการ License 

 

หากคุณต้องการเพิ่มโมดลูในเครื่องของคุณ โปรดติดต่อผู้จัดจำหนา่ยของคุณ คณุยังสามารถใช้โหมดสาธติเพื่อประเมินความ

ต้องการโมดูลเพิม่เตมิ (ดูทีห่ัวข้อ 3.5.6: โหมดสาธติ) 
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เมื่ออัปเกรดlicense คณุจะไดร้ับรหัส license ใหม่ท่ีต้องป้อนบนเครื่อง ก่อนป้อนรหัส license ใหม่บนเครื่อง ตรวจสอบให้

แน่ใจว่าคุณได้จดบันทึกรายละเอียด license key เดิมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อักษรสำหรับการติดตั้งใหม่หากจำเป็น  ในการอัปเดต

รหัส license คณุต้องไปท่ีหน้าจอ “License Management” (Device Settings → About Device) license key ที่มีอยู่

และโมดลูที่ไดร้ับอนุญาตทั้งหมดจะแสดงข้ึน เมื่อป้อนและยืนยัน license key ใหม่อย่างถูกต้อง โมดลูเพิ่มเติมจะพร้อมใช้งาน

บนเครื่อง 

 

หากคุณสั่งซื้อ speech license, คุณจะไดร้ับไฟล์ speech license เพิ่มเติม ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งบนเครื่องผ่าน Mira โปรด

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการตดิตั้งไฟล์คำพูดที่คณุได้รับพร้อมกับไฟล์ speech license 

 

3.5.6 โหมดสาธิต 

 

คุณสามารถเปิดใช้งานโหมดสาธิตได้ในจำนวนท่ีจำกัด ในโหมดสาธติ คุณสามารถใช้โมดูลทั้งหมดที่มใีห้สำหรับเครื่องของคุณได้

จนถึงหมดวัน หลังจากเปิดใช้งานโหมดสาธิตแล้ว คณุจะไม่สามารถเปลี่ยนวันที่และเวลาของเครื่องไดจ้นกว่าจะหมดวัน หากคณุ

สนใจที่จะอัพเกรดเครื่องของคุณอย่างถาวรด้วยโมดลูเฉพาะ โปรดตดิต่อผู้จดัจำหน่ายของคุณ 

 

3.5.7 ข้อมูลระบบ 

 

บนหน้าจอข้อมูลระบบ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องและเวอร์ชันเฟริ์มแวร์จะแสดงข้ึน ข้อมูลเกี่ยวกับ transducers 

ที่เช่ือมต่อจะแสดงข้ึนเช่นกัน หาก transducer นั้นเช่ือมต่ออยู่กอ่นที่จะเข้าสู่หน้าจอข้อมูลระบบ  ในหน้าท่ีสอง 

วันท่ีให้บริการถัดไปของเครื่องและวันท่ีสอบเทียบครั้งต่อไปของ transducers ที่รู้จักจะแสดงให้เหน็ เมื่อติดต่อผูจ้ัดจำหนา่ย

ของคุณเกี่ยวกับคำขอบริการใดๆ (เช่น ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือการอัปเดตโมดูล) ข้อมลูนี้ควรเผื่อไว ้

 

3.5.8 ข้อมูลโมดลูทดสอบ 

 

มีโมดลูทดสอบหลายโมดูลสำหรับแต่ละเครื่อง ซึ่งรวมถึงการวัดเสียงแบบ Pure-tone (Audio) การวัดเสียงด้วย Pure-tone 

โดยใช้ภาพ (MAGIC) การทดสอบคำพูด (เช่น SUN, MATCH) การทดสอบอื่นๆ (เช่น MAUS, BASD) การปล่อยเสียงหูอ้ือ

ช่ัวคราว (TEOAE) การตรวจวัดการทำงานของเซลล์ขนของหูช้ันใน (DPOAE) การตอบสนองของก้านสมองในการได้ยิน (ABR) 

การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองแบบไม่ต้องอาศัยการตอบสนองของผู้ป่วย (ASSR) tympanometry และการวดั acoustic 

reflex รายการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณหรือตรวจสอบหน้าแรกของ PATH MEDICAL เพื่อดู

รายการโมดลูและคณุสมบัตลิ่าสดุที่มี 
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เมื่อทำการวัด โปรดพิจารณาประเด็นต่อไปนี้: 

 

จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพการทดสอบที่เหมาะสม (เช่น Audio, OAE), เครื่องจะต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ี

เงียบ (เช่น ห้องเก็บเสยีง ห้องที่มีเสียงรบกวนต่ำ) สำหรับการวดัด้วยที่ ear probes (เช่น OAE) สามารถใช้หูฟังกัน

เสียงได้เช่นกัน สำหรับการวดั AEP (เช่น ABR, ASSR) เสียงรบกวนมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทดสอบน้อยกว่า muscle 

artefacts (เช่น การเคลื่อนไหวของผู้ป่วย) สำหรับการวดั AEP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทดสอบในสภาพแวดล้อมท่ีมีการรบกวน

ทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำจากอุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ (เช่น คอมพิวเตอร ์หลอดไฟ อุปกรณ์การแพทย์อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ) เนื่องจาก

รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้ประสทิธิภาพการทดสอบ AEP ลดลง ขอแนะนำให้ทำการทดสอบ AEP ในห้องโดยสารที่มีฉนวน

ป้องกัน โปรดพิจารณาข้อบังคับเกีย่วกับข้อกำหนดสำหรับสภาพแวดล้อมการทดสอบ 

 

OAEs มักไม่ปรากฏในหูท่ีสญูเสยีการไดย้ินที่เป็น sound-conductive เนื่องจากท้ังสิ่งกระตุ้นและแอมพลิจูดของ

การตอบสนองจะลดลงเนื่องจากการหน่วงของหูช้ันกลาง  

 

โปรดใช้ ear tips ขนาดใหญ่ร่วมกับ probe tip (PT-A) ขนาดใหญ ่และใช้ ear tips ขนาดเล็กร่วมกบั probe tip 

(PT-S) ขนาดเล็ก หากจับคู ่ ear tip และ probe tip ไม่ถูกตอ้งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทดสอบลดลง ดู

คำแนะนำใน accessory box. หากสงสัยว่าการจับคู่ ear tip และ probe tip ใดถูกต้อง โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณ 

 

หากเป็นไปได้ อย่าถือ ear probe ขณะใส่เข้าไปในหูระหว่างการทดสอบ OAE ซึ่งอาจก่อให้เกิดสญัญาณรบกวนใน

การวัดได้ แหล่งที่มาของสัญญาณรบกวนท่ีพบบ่อย ได้แก่ เสียง (เสียงในห้อง) ทางชีววิทยา (การหายใจ การ

เคลื่อนไหว การพูด การเคี้ยวของคนไข้ ฯลฯ) หรือทางกายภาพ (การเคลื่อนไหวของ ear probe) 

 

สำหรับข้อมลูและรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับโมดูลการทดสอบต่างๆ การใช้งานทางคลินิกท่ีเป็นไปได้ และ

คำแนะนำสำหรับการรวมขั้นตอนการทดสอบต่างๆ โปรดดูที่ How-To-Manual ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไดจ้าก 

www.pathme.de/support  

 

3.5.9 การจัดการข้อผิดพลาด 

 

หากเกิดข้อผดิพลาดกับเครื่องของคุณ โปรดตรวจสอบรายการด้านลา่งและดำเนินการตามที่แนะนำในตารางที่ 4 ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการจดัการข้อผดิพลาดมอียู่ในหัวข้อท่ี 3.5.4:การทดสอบฮาร์ดแวร์ หรือในคำถามท่ีพบบ่อยออนไลน ์

(www.pathme.de/support/faq)  
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ข้อผิดพลาด การดำเนินการที่แนะนำสำหรับการแก้ไขปัญหา 

หน้าจอดำ จอแสดงผลจะปดิการทำงานโดยอตัโนมัตหิลังจาก 2 นาที (กำหนดช่วงเวลาได้) โดยไม่มีการ

ทำงานของผู้ใช้ เพื่อเพ่ิมเวลาการใช้งานโดยไมต่้องชาร์จใหม่ แตะจอแสดงผลเพื่อออกจากโหมด

ประหยดัพลังงาน 

ไม่มีการตอบสนอง, 

หน้าจอดำ 

หลังจากผ่านไป 10 นาที (กำหนดช่วงเวลาได้) โดยที่ผู้ใช้ไมไ่ดด้ำเนินการใดๆ เครื่องจะปิดโดย

อัตโนมัตโิดยสมบรูณ์ เริ่มใช้งานเครื่องโดยกดสวิตช์เปดิ 

ไม่มีการตอบสนอง, 

หน้าจอดำ, เครื่องค้าง 

หากเครื่องไม่ตอบสนองต่อการกระทำของผู้ใช้ คุณอาจต้องรีสตาร์ทเครื่องโดยกดสวติช์รีเซต็ (ดู

หัวข้อ 3.4.2: การรีเซ็ตเครื่อง) ชาร์จแบตเตอรี่หากจำเป็น 

ข้อความผิดพลาด: 

“Battery is too low 

for testing.” 

เชื่อมต่อเครื่องกับหน่วยจา่ยไฟเพือ่ชาร์จแบตเตอรี่ อาจใช้เวลาสองสามนาทีก่อนที่เครื่องจะพร้อม

สำหรับการเริ่มโมดลูทดสอบอีกครัง้ 

เครื่องหยุดการทดสอบ

และ/หรือปิดเครื่อง

ระหว่างการทดสอบ 

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับหน่วยจ่ายไฟเพื่อชาร์จแบตเตอรี่  หากการทดสอบหยุดลงเนื่องจากแบตเตอรี่

เหลือน้อยและเครื่องถูกปิด ข้อมูลการทดสอบจะถูกบันทึกไว้ก่อนปดิเครื่อง 

ข้อความผิดพลาด: 

“Remove cable” 

ถอดสายเช่ือมต่อ (e.g. label printer cable, RS-232 cable, modem cable). 

ข้อความผิดพลาด: 

“Touch screen 

error” 

ข้อความแสดงข้อผดิพลาดจะปรากฏขึ้นหากมีแรงกดทีผ่ิดปกติบนหน้าจอสัมผัสระหว่างการ

เริ่มต้นการใช้งานเครื่อง ตรวจสอบว่ามีฝุ่นหรือรอยระหว่างจอแสดงผลกับกรอบแสดงผลโดยรอบ

หรือไม่ นำฝุ่นหรือรอยออกด้วยเครื่องมือขนาดเล็กและอ่อนนุ่ม (เชน่ แถบกระดาษ) 

ข้อความผิดพลาด: 

“Calibration/service 

interval expired” 

ข้อความแสดงข้อผดิพลาดจะปรากฏขึ้นหากช่วงการสอบเทียบของ transducer หรือช่วงบริการ

ของเครื่องหมดอายุ โปรดส่ง transducer และ/หรือเครื่องไปยังผู้ใหบ้ริการของคุณ 

“Error [Error-ID]” อุปกรณ์ตรวจพบข้อผิดพลาดโดยการทดสอบตัวเองของเครื่อง ติดตอ่ผู้ให้บริการของคณุสำหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ตารางที่ 4: ข้อผิดพลาดและการดำเนินการที่แนะนำ 

 

หากการดำเนินการที่แนะนำในตารางที่ 4 หรือในคำถามท่ีพบบ่อยทางออนไลน์ไม่ช่วยแก้ปัญหา โปรดตดิต่อผูจ้ัดจำหนา่ยของ

คุณ 

 

 



 

Page 22 / 48 

3.6 ซอฟต์แวร์ Mira PC 
 

ซอฟต์แวร์ Mira PC ล่าสุดสามารถดาวน์โหลดได้จากโฮมเพจ PATH MEDICAL (ด ูwww.pathme.de/support) Mira มีเฟริ์ม

แวร์และไฟล์คำพดูล่าสุดสำหรับการอัพเดตเครื่อง  Mira มาพร้อมกับความช่วยเหลือออนไลนส์ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่วกับการ

จัดการที่ถูกต้อง 

 

Mira สามารถใช้สำหรับการจัดการผู้ใช้, ดาวน์โหลดข้อมลูจากเครื่อง, อัพโหลดและดาวนโ์หลดขอ้มูลผู้ป่วยเข้าและออกจาก

เครื่อง, ตรวจสอบและเก็บข้อมลูการทดสอบ, พิมพ์ข้อมลูการทดสอบไปยังเครื่องพิมพ์ PC มาตรฐาน และexportข้อมูลการ

ทดสอบในรูปแบบตา่งๆ (เช่น GDT , Excel). 

 

ฟังก์ชันบางอย่างใช้งานได้กับ communication license ที่ตดิตั้งในเครื่องเท่านั้น (เช่น การดาวน์โหลดข้อมลูจากอุปกรณ์) คุณ

ไม่จำเป็นต้องมี communication license ติดตั้งสำหรับกจิกรรมตอ่ไปนี้กับ Mira: 

- อัปเดตเครื่องของคุณเป็นเฟริ์มแวร์ใหม่ 

- อัปเดต speech license หรือไฟล์คำพูด  

- อัปเดตการจัดการผู้ใช้บนเครื่อง 

- อัพโหลดผู้ป่วยเข้าไปในเครื่อง 

- exportข้อมลูการทดสอบเป็น pdf (พิมพ์โดยตรง) 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อผิดพลาด Mira สามารถดไูด้ที่ www.pathme.de/support/faq 

 

3.7 เครื่องมือบริการ PATH  
 

เครื่องมือบริการ PATH มีใหส้ำหรับผู้จดัจำหน่ายที่ไดร้ับอนุญาตและผู้ให้บริการเท่านั้น ซอฟต์แวร ์ เครื่องมือบริการ PATH 

ล่าสดุมีให้ดาวนโ์หลดจากหน้าแรกของ PATH MEDICAL ผา่นการเขา้สู่ระบบพ้ืนท่ีจำกัด เครื่องมือบริการ PATH จำเป็นสำหรับ

อุปกรณ์ซ่อมบำรุงและสำหรับการสอบเทียบtransducers. จำเป็นต้องมีฮารด์แวร์เพิม่เตมิ (เช่น เครื่อง CaliPro, loopback 

cable) และการฝึกอบรมจาก PATH MEDICAL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือ เครื่องมือบริการ PATH แยกต่างหากหรือ

ติดต่อ PATH MEDICAL (service@pathme.de) 
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4 การบริการและการบำรุงรักษา 
 

4.1 ข้อมูลการบริการทั่วไป 
 

PATH MEDICAL มุ่งมั่นท่ีจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคุณเพื่อสั่งซื้อเครื่อง รับ

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสตูรการฝึกอบรมและสญัญาบริการ รบัความช่วยเหลือเกีย่วกับปัญหาที่เกีย่วข้องกับเครื่อง 

แนะนำคุณสมบตัิที่ต้องการ หรือค้นหาคำตอบท่ีไม่ได้ระบไุว้ในความช่วยเหลือออนไลน์ของเครื่องหรอืคู่มือท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องของคุณและ PATH MEDICAL สามารถดไูด้ที่ www.pathme.de 

 

การอัปเดตซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และเอกสารประกอบ (เช่น คู่มือผู้ใช้) มีอยู่ในหน้าแรกของ PATH MEDICAL หากมีการอัปเดต 

ตัวแทนจำหนา่ย PATH MEDICAL จะได้รับแจ้ง เป็นความรับผดิชอบของผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ในการแจ้งให้ลูกค้าปลายทาง

ทราบ หากคณุไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ เฟริ์มแวร ์ หรือเอกสารประกอบของคณุเป็นปัจจุบันหรอืไม่ โปรดตรวจสอบ 

www.pathme.de/support หรอืติดต่อผูจ้ัดจำหนา่ยของคุณ 

 

การบริการและการซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์เสริมทางไฟฟ้าทางการแพทย์จะต้องดำเนินการโดย PATH MEDICAL หรือผู้

ใหบ้ริการที่ได้รับอนญุาตเท่านั้น ผู้ให้บริการที่ไดร้ับอนุญาตเปิดใช้งานจาก PATH MEDICAL พร้อมเอกสารและการฝึกอบรมที่

จำเป็นเพื่อดำเนินการบริการและการซ่อมแซมทีร่ะบ ุ

 

PATH MEDICAL สงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธความรับผดิชอบใดๆ ต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ความน่าเชื่อถือ และ

ความสามารถของเครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิ การบริการหรือการซ่อมแซมใด ๆ ดำเนินการโดยผู้ให้บรกิารที่ไมไ่ดร้ับอนุญาต (ดูที่

หัวข้อ 7: การรับประกัน) หากมีขอ้สงสัย โปรดติดต่อ PATH MEDICAL (service@pathme.de) ก่อนเริ่มการบริการหรือการ

ซ่อมแซม โปรดส่งเครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิในบรรจุภณัฑ์เดิมไปยังผูจ้ัดจำหน่ายของคณุ 

4.2 การบำรุงรักษาและการสอบเทียบ 
 

เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานท่ีปลอดภัยและเพื่อให้การวัดมีความถูกต้อง PATH MEDICAL กำหนดให้ตรวจสอบเครื่อง

และสอบเทียบ transducers อย่างน้อยปีละครั้งหรือบ่อยกว่านัน้ หากข้อบังคับกำหนดไว ้ หรือหากมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับฟังก์ชันของระบบท่ีถูกต้อง ข้อความเตือนจะแสดงบนเครือ่งหากวันที่ให้บริการเครื่องหรือวันท่ีสอบเทียบtransducer

หมดอายุ โปรดส่งคืนเครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิให้กับผู้จดัจำหน่ายหรอืผู้ให้บริการของคณุทันที 

 

ผู้ใช้ต้องสอบเทียบลำโพงแบบ Free-field เป็นประจำตามคำแนะนำของเครื่อง ดังนั้น ลำโพงแบบ free-field จึงได้รับการ

ยกเว้นจากข้ันตอนการสอบเทียบประจำปีที่กล่าวถึงข้างต้น 
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โปรดทราบว่าสำหรับเครื่อง Senti และ Sentiero ทั้งหมด (ยกเวน้ Senti Desktop) นั้นง่ายต่อการแลกเปลี่ยน 

transducers แยกกันและปรับเทียบใหม่แยกกัน วิธีนี้จะช่วยใหคุ้ณเพิ่มเวลาทำงานและความพร้อมใช้งานของ

เครื่องได ้

 

หลักเกณฑ์การกำกับดูแล:  

สำหรับเครื่องและ transducers ทั้งหมด การตรวจสอบการวดัประจำปตีาม§11 ข้อ 2 ของพระราชบญัญัตผิู้ปฏิบตัิงาน

เครื่องมือแพทย์ (MPBetreibV ประเทศเยอรมนี) จะต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการที่ได้รับอนญุาตจาก PATH MEDICAL  

เกี่ยวกับโมดูลเสียงน้ัน ระยะเวลาการตรวจสอบประจำปีนั้นกำหนดโดย DIN EN ISO 8253-1 และตามภาคผนวกของ 

MPBetreibV  2 หลักการวัดการปล่อย otoacoustic (OAE) หรือการทดสอบศักยภาพในการทำให้เกิดเสียง(AEP) ไมไ่ด้อธิบาย

ไว้อย่างชัดเจนใน MPBetreibV  ดังนั้นผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องกำหนดคำแนะนำในการตรวจสอบการวัด DIN EN 60645-6 (OAE) 

และ DIN EN 60645-7 (AEP) ต่างก็แนะนำช่วงเวลาการตรวจสอบประจำปี 

 

คำอธิบาย:  

เครื่องและอุปกรณเ์สริมประกอบด้วยชิ้นส่วนท่ีไดร้ับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและการปนเปื้อน เพื่อให้แน่ใจว่ามีฟังก์ชันการวัด

ที่ถูกต้อง ความทนทานต่อข้อผิดพลาดที่ผูผ้ลติจัดหาหรือกำหนดโดยมาตรฐานที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกควบคุมโดยเครื่องมือที่

ออกแบบมาโดยเฉพาะและขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ ดังนั้นการตรวจสอบการวัดจะต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการทีไ่ด้รับอนญุาตซึ่ง

ได้รับคำสั่งและฝึกอบรมโดย PATH MEDICAL 

 

สำหรับtransducersความแตกต่างในสภาวะแวดล้อมระหว่างจุดสอบเทียบและจุดใช้งาน อาจสง่ผลต่อความ

แม่นยำในการสอบเทียบ สำหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดูที่หัวข้อ 8.2: การจดัการ การขนส่ง และการจัดเกบ็  

 

นอกเหนือจากการตรวจสอบการวดัประจำปีแล้ว ขอแนะนำให้ใช้การตรวจสอบที่มองเห็นได้เป็นประจำและการ

ตรวจสอบการทำงานท่ีถูกต้องของเครื่องและอุปกรณเ์สริมเป็นประจำ  แนวปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบตามปกติ

เช่น ใน DIN EN ISO 8253-1 สำหรับการวดัเสยีงแบบ Pure-tone ก่อนใช้โมดูลเครื่องวิเคราะหห์ูช้ันกลางในแต่ละวัน ให้ใช้ 

volume cavitiesในการสอบเทียบท่ีให้มากับเครื่องของคุณเพื่อตรวจสอบการสอบเทียบของเครื่องวัด ml/mmho โปรดปฏิบัติ

ตามข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบตั ิ

 

4.3 การซ่อมแซม 
 

ในกรณีที่เครื่องหรืออุปกรณเ์สริมมีข้อบกพร่องหรือแตกต่างจากการตั้งค่าเดมิในทางใดทางหนึ่ง PATH MEDICAL ผู้ให้บริการที่

ได้รับอนญุาตจะซ่อมแซม สอบเทียบใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิ การซ่อมแซมทั้งหมดขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

ช้ินส่วนและวัสดุ โปรดตดิต่อผูจ้ัดจำหน่ายของคุณเพื่อสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาดำเนินการของการซ่อมแซมใดๆ 
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ก่อนส่งเครื่องไปซ่อม โปรดให้ข้อมลูที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ให้บริการของคุณ (เช่น รุ่น serial number เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ ข้อมลูติดต่อ 

ข้อมูลการจดัส่ง คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อบกพร่องที่พบ) ซึ่งอาจช่วยในการเร่งกระบวนการซ่อมแซมและลด

การวิเคราะหล์้มเหลว และในการยกเว้นปัญหาทีส่ามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องส่งเครื่อง ผู้ให้บริการของคุณอาจขอข้อมูลเพิ่มเติม 

 

ดูที่หัวข้อ 4.1: ข้อมูลบริการทั่วไป และ 7: การรับประกัน 





 

Page 27 / 48 

5 การทำความสะอาด 
 

การทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสรมิมีความสำคญัมากในการปฏิบัตติามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและเพื่อ

หลีกเลี่ยงการตดิเช้ือ โปรดพิจารณาข้อบังคับและอ่านหัวข้อน้ีอย่างละเอียดถี่ถ้วน 

 

ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ต้องปดิเครื่องและถอดเครื่องออกจากสว่นประกอบท่ีเชื่อมต่อท้ังหมด (เชน่ หน่วยจ่ายไฟ) 

 

เช็ดพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้าชุบผงซักฟอกอ่อนๆ หรือน้ำยาฆ่าเช้ือแบคทีเรียในโรงพยาบาลทั่วไปหรือน้ำยาฆ่าเชื้อ

เล็กน้อย อนุญาตให้ใช้สารเคมีในปริมาณต่อไปนี:้ ethanol: 70-80%, propanol: 70-80%, aldehyde: 2-4%. 

ห้ามจุ่มเครื่องและตรวจสอบให้แนใ่จว่าไม่มีของเหลวเข้าไปในเครื่อง เช็ดเครื่องให้แห้งด้วยผ้าที่ไม่เป็นขุยหลังจากทำความ

สะอาด 

 

อุปกรณ์เสรมิแบบใช้แล้วทิ้ง (เช่น ear tipsและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ทีม่ีเครื่องหมายสำหรับใช้ครั้งเดยีวเท่าน้ันบนฉลากบรรจุภณัฑ์

หรือเอกสารข้อมูล) ต้องเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วย (หรือหูของผู้ป่วยรายเดียวกัน) เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ 

 

ear probe test cavity ต้องใช้กับ probe tip ใหม่ท่ีฆ่าเชื้อและสะอาด ในกรณีที่มีการปนเปื้อนด้วยวัสดหุรือสงสัยว่ามสีิ่ง

สกปรกอยู่ภายใน cavity หยดุใช้ test cavity สำหรับการทำความสะอาดภายนอก โปรดใช้ทิชชู่แอลกอฮอล์ปลอดเช้ือ ซึ่ง

โดยทั่วไปแล้วจะมี isopropyl alcohol 70% 

 

ขอแนะนำว่าช้ินส่วนท่ีสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วย (เช่น ที่ครอบหูฟัง) จะต้องผ่านขั้นตอนการฆ่าเชื้อมาตรฐานระหว่างผู้ป่วย ซึ่ง

รวมถึงการทำความสะอาดทางกายภาพและการใช้สารฆ่าเชื้อที่ได้รบัการยอมรบั ขอแนะนำให้ใช้ฝาครอบป้องกันความสะอาด

สำหรับหูฟัง (หากมีในหูฟังรุ่นที่ใช้แล้ว) 

 

สำหรับข้อมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำในการทำความสะอาดอุปกรณ์เสริม (เช่น ear probe) โปรดดูคู่มือหรือเอกสารข้อมลู

ของอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง 

 

เมื่อใช้สารทำความสะอาด โปรดดเูอกสารข้อมูลของผูผ้ลติเกี่ยวกับสารทำความสะอาดสำหรับช่วงเวลาขั้นต่ำท่ีผ้าเช็ดจะต้อง

สัมผสัโดยตรงกับพ้ืนผิวของเครื่องหรืออุปกรณเ์สริม เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิภาพในการทำความสะอาด 

 

เครื่องและอุปกรณเ์สริมมีใหโ้ดยไม่ผ่านการฆ่าเชื้อและไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อฆ่าเช้ือ   
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6 อุปกรณ์เสริม 
 

อุปกรณ์เสรมิที่มีจำหน่ายสำหรับอปุกรณ์ Senti และ Sentiero ได้แก่ : 

ประเภท ตัวอย่างรุ่น Applied part Max. ความยาวcable* 

Headphone HP-[xx]: HDA-280, HDA-300, DD-45, PD-81, ME-70 yes 3.0 m (118นิ้ว) 

Insert earphone IP-[xx]: PIEP, IP-30 yes 2.0 m (79นิ้ว) 

Ear coupler cable PECC-[xx] yes 2.0 m (79นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง: ear coupler 

Bone conductor BC-[xx]: B-71, B-81 yes 2.8 m (110นิ้ว) 

ลำโพงแบบfree-field  JBL Control 2P no --- 

Cableลำโพงแบบfree-field  FFC no 2.5 m (98นิ้ว) 

Ear probe EP-TE, EP-DP, EP-VIP, EP-TY yes 1.8 m (71นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริม Tympanometry TY-MA yes 1,8+0,9 m (71+35นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง:  

- probe tips (ขนาดผู้ใหญ่และขนาดเด็ก) 

- ear tips (มีหลากหลายไซส์และประเภท) 

- test cavity (สอดคล้องกับ probe tip ขนาดผู้ใหญ่และเด็ก) 

- calibration volume cavity สำหรับ tympanometer (0.5, 2, 5 ml) 

- เครื่องมือตรวจสอบ/ทำความสะอาด  

- คลิปหนีบ (fixation clip) 

Microphone (สำหรับ live 

speech) 

Mic-[xx] no 0.95 m (37นิ้ว) 

Electrode cable Electrode cable yes 1.8 m (71นิ้ว) 

Electrode trunk cable EC-03 (เช่ือมต่อกับ electrode lead cable) no 1.4 m (55นิ้ว) 

Electrode lead cable การกำหนดค่าหลายรายการ (เช่ือมตอ่กบั electrode trunk 

cable) 

yes 0.5 m (20นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง: 

- electrode testing device 

- electrodes 

Label printer Seiko SLP 650 SE, Able AP1300 no --- 

Label printer cable LP-[xx] no 1.6 m (63นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง: มว้นกระดาษพิมพ ์
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 * ความยาวสูงสุดของcableเป็นขั้นต่อไป 5 ซม. ความยาวสายcableจริงอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กบัรุ่นของประเภทอุปกรณ์เสริม ความยาวสาย

cableที่กำหนดคือความยาวสูงสุดของสายcableทุกรุ่นสำหรับประเภทอปุกรณ์เสริม 

รายการอุปกรณเ์สริมด้านบนอาจมีการเปลี่ยนแปลง อุปกรณเ์สริมอาจมีให้เมื่อมีการร้องขอเท่านั้น อาจถูกแทนท่ีด้วยอุปกรณ์ที่

เทียบเท่ากัน หรืออาจถูกยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายของคณุสำหรบัรายการอุปกรณเ์สริมที่

พร้อมใช้งานล่าสุด 

 

โปรดทราบว่าอุปกรณ์เสริมเดียวกนัอาจมีให้ใช้ในตัวเชื่อมต่อท่ีแตกตา่งกัน ดังนั้นหมายเลขบทความจึงต่างกันสำหรับอุปกรณ์

ต่างๆ (ดูที่หัวข้อ 3.4.3 ซ็อกเก็ตของเครื่อง) เมื่อถามผู้จัดจำหน่ายของคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม บอกรุ่นของเครื่องของคุณเสมอ 

(Senti, Sentiero, Sentiero Advanced, Senti Desktop, Senti Desktop Flex และ Sentiero Desktop) 

 

 

ประเภท ตัวอย่างรุ่น Applied part Max. ความยาวcable* 

ปุ่มตอบสนองผู้ป่วย PB-[xx] yes 1.95 m (77นิ้ว) 

Sound insulation headphone Peltor Optime III no --- 

Communication cable USB no 2.0 m (79นิ้ว) 

Communication cable RS-232 no 1.5 m (59นิ้ว) 

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง: RS232-to-USB converter 

Trigger cable TIC no 2.4 m (94นิ้ว) 

Modem (for pathTrack) Cinterion EHS6T no --- 

Modem cable MC-[xx] no 1.5 m (59นิ้ว) 

Transportation bag / case --- no --- 

ซอฟต์แวร ์PC  Mira no --- 

หน่วยจ่ายไฟ Sinpro MPU12C-104/MPU12A-104, Sinpro MPU16C-

104, Friwo FW7662M/12, Friwo FW8002.1M/12,  

Adapter Tech. ATM012T-W090V  

no 3.2 m (126นิ้ว) 
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7 การรับประกัน 
 

PATH MEDICAL ขอรับประกันว่าเครื่องที่ให้มาและอุปกรณ์เสริมนั้นปราศจากข้อบกพร่องในด้านวสัดุและฝมีือการผลติ และ

เมื่อใช้อย่างถูกต้อง จะทำงานตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในช่วงระยะเวลาการรับประกันท่ีกำหนดไว ้

 

โปรดทราบว่าการรับประกันระหว่างผู้ใช้ปลายทางและผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถจัดการโดย PATH MEDICAL ได้ เนื่องจากไม่อยู่

ภายใต้ความรับผิดชอบของ PATH MEDICAL อย่างไรก็ตาม PATH MEDICAL สนับสนุนใหผู้้จัดจำหน่ายในภูมิภาคทั้งหมดให้

การรับประกันอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดหรือระบุไวโ้ดยกฎตอ่ไปนี้ 

 

สำหรับเครื่องจะมีระยะเวลารับประกัน 1 ปี สำหรับชุดแบตเตอรีแ่บบชาร์จไฟได้ หน้าจอสัมผัสและชิ้นส่วนท่ีสวมใส่ (เช่น 

probe ear) มีระยะเวลารับประกนั 6เดือน ระยะเวลาการรับประกนัเริ่มต้นในวันที่จดัส่ง ในกรณีที่กฎหมายกำหนดระยะเวลา

การรับประกันนานข้ึน ระยะเวลาการรับประกันเหล่านี้จะมีผลเหนือกว่า 

 

การรับประกันน้ีใช้ได้เฉพาะกับเครื่องและอุปกรณ์เสริมที่ซื้อจากผู้จดัจำหน่ายทีไ่ด้รับอนญุาตเท่านั้น การรับประกันน้ีใช้ไมไ่ด้ใน

กรณีที่เกดิการแตกหัก การทำงานผิดพลาดเนื่องจากการจัดการหรือการใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ ความประมาท การไม่ปฏิบตัิตาม

คำแนะนำของผู้ผลิต รวมทั้งคำแนะนำในการทำความสะอาด การชนหรืออุบัติเหตุ ความเสียหายจากสาเหตุภายนอก (เช่น น้ำ

ท่วม ไฟไหม้) หรือความเสยีหายเนื่องจากการขนส่ง ( ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบการรับประกัน) การรับประกันนี้ใช้ไม่ได้กับการ

เสื่อมสภาพตามปกติของช้ินส่วนท่ีสวมใส่และความเสยีหายด้านความสวยงาม (เช่น รอยขีดข่วน)  การเปิดกล่องของเครื่องหรือ

กล่องของอุปกรณ์เสริมจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ รวมถงึการดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมที่

ไม่ได้รับการอนุมัตเิป็นลายลักษณอ์ักษรจาก PATH MEDICAL 

 

การรับประกันน้ีรวมถึงค่าวัสดุและค่าแรงและต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ผลติ PATH MEDICAL สงวนสิทธ์ิในการให้เครดติ 

ซ่อมแซม หรือเปลีย่น (ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภณัฑ์ตกแต่งใหม่) เครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิที่ "อยู่ในการรับประกัน (in-

warranty)" ตามตัวเลือกเพียงอยา่งเดียว 

 

เมื่อสงสยักรณีการรับประกัน โปรดแจ้งผู้จำหน่ายของคุณเกี่ยวกับขอ้บกพร่อง  ส่งเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมพร้อมกับคำอธิบาย

ข้อผิดพลาดไปยังผู้จัดจำหน่ายของคุณ ค่าใช้จ่ายในการส่งจดหมายไม่สามารถขอคืนได้และลูกค้าเป็นผูช้ำระ โปรดส่งเครื่องหรือ

อุปกรณ์เสรมิในบรรจภุณัฑ์เดมิไปยังผู้จัดจำหน่ายของคุณ 

 

ดูหัวข้อที ่4.1: ข้อมูลการบริการทั่วไป 
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การปฏิเสธการรับประกัน: 

การรับประกันท่ีมีอยู่ในที่น้ีเป็นเอกสิทธิ์ PATH MEDICAL ขอปฏเิสธการรับประกันอ่ืน ๆ ทั้งหมดโดยชัดแจ้งหรือ

โดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงการรบัประกันโดยนยัของความสามารถในการซื้อขายหรือความเหมาะสม

สำหรับวตัถุประสงค์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะ  PATH MEDICAL จะไมร่ับผดิชอบต่อความเสียหายโดยบังเอิญ ทางอ้อม พิเศษ 

หรือเป็นผลสบืเนื่องใดๆ ไม่ว่าจะเกิดจากการซื้อ การใช้ การใช้ผิดวิธี หรือการไม่สามารถใช้เครื่องหรืออุปกรณ์เสรมิ หรือ

เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในหรือความล้มเหลวของเครื่องหรืออุปกรณเ์สรมิในทางใดทางหนึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกดัเพียงการ

เรียกร้องตามการสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียผลกำไรหรือรายได ้ ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานท่ี

เพิ่มขึ้น ต้นทุนของสินค้าทดแทน การรับประกันและความรับผดิของ PATH MEDICAL จะส่งตรงไปยังผู้จัดจำหน่ายและจำกดั

อยู่ท่ีระเบียบข้อบังคับในสญัญาการจัดจำหนา่ยที่เกี่ยวข้องและกฎหมายของเยอรมนี ผู้ใช้ปลายทางจะต้องจัดการกับการ

เรียกร้องการรับประกันเฉพาะกับผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนญุาตซึ่งซื้อเครื่อง PATH MEDICAL ขอสงวนสิทธ์ิในการปฏิเสธการ

เรียกร้องการรับประกันสำหรับผลติภัณฑ์หรือบริการทีไ่ด้รับและ/หรอืใช้ในการฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศใด ๆ 
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8 หมายเหตุเกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

เพื่อให้ Senti และ Sentiero ทำงานอย่างปลอดภัย (ท้ังรุ่นที่พกพาได้และรุ่นตั้งโต๊ะ) โปรดอ่านหมายเหตุต่อไปนี้

เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนและปฏิบัตติามคำแนะนำที่ให้มา หากไม่ปฏิบัติตาม อาจเสีย่งต่อการเกิด

อันตรายต่อบุคคลและ/หรือเครื่อง เก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในภายหลังและอย่าลืมมอบคูม่ือนี้ให้กับบุคคลใดก็ตามที่ใช้เครื่องนี้ ต้อง

ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องตลอดเวลา โปรดรายงานเหตกุารณร์้ายแรงใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อผู้ผลิตและ

หน่วยงานท่ีผู้ใช้และ/หรือผู้ป่วยไดร้ับการจดัตั้งขึ้น 

8.1 การใช้งานทั่วไป 
 

 

ปฏิบัติตามข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการสอบเทียบเครือ่ง ซึ่งรวมถึงการซ่อมบำรุงเครื่องและการ

สอบเทียบ transducers อย่างสมำ่เสมอ ดหูัวข้อท่ี 4: การบริการและการบำรุงรักษา 

 
อย่าพยายามเปิดหรือซ่อมแซมเครือ่งและส่วนประกอบด้วยตัวเอง คืนเครื่องให้กับผู้ให้บริการที่ไดร้ับอนุญาต

สำหรับบริการทั้งหมด 

 
ห้ามใช้งานเครื่องหากแหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครื่องและพบว่าสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย เช่นเดียวกับ

อุปกรณ์เสรมิใดๆ ท่ีมีแหล่งจ่ายไฟแยกต่างหาก (เช่น label printer) 

 

เครื่องนี้สามารถสร้างระดับการกระตุ้น(stimulus levels)ในระดับสงูเพื่อวัตถุประสงค์ในการวินจิฉัย ตรวจสอบ

ให้แน่ใจเสมอว่าใช้เฉพาะระดับการกระตุ้น(stimulus levels)ซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้ป่วย อย่าแสดงระดับ

การกระตุ้น(stimulus levels)สูงต่อผู้ป่วยหากอาจทำใหเ้สียการไดย้ิน 

 ห้ามเปลี่ยน transducer ระหว่างการทดสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกดิการกระตุ้นที่ผิดพลาดและผลการทดสอบที่

ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 

 

ผู้ป่วยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องในระหว่างการทดสอบที่ควบคุมตนเองได้ (เช่น MAGIC) ตามคำแนะนำจาก

บุคลากรทีผ่่านการรับรอง ไม่อนญุาตให้เด็ก คนพิการ (เช่น ผู้พกิารทางสมอง) หรือบุคคลอื่นที่อาจต้องการ

ความช่วยเหลือในการใช้งานเครื่องโดยไม่มีการดูแลที่เหมาะสม มีการกำกับดูแลโดยบุคลากรที่มีคุณสมบตัิ

เหมาะสมสำหรบัทุกช้ินส่วนตลอดเวลา 

 

Senti Desktop: transducersที่จดัมาให้พร้อมกับเครื่องนั้นได้รับการสอบเทียบกับอุปกรณ์เฉพาะ เพื่อให้แน่ใจ

ว่ามีการสอบเทียบและเอาต์พตุการกระตุ้นที่เหมาะสม ให้ตรวจสอบเสมอว่าtransducersที่เช่ือมต่อนั้นตรงกับ 

transducerที่ระบุในหน้าจอข้อมลูระบบบนอุปกรณ์ การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลใหร้ะดับการกระตุ้น(stimulus 

levels)ท่ีแสดงบนเครื่องไม่ตรงกันเมื่อเปรยีบเทียบกับระดับการกระตุ้น(stimulus levels)จริงท่ีส่งไปยังผู้ป่วย 

ซึ่งอาจส่งผลให้การประเมินการไดย้ินสูงหรือต่ำเกินไป นอกจากน้ียงัสามารถส่งผลให้มีการส่งระดับการกระตุ้น
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(stimulus levels)ท่ีสูงกว่าที่คาดไว้ไปยังผู้ป่วยซึ่งอาจทำให้การไดย้ินเสียหาย สิ่งนี้ใช้ไมไ่ด้กับtransducers

แบบเปลี่ยนไดส้ำหรับเครื่อง Senti และ Sentiero อื่นๆ ทั้งหมด 

 สิ่งที่แนบมากับส่วนเสรมิของ tympanometry TY-MA (ไม่ใช่ ear probe) อาจมีอณุหภมูิพื้นผิวสูงกว่า 41°C 

(และต่ำกว่า 48°C) ในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานานท่ีอณุหภูมแิวดล้อมสูง ดังนั้นควรหลีกเลีย่งการสัมผสั

ผิวหนังโดยตรง 

 

เครื่องต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เงียบ เพื่อไม่ให้การตรวจวัดไดร้ับอิทธิพลจากเสียงรอบข้าง ซึ่งอาจกำหนด

โดยผู้มีทักษะที่เหมาะสมที่ได้รับการฝึกฝนด้านเสียง DIN EN ISO 8253-1 มาตรา 11 กำหนดระดับเสียง

แวดล้อมสูงสุดสำหรบัการทดสอบการไดย้ินทางเสียง หากไม่ปฏิบัติตาม ข้อมูลการวดัอาจไม่แสดงถึง

สถานะการไดย้ินที่แท้จริง ดูหัวข้อที่ 3.5.8: ข้อมูลโมดูลทดสอบ 

 สำหรับการวัด AEP เครื่องจะต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีมีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำ ขอแนะนำให้ทำ

การทดสอบ AEP ในห้องโดยสารที่มีฉนวนป้องกัน หากไม่ปฏิบตัิตาม ข้อมลูการวัดอาจเสียหายเนื่องจาก

สัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า 

 

 

 

สำหรับ transducers ที่สอบเทยีบแล้ว ความแตกต่างในสภาวะแวดล้อมระหว่างจุดสอบเทียบและจุดใช้งาน 

อาจส่งผลต่อความแม่นยำในการสอบเทียบ สำหรับข้อมลูเพิม่เตมิ โปรดดูหัวข้อที ่ 8.2: การจัดการ การขนส่ง 

และการจัดเก็บ 

 

ไม่มีช้ินส่วนของเครื่องที่สามารถซอ่มบำรุงไดร้ะหว่างการใช้งานกับผู้ป่วย ไมม่ีชิ้นส่วนของเครื่องใดๆ ที่ผู้ป่วย

สามารถให้บริการไดเ้มื่อผู้ป่วยเป็นผู้ปฏิบัติงานท่ีตั้งใจไว้ (เช่น MAGIC) ดูหัวข้อที ่ 4: การบริการและการ

บำรุงรักษา 

  

 

8.2 การจัดการ การขนส่ง และการจัดเก็บ 

 

 

ห้ามทำตกหรือทำให้เกิดแรงกระแทกกับเครื่องหรืออุปกรณ์เสริมใดๆ หากสงสยัว่าเกิดความเสียหายใดๆ (เช่น 

ช้ินส่วนภายในเครื่องหลวม) อย่าใช้เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมอีกตอ่ไป และส่งคืนให้ผู้ให้บริการของคุณเพื่อ

ซ่อมแซมและ/หรือสอบเทียบ 

 
ห้ามดัดแปลงเครื่องและส่วนประกอบใดๆ โดยไมไ่ด้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผูผ้ลติ การไม่ทำ

เช่นนั้นอาจส่งผลใหร้ะดับความปลอดภัยของระบบลดลงและ/หรือฟังก์ชันการทำงานลดลง 

 

ห้ามขนส่ง จดัเก็บ หรือใช้งานเครื่องในสภาวะแวดล้อมท่ีเกินกว่าทีร่ะบุไว้ในหัวข้อท่ี 9: ข้อกำหนดทางเทคนิค 

หากย้ายเครื่องจากท่ีเย็นไปยังท่ีอุ่นกว่า จะมีความเสีย่งท่ีไอน้ำจะควบแน่น หากเกิดการควบแน่น ต้องให้เครื่อง

ได้รับอุณหภมูิปกติก่อนที่จะเปิดเครื่อง 
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ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โต๊ะ รถเข็น หรือพ้ืนผิวอื่นๆ ที่ใช้ระหว่างการใช้งาน การขนส่ง หรือการจดัเก็บเครื่องและ

ส่วนประกอบช่ัวคราวหรือถาวรและส่วนประกอบของเครื่องนั้นเพียงพอ แข็งแรง และปลอดภยั PATH 

MEDICAL ไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการขนส่ง หรือพื้นผิวการ

ทำงานท่ีไม่เพียงพอ สร้างไม่ดี หรอืไม่ผ่านการอนุมัติ 

 อย่าให้ของเหลวใด ๆ แทรกซมึเขา้ไปในเครื่อง ห้ามจุ่มเครื่องลงในของเหลวเช่น สารทำความสะอาด 

 ฝุ่นละอองอาจทำให้ touch pad เสียหาย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจวา่ touch pad ไม่มฝีุ่นละออง 

 อย่ากดจอแสดงผลของเครื่องมากเกินไปหรือปล่อยใหส้ิ่งใด ๆ เจาะจอแสดงผลของเครื่อง 

 อย่าวางเครื่องไว้ใกล้กับเครื่องปลอ่ยรังสีหรือแหล่งความร้อนอ่ืนๆ 

 

8.3 ความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
 

 

แหล่งจ่ายไฟถูกระบุเป็นส่วนหน่ึงของเครื่อง อย่าใช้แหล่งจ่ายไฟอ่ืนนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหัวข้อที่ 9: 

ข้อกำหนดทางเทคนิค แหล่งจ่ายไฟอ่ืนๆ ท่ีผลติขึ้นสำหรับอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์อื่นๆ เช่น คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

หรือเครื่องพิมพ์ อาจทำให้อุปกรณ์เสียหายได้ ในทำนองเดียวกัน การใช้แหล่งจ่ายไฟ Senti/Sentiero บน

เครื่องประเภทอ่ืนอาจทำให้เครื่องเหล่านั้นเสียหายได ้

 

หลีกเลี่ยงการสัมผสัโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างช้ินส่วนท่ีเชื่อมต่อแตไ่มไ่ดใ้ช้กับช้ินส่วนท่ีเป็นสื่อกระแสไฟฟ้าอื่นๆ 

รวมทั้งส่วนท่ีเชื่อมต่อกับสายดินปอ้งกัน ไม่อนุญาตใหส้่วนนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรดและ connectors รวมถึง

อิเล็กโทรดที่เป็นกลางไม่ใหส้ัมผสักับส่วนนำไฟฟ้าและสายดินอ่ืนๆ 

 
ห้ามใช้เครื่องระหวา่งการใช้อุปกรณ์ผ่าตัดความถี่สูง เครื่องกระตุ้นหวัใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือเครื่องกระตุ้น

ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการไหม้ที่บรเิวณอิเล็กโทรดและอาจเกิดความเสียหายต่อช้ินส่วนท่ีใช้ 

 ห้ามใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์บำบดัด้วยคลื่นสั้นหรือไมโครเวฟ เนื่องจากอาจทำให้ช้ินส่วนท่ีใช้ไม่เสถยีร 

 หากใช้เครื่องระหว่างการผ่าตดั ขัว้ต่อต้องไม่สมัผสัวัตถุนำไฟฟ้ารวมทั้งพื้น 

 
เมื่อใช้หน่วยจ่ายไฟ Sinpro MPU16C-104 (ระดับการป้องกันclass I) เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟฟ้า

ช็อต หน่วยจ่ายไฟจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มสีายดินป้องกันเท่านั้น 

 ห้ามเช่ือมต่อ label printer RS232 หรือ modem cable เข้ากับเครื่องระหว่างการทดสอบ 

 

หากมีการสร้างการเชื่อมต่อจากเครื่องไปยังPCมาตรฐานซึ่งขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายหลัก ต้องใช้ความ

ระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อรักษาความปลอดภัยทางการแพทย์ สามารถใช้สาย USB มาตรฐานได้ก็ตอ่เมื่อPCที่

เชื่อมต่ออยู่นอกระยะใกล้ของผู้ป่วย หรือหากPCใช้แบตเตอรี ่ไดร้ับการอนุมัติทางการแพทย์ หรือได้รับพลังงาน
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จากหม้อแปลงความปลอดภัยที่ผ่านการรับรองทางการแพทย์ ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ต้องเสียบตัวคั่นดว้ยไฟฟ้า

ในการเช่ือมต่อ USB 

 

8.4 ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

 

ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง Senti/Sentiero ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อื่นๆ ที่เรียงซ้อนกัน เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการทำงานท่ีไมเ่หมาะสม (Senti/Sentiero: เช่น เกิดเสียง

รบกวนท่ีไม่ต้องการ) อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อาจรวมถึงเช่น โทรศัพท์มือถือ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร หรือ

ระบบ RFID หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงอุปกรณด์ังกล่าวได้ ควรสังเกต Senti/Sentiero และอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานอย่างถูกต้อง อาจจำเป็นตอ้งใช้มาตรการแก้ไขท่ีเหมาะสม (เช่น การ

วางแนวใหม่หรือการวางตำแหน่งของ Senti/Sentiero หรือการกำบัง) โปรดดูหัวข้อที่ 10: ข้อมูลความเข้ากัน

ได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

 ไม่ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารความถี่วิทยุแบบพกพา (อุปกรณ์วิทยุ) รวมถึงอุปกรณ์เสริม เช่น สายเสาอากาศและเสา

อากาศภายนอกใกล้กับ Senti/Sentiero และอุปกรณเ์สริมต่างๆ ในระยะ 30 ซม. (12 นิ้ว)  

ในระหว่างการทดสอบ ขอแนะนำให้เก็บอุปกรณ์วิทยุกำลังต่ำ (≤ 2 W) ให้ห่างจาก Senti/Sentiero และ

อุปกรณ์เสรมิอย่างน้อย 3 ม. (118 นิ้ว)  

ขอแนะนำให้เก็บแหล่งกำเนดิคลื่นความถี่วิทยุท่ีมีกำลังแรงสูง (เช่น เสาอากาศส่งสัญญาณกำลังแรงสูงจาก

สถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศน์) ที่ระยะห่างอย่างน้อย 2 กม. (6560 ฟุต) จาก Senti/Sentiero (ระยะทางที่

ต้องการขั้นต่ำขึ้นอยู่กับกำลังสัญญาณ และลักษณะทิศทางของผู้ส่ง)  

การไม่ทำเช่นนั้นอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องลดลง 

 

การใช้อุปกรณ์เสรมิอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุหรือจัดหาใหโ้ดย PATH MEDICAL อาจส่งผลใหม้ีการปล่อยคลื่น

แม่เหล็กไฟฟ้าสูงขึ้นหรือภูมิคุม้กันต่อการรบกวนของเครื่องลดลง และอาจส่งผลให้การทำงานของเครื่องไม่

เหมาะสม 

8.5 อุปกรณ์เสริม 
 

 

จะต้องไม่ใส่ probe tip ของ ear probe เข้าไปในหูโดยไม่ใช้ ear tip แบบใช้แล้วทิ้งที่ติดอยู่กับ probe tip 

อย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาด ear tip ตรงกับขนาดช่องหูของผู้ป่วย 

 
ห้ามใช้ ear probes หรือ insert earphones ในกรณีที่หูช้ันกลางอักเสบจากภายนอก (การติดเชื้อในช่องหู

ช้ันนอก) หรือในกรณีใด ๆ ท่ีทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเมื่อใส่ ear probe หรือใส่ insert earphone 
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อุปกรณ์เสรมิแบบใช้แล้วทิ้ง (เช่น ear tipsและอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ ที่ทำเครื่องหมายไว้สำหรับใช้ครั้งเดยีวเท่านัน้

บนฉลากบรรจุภณัฑ์หรือเอกสารขอ้มูล) ต้องเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วย (หรือหูของผู้ป่วยรายเดยีวกัน) เพื่อหลีกเลี่ยง

การติดเชื้อ ห้ามทำความสะอาดหรือนำสิ่งของเหล่านี้กลับมาใช้ใหม ่

 

ห้ามเช่ือมต่ออุปกรณ์เสรมิอื่นใดนอกเหนือจากท่ี PATH MEDICAL ให้มา อุปกรณเ์สริมอื่นๆ ใช้งานร่วมกันไมไ่ด้

กับเครื่อง และอาจส่งผลใหเ้ครื่องเสียหายหรือทำงานผดิปกติของเครื่อง หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสรมิที่ไม่เป็นไป

ตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเดียวกันกับผลิตภัณฑ์นี้ อาจทำให้ระดับความปลอดภัยของระบบโดยรวม

ลดลง 

 
การทำความสะอาดเครื่องและอุปกรณ์เสรมิมีความสำคญัมากในการปฏิบัตติามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและ

เพื่อหลีกเลี่ยงการตดิเช้ือ สำหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อที่ 5: การทำความสะอาด 

 

จัดการสายcables และ transducersด้วยความระมดัระวังเสมอ อย่างอหรือบิดสายcableมากเกินไป สาย

cableอาจแตกหักและทำให้การทำงานของเครื่องโดยรวมแย่ลงหรือทำให้ระดับความปลอดภัยของระบบ

โดยรวมลดลง ห้ามทำตก ขว้าง หรือกระแทกtransducerบนวัตถุแข็ง ช้ินส่วนท่ีมีความละเอียดออ่น (เช่น 

ไมโครโฟนและลำโพงของear probe) อาจไดร้ับความเสียหายและทำให้ประสิทธิภาพในการวัดลดลง อย่าใช้

สายcableหรือtransducerหากสงสัยว่าเกิดความเสียหาย 

 เก็บช้ินส่วนเล็กๆ (เช่น ear tips) ให้พ้นระยะของผู้ป่วย (โดยเฉพาะเด็ก) เพื่อป้องกันการกลืนโดยไม่ตัง้ใจ 

 ห้ามรับประทาน เผา หรือใช้ส่วนใดส่วนหน่ึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการตรวจการไดย้ิน 

 

ตรวจสอบช่องสญัญาณ transducer ของ insert earphone และ/หรือ ear probe (รวมถึง probe tip และ 

ear tip) ก่อนใช้งาน ช่องลำโพงที่ถูกปิดกั้นอาจทำให้ระดับการกระตุ้น(stimulus level)ต่ำลงหรอืทำให้ไม่

สามารถสอบเทียบไดส้ำเร็จ ช่องไมโครโฟนท่ีถูกปิดกั้นอาจทำให้ระดับการตอบสนองต่ำลงหรือทำให้การสอบ

เทียบไมส่ำเร็จ หากมีข้อสงสัย ใหท้ำการทดสอบ probe (ดูหัวข้อท่ี 3.5.4: การทดสอบฮาร์ดแวร์) 

 

ซ็อกเก็ตมไีว้เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่เกีย่วข้อง (เช่น transducer  electrode cable หน่วยจ่ายไฟ label 

printer) อย่าเชื่อมต่อรายการอื่นใดกับซ็อกเก็ตเหล่านี้ สำหรับการเช่ือมต่อท่ีถูกต้อง โปรดดูหัวข้อท่ี 3.4.3 ซ็อก

เก็ตของเครื่อง 

 

อย่าพยายามเสียบปลั๊กใดๆ เข้ากับเต้ารับของเครื่องด้วยแรงมากเกินไป ปลั๊กจะพอดีกับซ็อกเกต็ของเครื่อง

เท่าน้ันหากการเข้ารหสัทางกลของปลั๊กสอดคล้องกับซ็อกเก็ตของเครื่อง รหัสสีช่วยในการค้นหาซ็อกเก็ตของ

เครื่องที่ถูกต้อง สำหรับรุ่นตั้งโตะ๊ โปรดตรวจสอบไอคอนท่ีแผงด้านหลังของเครื่องเพื่อการเสียบที่ถูกต้อง ดู

หัวข้อท่ี 3.4.3 ซ็อกเก็ตของเครื่อง 

 เมื่อดึงปลั๊กออกจากเต้ารับ ใหด้ึงท่ีปลั๊กเสมอ ไม่ใช่ที่สาย cable เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ใหส้ายขาด 

 
อย่าให้งานพิมพ์ฉลากถูกแสงแดดหรือความร้อน การพมิพ์บนthermal paperจะจางลงเมื่อสมัผสักบัแสงหรือ

ความร้อน 
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8.6 การกำจัดของเสีย 
 

 

เครื่องประกอบด้วยชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ NiMH (รุ่นที่พกพาได้) หรือ Li-Ion (รุ่นตั้งโต๊ะ) ในกรณีที่ไม่

สามารถชาร์จก้อนแบตเตอรีไ่ด้อีกต่อไป หรือในกรณีที่สงสัยว่ามีข้อบกพร่องอื่นๆ ของแบตเตอรี่ จะตอ้งเปลี่ยน

ชุดแบตเตอรีโ่ดยผู้ให้บริการที่ได้รบัอนุญาต ผู้ให้บริการมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการทิ้งและจดัเก็บก้อนแบตเตอรี่

อย่างถูกต้อง อย่าท้ิงแบตเตอรี่ในถังขยะทั่วไปในครัวเรือนของคณุ โปรดปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคบัเพื่อการ

กำจัดอย่างเหมาะสม 

 

ภายในสหภาพยุโรป ห้ามทิ้งเครื่องในถังขยะในครัวเรือนตามปกติ เนื่องจากขยะอิเล็กทรอนิกสอ์าจมีสาร

อันตราย เครื่องเป็นอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมโดย Directive 2012/19/EC ว่าด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วทิ้ง (WEEE) โปรดปฏิบตัิตามระเบียบข้อบังคับเพื่อการกำจัดเครื่องและอุปกรณ์เสรมิ

อย่างเหมาะสม 
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9 ข้อกำหนดทางเทคนิค 
 

ส่วนน้ีให้ข้อมูลสรุปข้อกำหนดทางเทคนิคท่ีสำคญัที่สุด รายละเอียดทางเทคนิคเพิ่มเติมได้อธิบายไว้ในเอกสาร 

Technical Specification แยกต่างหาก ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.pathme.de/support/  

 

9.1 ข้อมูลอุปกรณ์ทั่วไป 
 

การจำแนกอุปกรณ์ (Device classification :  

93/42/EEC) 

Device classification (MDR Canada) 

Class II a 

 

Class II 

การจำแนกช้ินส่วนท่ีใช้ (Applied part 

classification) 

ช้ินส่วนท่ีใช้(Applied part) 

Type BF (body floating) 

 

หูฟัง, insert earphones, ear probe, tympanometry เสริม, ear 

coupler cable, bone conductor, electrode cable, ปุ่มตอบสนอง

ผู้ป่วย 

ระดับการป้องกันน้ำเข้า (Ingress protection 

rating : IP code) 

IP30 

มาตรฐานของช้ินส่วนท่ีใช้(Applied 

standards) 

DIN EN ISO 389-1, DIN EN ISO 389-2, DIN EN ISO 389-3, DIN EN 

ISO 389-4, DIN EN ISO 389-5, DIN EN ISO 389-8 (การสอบเทียบ

transducer), DIN EN ISO 10993-1 (ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ), DIN 

EN ISO 15223-1 (manual), DIN EN 60601-1 (ความปลอดภัยดา้น

ไฟฟ้า), DIN EN 60601-1-2 (EMC), DIN EN 60601-1-4 (PEMS), DIN 

EN 60601-1-6 (การใช้งาน), DIN EN 60601-2-40 (อุปกรณ์ AEP), DIN 

EN 60645-1 (pure-tone audiometry), DIN EN 60645-5 

(tympanometry), DIN EN 60645-6 (OAE), DIN EN 60645-7 (ABR), 

DIN EN 62304 (วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์) 
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9.2 ลักษณะเฉพาะของเครื่อง 
 

ขนาดของเครื่อง รุ่นที่พกพาได้: ca. 209 x 98 x 52 มิลลิเมตร (8.22 x 3.86 x 2.05 นิ้ว) 

รุ่นตั้งโตะ๊: ca. 150 x 210 x 45 มิลลเิมตร (5.91 x 8.27 x 1.77 นิ้ว) 

น้ำหนักของเครื่อง (รวมก้อนแบตเตอรี่) รุ่นที่พกพาได้: ca. 500 g 

รุ่นตั้งโตะ๊: ca. 475 g 

คุณสมบัติของหน้าจอ 240 x 320 พิกเซล, จอกราฟิก LCD  

รุ่นที่พกพาได้: 3.5 นิ้ว, รุ่นตั้งโตะ๊: 5.0 นิ้ว 

การใช้พลังงานสูงสุดจากแบตเตอรี่ รุ่นที่พกพาได้: ca. 5 V, 0.4 A = 2 W 

รุ่นตั้งโตะ๊: ca. 4 V, 0.5 A = 2 W 

การใช้พลังงานโดยทั่วไปจากหน่วยจ่ายไฟ

ระหว่างการชารจ์ 

รุ่นที่พกพาได้: ca. 9 V, 1.0 A = 9 W 

รุ่นตั้งโตะ๊: ca. 12 V, 0.17 A = 2 W 

 

 

 

9.3 แหล่งจ่ายไฟ 
 

สำหรับการใช้งานทางการแพทย์ หน่วยจ่ายไฟต่อไปนีไ้ด้รบัอนุญาตเฉพาะเมื่อใช้กับเครื่อง Senti และ Sentiero:  

 

- Sinpro MPU12C-104, MPU12A-104 

- Sinpro MPU16C-104 

- Adapter Tech. ATM012T-W090V 

- Friwo FW7662M/12 – สำหรับรุน่ตั้งโต๊ะเท่านั้น 

- Friwo FW8002.1M/12 – สำหรบัรุ่นตั้งโตะ๊เท่าน้ัน 

 

สำหรับ Senti และ Sentiero ห้ามใช้หน่วยจ่ายไฟอ่ืนนอกเหนือจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น การไม่ทำเช่นนั้นอาจลดความ

ปลอดภัยทางไฟฟ้าและอาจทำให้เครื่องเสียหายได้  

 

เมื่อใช้หน่วยจ่ายไฟ Sinpro MPU16C-104 (ระดับการป้องกัน I) เพื่อหลีกเลีย่งความเสี่ยงท่ีจะเกดิไฟฟ้าช็อต หน่วย

จ่ายไฟจะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหลักที่มสีายดินป้องกันเท่านั้น 
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ช่วงอินพุตของหน่วยจ่ายไฟ Sinpro MPU12C-104: 100-240 V, AC, 47-63 Hz, 0.16-0.29 A 

Sinpro MPU12A-104: 100-240 V, AC, 47-63 Hz, 0.16-0.29 A 

Sinpro MPU16C-104: 100-240 V, AC, 47-63 Hz, 0.18-0.33 A 

Adapter Tech. ATM012T-W090V: 100-240 V, AC, 50-60 Hz, 0.19-0.32 A 

Friwo FW7662M/12: 100-240 V, AC, 50-60 Hz, 0.11-0.25 A 

Friwo FW8002.1M/12: 100-240 V, AC, 50-60 Hz, 0.08-0.16 A 

ช่วงเอาท์พุตของหน่วยจ่ายไฟ รุ่นที่พกพาได้: 9V, ≥1.2 A 

รุ่นตั้งโตะ๊: 9-12 V, ≥0.4 A 

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได ้ รุ่นที่พกพาได้: 4.8 V (NiMH) 

รุ่นตั้งโตะ๊: 3.7 V (Li-Ion) 

เวลาใช้งานสูงสุดเมื่อชาร์จแบตเตอรี่

จนเต็ม 

ca  6-8 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน) 

รอบการชาร์จสูงสุด 500-1000 (อายุการใช้งาน > 2 ปีสำหรับการใช้งานปกติ) 

เวลาในการชารจ์สูงสดุ: รุ่นที่พกพาได้: ca. 2 ช่ัวโมง 

รุ่นตั้งโตะ๊: ca. 8 ช่ัวโมง 

 

9.4 เงื่อนไขในการจัดเก็บ การขนส่ง และการใช้งาน 
 

สำหรับการจัดเก็บและการขนส่ง โปรดเก็บเครื่องและอุปกรณ์เสริมไว้ในกระเป๋าหิ้วท่ีจัดเตรียมให้หรือภาชนะท่ีปิดได้ในลักษณะ

เดียวกัน เพื่อปกป้องส่วนประกอบท้ังหมดจากแรงภายนอกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ความเค้นทางกล (รอยขีดข่วน) 

ฝุ่นหรือความชื้น สภาวะการจดัเกบ็และการใช้งานท่ีรุนแรงอาจส่งผลในการแตกของหน้าจอสัมผสั (ท่ีอุณหภูมติ่ำมาก) หรือใน

ความบกพร่องของเครื่องและ/หรอืการสอบเทียบ transducer 

 

หากย้ายเครื่องจากท่ีเย็นไปยังท่ีอุ่นกว่า จะมีความเสี่ยงท่ีไอน้ำจะควบแน่น ในกรณีนี้ ต้องให้เครื่องไดร้ับ

อุณหภูมหิ้องปกติก่อนท่ีจะเปิดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขการใช้งานด้านลา่ง 

 

 

เงื่อนไขในการขนส่งและการจดัเกบ็: 

อุณหภูมิในการขนส่ง -20 to 60 °C (-4 to 140 °F) 

อุณหภูมิในการจัดเก็บ 0 to 40 °C (32 to 104 °F) 
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ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ 10 ถึง 90% ไม่ควบแน่น 

ความดันบรรยากาศ 50 to 106 kPa 

 

เงื่อนไขการใช้งาน: 

อุณหภูม ิ 10 to 40 °C (50 to 104 °F) 

ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศ 20 ถึง 90% ไม่ควบแน่น 

ความดันบรรยากาศ 70* to 106 kPa 

 

* ในกรณีต่อไปนี้ ขอแนะนำให้ทำการสอบเทียบtransducerณ จุดใช้งาน: 

ความดันอากาศท่ีจดุสอบเทียบ pc ความดันอากาศ ณ จุดใช้งาน pu 

98 to 104 kPa < 92 kPa 

92 to 98 kPa < pc – 6 kPa 

<92 kPa < pc – 6 kPa   or    

> pc + 6 kPa 

ดูเพิ่มเติมที่ DIN EN 60645-1 5.3 และ Soares et al.: “Audiometer: Correction factor for atmospheric pressure”, 

Inter-Noise 2016  
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10 ข้อมูลความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า 
 

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ตามทีร่ะบไุว้ในมาตรฐาน DIN EN 60601-1-2 (อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ส่วนท่ี 

1-2: ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความปลอดภัยขั้นพื้นฐานและประสิทธิภาพท่ีจำเป็น - มาตรฐานหลักประกัน: ความเขา้กันได้ทาง

แม่เหล็กไฟฟ้า - ข้อกำหนดและการทดสอบ) และ 60601-2- 40 (อุปกรณไ์ฟฟ้าทางการแพทย์ - ตอนท่ี 2-40: ข้อกำหนดเฉพาะ

สำหรับความปลอดภัยของเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณต์อบสนองที่ปรากฏ) ได้รับการรบัรองโดยห้องปฏิบตัิการที่

ได้รับการรับรอง ข้อกำหนดจาก DIN EN 60601-1-2:2016-05 (ดูตารางด้านล่าง ดหูัวข้อท่ี 8.4: ความเข้ากันได้ทาง

แม่เหล็กไฟฟ้า) ใช้ได้กับเครื่องทั้งหมดที่จัดส่งตั้งแต่วันท่ี 01/2019 (รุ่นที่พกพาได้: PCB Rev. ≥ 70 พร้อมแผงขั้วต่อ, รุ่นตั้งโต๊ะ: 

PCB Rev. ≥ 333 สำหรับ PCB เวอร์ชันก่อนหน้า โปรดดเูวอร์ชันคู่มือก่อนหน้าหรือตดิต่อ PATH MEDICAL ข้อมูลเกี่ยวกับ

รายงานฉบับเตม็สามารถดูได้จาก PATH MEDICAL เมื่อมีการร้องขอ 

 

ผู้ใช้ต้องดูแลอุปกรณ์ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการแผร่ังสีแมเ่หล็กไฟฟ้าตามที่ระบุในตารางที่ 5 และในตารางที่ 6 

 

 

การวัดสัญญาณรบกวนที่ปล่อยออกมา Compliant  สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การปล่อยคลื่นความถีสู่งตามมาตรฐาน 

CISPR11 

Group 1 อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ใช้พลังงานความถี่สูง (HF) 

สำหรับการทำงานภายในเท่านั้น ดังนั้น การปล่อย HF จึงต่ำ

มาก และไม่น่าเป็นไปได้ที่อุปกรณอ์ิเล็กทรอนิกส์ที่อยูต่ิดกัน

จะถูกรบกวน 

Class B อาจใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ในสถานประกอบการทุก

แห่ง รวมถึงอุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยและที่

เชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายไฟฟ้าสาธารณะที่จดัหาอาคารที่

ใช้สำหรับท่ีอยู่อาศัยด้วย 

การปล่อยส่วนประกอบฮาร์มอ

นิกตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2 

Class A --- 

การปล่อยความผันผวนของแรงดนัไฟฟ้า 

/ การสั่นไหวตาม IEC 61000-3-3 

Compliant --- 

ตารางที่5:การปฏิบัติตามแนวทางการปล่อยคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้าและข้อกำหนดที่เป็นผลลัพธส์ำหรับสภาพแวดล้อมทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า 
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การทดสอบภูมิคุ้มกนัต่อ

การรบกวน 

ระดับการทดสอบ IEC 

60601 
ระดับพร้อมกัน สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

การคายประจุไฟฟ้าสถิต 

(ESD) ตามมาตรฐาน IEC 

61000-4-2 

± 8 kV การปลดปล่อยท่ี

หน้าสัมผัส 

± 15 kV การปล่อยท่ี

อากาศ 

± 8 kV การปลดปล่อยท่ี

หน้าสัมผัส 

± 15 kV การปล่อยท่ี

อากาศ 

เพื่อลดผลกระทบจาก ESD ชั้นล่างต้อง

ประกอบด้วยไม้ คอนกรีต หรือกระเบื้อง

เซรามิก 

การรบกวนทางไฟฟ้า

ชั่วคราวอย่างรวดเร็ว 

ระเบิดตามมาตรฐาน IEC 

61000-4-4 

± 2 kV สำหรับสายไฟ 

± 1 kV สำหรับสายอินพุต

และเอาต์พุต 

± 2 kV สำหรับสายไฟ 

± 1 kV สำหรับสายอินพุต

และเอาต์พุต 

คุณภาพของแรงดันไฟฟ้าต้องสอดคล้อง

กับโรงพยาบาลท่ัวไปหรือสภาพแวดล้อม 

แรงดัน Impulse ไฟ

กระชากตามมาตรฐาน IEC 

61000-4-5 

± 1 kV ตัวนำไฟฟ้า

ภายนอก - ตัวนำภายนอก 

±2 kV แรงดันไฟฟ้า ตัวนำ

ภายนอก – สายดิน 

± 1 kV ตัวนำไฟฟ้า

ภายนอก - ตัวนำภายนอก 

แรงดันไฟฟ้า ±2 kV ตัวนำ

ไฟฟ้าภายนอก – สายดิน 

(สำหรับ Sinpro 

MPU16C) 

คุณภาพของแรงดันไฟฟ้าต้องสอดคล้อง

กับโรงพยาบาลท่ัวไปหรือสภาพแวดล้อม 

แรงดันไฟฟ้าตก การ

หยุดชะงักสั้น ๆ และความ

ผันผวนของแรงดันไฟฟ้า

ตาม IEC 61000-4-11 

0 % UT (>95 % UT 

ลดลง) เป็นเวลา ½ และ 1 

ช่วง 

0 % UT เป็นเวลา 300 

ช่วง 

70% UT (ลดลง 30% UT) 

เป็นเวลา 30 ช่วง 

0 % UT (>95 % UT 

ลดลง) เป็นเวลา ½ และ 1 

ช่วง 

0 % UT เป็นเวลา 300 

ช่วง 

70% UT (ลดลง 30% UT) 

เป็นเวลา 30 ช่วง 

คุณภาพของแรงดันไฟฟ้าต้องสอดคล้อง

กับโรงพยาบาลท่ัวไปหรือสภาพแวดล้อม

ทางการค้า หากผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทาง

การแพทย์ยังต้องการให้เครื่องทำงาน

อย่างถูกต้องอย่างต่อเนื่องในช่วงที่การ

จ่ายพลังงานหยุดชะงัก ขอแนะนำให้

เชื่อมต่อเครื่องกับแหล่งจ่ายไฟอย่าง

ต่อเนื่อง (UPS) หรือแบตเตอรี่ 

สนามแม่เหล็กที่ความถี่

หลัก (50/60 Hz) ตาม

มาตรฐาน IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m สนามแม่เหล็กที่ความถี่หลักต้อง

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ

โรงพยาบาลหรือสภาพแวดล้อม 

หมายเหตุ: UT คือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับหลักก่อนใช้ระดับการทดสอบ 

ตารางที่6:การปฏิบัติตามภูมิคุ้มกนัต่อการทดสอบการรบกวนและข้อกำหนดที่เป็นผลลัพธ์สำหรับสภาพแวดล้อมทาง

แม่เหล็กไฟฟ้า 
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ผู้ใช้ต้องระมัดระวังว่าเครื่องนั้นถูกใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมรีะยะห่างน้อยที่สุดกับเครื่องปล่อยรังสีที่มีศกัยภาพตามที่

อธิบายไว้ในตารางที่ 7 

 

 

การทดสอบภูมิคุ้มกนัต่อ

การรบกวน 

ระดับการทดสอบ IEC 

60601 
ระดับพร้อมกัน สภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

ทำการรบกวนความถี่สูง

ตามมาตรฐาน IEC 61000-

4-6 

3 V 

(150 kHz – 80 MHz) 

6 V 

(ความถี่ ISM) 

3 V  

 

6 V 

ห้ามใช้ชุดวิทยุแบบพกพาและแบบ

เคลื่อนท่ีใกล้กับเครื่องและส่วนประกอบ

ต่างๆ ในระยะ 30 ซม. (12 น้ิว) (เช่น 

สายcableท่ีเชื่อมต่อ) 

การแผ่รังสีรบกวนความถี่

สูงตามมาตรฐาน IEC 

61000-4-3 

3 V/m 

(80 MHz – 2.7 GHz) 

9-28 โวลต์/ม.* 

(การสื่อสารไร้สาย RF) 

3 V/m 

 

9-28 V/m* 

ห้ามใช้ชุดวิทยุแบบพกพาและแบบ

เคลื่อนท่ีใกล้กับเครื่องและส่วนประกอบ

ต่างๆ ในระยะ 30 ซม. (12 น้ิว) (เช่น 

สายcableท่ีเชื่อมต่อ) 

* ความถี่และระดับการสื่อสารไร้สาย RF:  

28 V/m: 450 MHz, ±5 kHz FM, 1 kHz sine; 810 MHz, 50% PM ท่ี 18 Hz; 870 MHz, 50% PM ท่ี 18 Hz; 930 MHz, 50% 

PM ท่ี 18 Hz; 1720 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 1845 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 1970 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 2450 

MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 

27 V/m: 385 MHz, 50% PM ท่ี 18 Hz; 

9 V/m: 710 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 745 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 780 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 5240 MHz, 50% 

PM ท่ี 217 Hz; 5500 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 5785 MHz, 50% PM ท่ี 217 Hz; 

ตารางที่ 7: ระยะทางต่ำสุดถึงเคร่ืองปล่อยรังสีที่มีศักยภาพ  

เครื่องนี้มีไวส้ำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีการควบคุมการรบกวนความถี่สูง 
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