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รำยละเอยีดสนิคำ้ 

KLARO™ เป็นอปุกรณ์สอ่งสว่าง LED แบบโพรงลกึส าหรับการผ่าตัดแบบเปิด มคีวามรอบคอบ 

ใชง้านง่าย และให ้"แสงสว่าง" ทีส่ว่าง สม ่าเสมอ และเรยีกว่า Flood lighting 

ตรงบรเิวณทีท่ าการผ่าตัด KLARO™ 

รักษาอณุหภูมกิารท างานทีป่ลอดภัยและเย็นซึง่เหมาะส าหรับการใชง้านภายในร่างกายมนุษยโ์ด

ยไม่ค านงึถงึความเขม้ของการสอ่งสว่างทีเ่ลอืกไว ้
 

คุณสมบตัหิลกั 

• ปลอดเชือ้ ใชค้รัง้เดยีวทิง้ 

• ผลติจากโรงงานโดยเป็นอปุกรณ์ขนาดเล็กทีใ่ชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่

• รักษาอณุหภูมใินการท างานทีป่ลอดภัย (<38°C) ตลอดอายุการใชง้าน 4 ช่ัวโมง 

• มุม "flood" ของแสงทีก่วา้งและปรับได ้(มากกว่า 180°) 

• ปรับความเขม้ของการสอ่งสว่างได ้

• Self-retaining – ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งถอือปุกรณ์ระหว่างการผ่าตัด 

 

ต ัง้ใจและผูใ้ช ้

KLARO™ In Vivo โคมไฟผ่าตัด มวัีตถุประสงคเ์พือ่ให ้"แสงสว่าง" 

โดยตรงบรเิวณทีผ่่าตัดแบบเปิด ผูใ้ชง้านตาม KLARO™ ระบุคอืแพทย ์

 

ค ำเตอืนและขอ้ควรระวงั 

อา่นค าแนะน ากอ่นใชง้าน 

การท าใหป้ราศจากเชือ้และการก าจัด 

• KLARO™ ผ่านการฆา่เชือ้ในบรรจุภัณฑด์ว้ยเอทลินีออกไซด ์(EO) 

และเป็นผลติภัณฑแ์บบใชค้รัง้เดยีว 

• หา้มใชซ้ ้าหรอืฆา่เชือ้ตาม KLARO™ 

ผูใ้ชอ้าจเสีย่งต่อการตดิเชือ้และอปุกรณ์อาจท างานผดิปกตหิากใชซ้ ้าหรอืฆา่เชือ้ซ ้า 

• หลังการใชง้าน ใหท้ิง้ KLARO™ 

ตามกฎหมายการก าจัดของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติระดับประเทศ 
 

การใชผ้ลติภัณฑแ์ละความปลอดภัย: 

• หา้มใชเ้พือ่วัตถุประสงคอ์ืน่นอกเหนือจากทีต่ัง้ใจไว ้หา้มวางผลติภัณฑสั์มผัสโดยตรงกับหัวใจ 

ระบบไหลเวยีนโลหติสว่นกลาง หรอืระบบประสาทส่วนกลาง 

• กอ่นเปิดบรรจุภัณฑท์ีม่ ีKLARO™ ใหต้รวจสอบบรรจุภัณฑว่์ามกีารเจาะ การฉีกขาด 

หรอืความสมบูรณ์ของซลีหรอืไม่ 
หา้มใชผ้ลติภัณฑห์ากบรรจุภัณฑไ์ดรั้บความเสยีหายหรอืถูกเปิดออก 

• จัดการผลติภัณฑด์ว้ยความระมัดระวัง หา้มท าตกหรือโยนเครือ่ง หา้มใชแ้รงมากเกนิไปเมือ่ใช ้

KLARO™ เนื่องจากอาจท าใหอ้ปุกรณ์เสยีหายได ้หากเสยีหายอย่าใชต้่อไป แทนทีด่ว้ย ใหม่ 
KLARO™ 

• หา้มฉายแสงเขา้ตาโดยตรง 

• อย่าให ้KLARO™ อยู่ใกลก้ับอปุกรณ์น าไฟฟ้าหรอืสัมผัสกับอปุกรณ์พลังงานทีใ่ชง้าน 

เนื่องจากอาจท าให ้KLARO™ เสยีหายและท าใหใ้ชง้านไม่ได ้

• KLARO™ ประกอบดว้ยแบตเตอรีแ่มงกานีสไดออกไซด-์ลเิธยีมทีไ่ม่สามารถชารจ์ใหม่ได ้

หา้มชารจ์ใหม่ ถอดประกอบ ใหค้วามรอ้นสงูกว่า 100ºC เผาหรอืท าใหแ้บตเตอรีโ่ดนน ้าโดยตรง 

หา้มจุ่มกอ้นแบตเตอรีล่งในของเหลวเพราะอาจท าใหอ้ปุกรณ์เสยีหายได ้

• KLARO™ ไดรั้บการทดสอบและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและ EMC 

ตามมาตรฐาน EN 60601-1:2006+A1:2013+A11:2011+A12:2014 และ IEC 60601-

1:2005+AMD1:2012, EN 60601-1- 2:2015 และ IEC 60601-1-2:2014 

• KLARO™ ใชง้านไดต้่อเนือ่งสงูสดุ 4 ช่ัวโมง เมือ่ใชง้าน KLARO™ นานถงึ 3 ช่ัวโมง 45 นาท ี

ไฟ LED สแีดงจะสว่างขึน้ถัดจาก Black Boundary Line ทีป่ลายไฟซึง่บ่งชีว่้าใชง้านเหลอื 15 

นาท ี

• KLARO™ จะใชร่้วมกับระบบโคมไฟทีใ่ชใ้นการผ่าตัดทีม่อียู่ในหอ้งผ่าตัด 

พืน้ทีจ่ัดเก็บ: 

• KLARO™ ควรเก็บไวใ้นทีส่ะอาดและแหง้ โดยมอีณุหภูมหิอ้งระหว่าง 15°C -30°C 

และระหว่าง 40-70% RH 

• หา้มใช ้KLARO™ เกนิวันที ่"ใชภ้ายใน" บนบรรจุภัณฑ ์

ค ำแนะน ำส ำหรบักำรใชง้ำน 

ค าแนะน าต่อไปนีเ้ป็นค าแนะน าส าหรับผูใ้ชเ้พือ่ใหไ้ดรั้บประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุเมือ่ใช ้KLARO™: 

1. ลอกเปิดบรรจุภัณฑแ์ลว้วาง KLARO™ ลงในชอ่งปลอดเชือ้ 

2. ทิง้ฝาครอบป้องกัน ตรวจสอบผลติภัณฑว่์ามคีวามเสยีหายหรอืไม่ 
หา้มใชห้ากผลติภัณฑเ์สยีหาย 

 
3. ตดิแบตเตอรีเ่ขา้กับผา้ม่านผ่าตัดโดยใชค้ลปิในตัว 

 
บนัทกึ: 

สำมำรถปรบัคลปิหนบีไปยงับรเิวณทีต่อ้งกำรของผำ้ปิดตำผำ่ตดัไดต้ลอดกำรผำ่ตดั 

(จ ำนวนกำรจดัต ำแหนง่ใหมสู่งสุด: 100 คร ัง้) 

4. กดแถบไฟคา้งไวแ้ลว้กดสนี ้าเงนิ ปุ่มกับ  เครือ่งหมาย 

บนกอ้นแบตเตอรีห่นึง่ครัง้เพือ่เปิดงานแถบไฟไปทีก่ารตัง้ค่า "ความเขม้ต ่า" 

5. ไฟ LED ตดิสว่างอยู่ทีด่า้นหนา้ของแถบไฟ 

แถบไฟสามารถโคง้งอจากดา้นหนา้ไปดา้นหลังและในทางกลับกันได ้

 

บนัทกึ: 

• เมือ่ใช ้KLARO™ แถบไฟจะโคง้งอไดห้ลำยมุม 

ขึน้อยูก่บัควำมตอ้งกำรของผูใ้ชใ้นขณะท ำกำรผำ่ตดั 

• ขอแนะน ำใหผู้ใ้ชง้อแถบไฟระหวำ่ง Black Boundary Line และสว่นปลำยของแถบไฟ 

• ไมแ่นะน ำใหง้อแถบไฟทีจุ่ดคงทีม่ำกกวำ่ 10 คร ัง้ 

6. เมือ่แถบไฟโคง้งอเป็นมุมทีต่อ้งการแลว้ ใหว้างไวภ้ายในชอ่งของแผลผ่าตัด 

หนีบกอ้นแบตเตอรีเ่ขา้กับผา้ปิดตาเพือ่การผ่าตัด 

 
7. สามารถปรับความเขม้ของแสงไดทุ้กจุดระหว่างการผ่าตัดโดยกดปุ่มสฟ้ีา ปุ่มกับ  

เครือ่งหมาย ดังนี ้

 
บนัทกึ: ในระหวำ่งกำรผำ่ตดั ของเหลว 

ในรำ่งกำยหรอืเศษซำกเนือ้เยือ่อำจตดิอยูก่บัแถบไฟและอำจสง่ผลตอ่ควำมเขม้ของแสง
ทีป่ลอ่ยออกมำ ผูใ้ชอ้ำจใชฟ้องน ำ้ เช็ด หรอืกอ๊ซ 

ดว้ยน ำ้ทีผ่ำ่นกำรฆำ่เชือ้แลว้เช็ดพืน้ผวิของแถบไฟ 

8. หลังจากขัน้ตอนการผ่าตัดเสร็จสิน้ 

หากกฎหมายของประเทศก าหนดว่าดว้ยการทิง้แบตเตอรีล่เิธยีมไอออน 

ใหร้ะบายแบตเตอรีก่อ่นทิง้ KLARO™ มฉิะนัน้ ใหท้ิง้ KLARO™ 

โดยตรงตามกฎหมายการก าจัดของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายต่อสิง่มชีวีติในระดับชาต ิ
 

อุปรณ์ส ำหรบัใชถ้ำ่ง 

KLARO™ มาพรอ้มกับอปุกรณ์ยดืกลา้มเนื้อ 4 ชิน้ (RL) และอปุกรณ์ยดืเสน้เล็ก 2 ชิน้ (MRL) 
RL Lss/MR  ชว่ยใหผู้ใ้ชส้ามารถยดึ KLARO™ แถบ LED  

เขา้กับเครือ่งดงึกลับเพือ่การผ่าตัดสว่นใหญ่ในตลาดไดอ้ย่างง่ายดายและรวดเร็ว 

ค าแนะน าต่อไปนีเ้ป็นค าแนะน าส าหรับผูใ้ชเ้พือ่ใหไ้ดรั้บประสบการณ์ทีด่ทีีส่ดุเมือ่ใช ้KLARO™ 

ร่วมกับ RLs MRLs/ : 
1. สอดใบมดีรแีทรคเตอรผ์่าน วน ② ของอารแ์อล 

2. วาง RLs/MRLs แรกตามใบมดีหด (เชน่ at ต าแหน่ง ○a  ตามทีป่รากฏ). 

3. เพือ่เพิม่ความเสถยีร ใหใ้ช ้RL/MRL ตัวทีส่อง (เชน่ at ต าแหนง่ ○b  ตามทีป่รากฏ). 

4. เมือ่ RL MRL/  เขา้ทีบ่นตัวดงึกลับแลว้ ใหเ้สยีบ KLARO™ แถบ LED ผ่าน ห่วง ① ของ 

RL MRL/  ตามทีแ่สดง 

5. ผูใ้ชส้ามารถดัดแถบ LED ของ KLARO™ 

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับรูปร่างของใบมดีหดเพือ่ใหม้คีวามเสถยีรสงูสดุในระหว่างขัน้ตอน 

6. ในตอนทา้ยของขัน้ตอนการผ่าตัด ใหท้ิง้ RL MRL/  ตามค าแนะน าการก าจัดเชน่เดยีวกับ 

KLARO™ 

บนัทกึ: 

• RLs MRLs/  ถูกจัดเตรยีมใหป้ลอดเชือ้ในบรรจุภัณฑเ์ดยีวกันกับ KLARO™ 

• RLs MRLs/ เป็นแบบใชค้รัง้เดยีวทิง้ หา้มใชซ้ ้าหรอืฆา่เชือ้ซ ้า 

• อย่าใชแ้รงมากเกนิไปเมือ่ใช ้RL MRL/  

เน้ือหาในกล่อง: 
5 KLARO™ 

แถบไฟ 

ฝาปิดเพือ่ป้องกัน 

แถบ LED 

เคเบิล้ 

กอ้นแบตเตอรี ่

ปุ่ มสนี ้าเงนิ 

คลปิบนผา้ม่านผ่าตัด 

กอ่นดัด 

หลังดัด 

ดา้นหนา้ 

กลับ 

กลับ 

ดา้นหนา้ 
เสน้เขตแดนสดี า 

กด #1: 

ความเขม้ต ่า 

กด #5: 

ปิด 

กด #2: 

ความเขม้ปา
นกลาง 

กด #4: 

ความเขม้สู

งสดุ 

กด #3: 

ความเขม้สงู 

อุปกรณ์ส าหรับถ่าง   มนิอุิปกรณ์ส าหรับถ่าง    แทรกเตอร ์



 

 

บนัทกึ EMC 

• ผูซ้ือ้หรอืผูใ้ช ้KLARO™ ควรใชอ้ปุกรณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีก่ าหนด 

มฉิะนัน้ อาจท าให ้KLARO™ ท างานไม่ถูกตอ้ง 

• อปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพาและแบบเคลือ่นทีอ่าจสง่ผลต่อการใชง้าน KLARO™ ตามปกต ิ

โปรดใช ้KLARO™ ในสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีแ่นะน า 

• ลักษณะการปล่อยก๊าซของอปุกรณ์นี้ท าใหเ้หมาะส าหรับใชใ้นพืน้ทีอ่ตุสาหกรรมและโรงพยาบ
าล (CISPR 11 คลาส A) หากใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีอ่ยู่อาศัย (ซึง่โดยปกต ิCISPR 11 คลาส B) 

อปุกรณ์นี้อาจไม่มกีารป้องกันทีเ่พยีงพอส าหรับบรกิารสือ่สารความถี่วทิยุ 

ผูใ้ชอ้าจตอ้งใชม้าตรการบรรเทาผลกระทบ เชน่ การยา้ยต าแหน่งหรอืการปรับทศิทางอปุกรณ์ 
 

ค ำเตอืน EMC 

• ควรหลกีเลีย่งการใชอ้ปุกรณ์นี้ทีอ่ยู่ตดิกันหรอืซอ้นกบัอปุกรณ์อืน่ 

เนื่องจากอาจสง่ผลใหม้กีารท างานทีไ่ม่เหมาะสม หากจ าเป็นตอ้งใชอ้ปุกรณ์ดังกล่าว 

ควรสังเกตอปุกรณ์นี้และอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ตรวจสอบว่าอปุกรณ์ท างานเป็นปกต ิ

• การใชอ้ปุกรณ์เสรมิ ทรานสดวิเซอร ์

และสายเคเบลินอกเหนือจากทีร่ะบุหรอืจัดหาใหโ้ดยผูผ้ลติอปุกรณ์นี้อาจสง่ผลใหม้กีารปล่อยค
ลืน่แม่เหล็กไฟฟ้าเพิม่ขึน้หรอืภูมคิุม้กันทางแม่เหล็กไฟฟ้าของอปุกรณ์นี้ลดลง 

และสง่ผลใหม้กีารท างานทีไ่ม่เหมาะสม 

• อปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพา (รวมถงึอปุกรณ์ต่อพ่วง เชน่ 

สายเสาอากาศและเสาอากาศภายนอก) ไมค่วรใชใ้กลก้ับสว่นใดๆ ของ KLARO™ ไม่เกนิ 30 

ซม. (12 นิว้) รวมถงึสายเคเบลิทีผู่ผ้ลติระบุไว ้มฉิะนัน้ 

อาจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของอปุกรณ์นี้ลดลง 

 

ค าแนะน าและค าชีแ้จงของผูผ้ลติ – การปล่อยคลืน่แม่เหล็กไฟฟ้า 

KLARO™ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบุดา้นล่าง 

และผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้านี้: 

การทดสอบการปล่อยมลพิ
ษ 

การปฏบัิตติาม สภาพแวดลอ้มทางแม่เหล็กไฟฟ้า 

RF การปล่อยมลพษิ 

CISPR 11 
กลุ่ม 1 

KLARO™ ใชพ้ลังงาน RF 

ส าหรับการท างานภายในเท่านัน้ 

ดังนัน้การปล่อยคลืน่ความถีว่ทิยุจงึต ่า

และมคีวามเป็นไปไดเ้พยีงเล็กนอ้ยทีจ่
ะเกดิการรบกวนกับอปุกรณ์อเิล็กทรอนิ

กสใ์นบรเิวณใกลเ้คยีง 

การปล่อยคลืน่ความถีว่ทิยุ 
CISPR 11 

คลาสเอ 

KLARO™ 

เหมาะส าหรับใชใ้นสถานพยาบาลมอือ

าชพี 

ฮารม์อนกิบดิเบอืน  
IEC 61000-3-2 

N/A 

ความผันผวนของแรงดันไฟ
ฟ้าและการส่ันไหว 

IEC 61000-3-3 

N/A 

 

ค าแนะน าและค าชีแ้จงของผูผ้ลติ – ภูมคิุม้กันแม่เหล็กไฟฟ้า 

KLARO™ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบุดา้นล่าง 

และผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้านี้: 

การทดสอบภูมคิุม้
กัน 

ระดับการทดสอบ IEC 60601 
ระดับการปฏบัิติ

ตาม 

สภาพแวดลอ้มทางแ
ม่เหล็กไฟฟ้า - คู่มอื 

การรบกวนทีเ่กดิจา

กคลืน่ความถีว่ทิย ุ
IEC 61000-4-6 

3V 0.15 MHz~80 MHz  

6V ในแถบ ISM ระหว่าง 0.15 

MHz ถงึ 80 MHz 80% AM ที ่
1kHz 

N/A N/A 

เขตขอ้มูล RF EM 

ทีแ่ผ่รังส ี
IEC 61000-4-3 

3 V/m 80 MHz~2.7 GHz 

 

80% AM ที ่1 kHz 

3 V/m 80 MHz~ 

2.7 GHz 

80% AM ที ่
1 kHz 

CISPR11 คลาส A 

 

ค าแนะน าและค าชีแ้จงของผูผ้ลติ – ภูมคิุม้กันแม่เหล็กไฟฟ้า 

KLARO™ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบุดา้นล่าง 

และผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้านี้: 

การทดสอบภูมคิุม้กัน 
ระดับการทดสอบ IEC 

60601 

ระดับการป
ฏบัิตติาม 

สภาพแวดลอ้มทางแม่เหล็กไฟ

ฟ้า - คู่มอื 

การคายประจุไฟฟ้าสถิ
ต 

IEC 61000-4-2 

±8 kV หนา้สัมผัส 

±15 kV อากาศ 

±8 kV 

หนา้สัมผัส 
±15 kV 

อากาศ 

พืน้ควรเป็นไม ้คอนกรตี 

หรอืเซรามกิ 

หากพืน้ปูดว้ยวัสดุสังเคราะห ์

ความชืน้สัมพัทธค์วรมอีย่างนอ้
ย 30% 

ไฟฟ้าช่ัวครู่/ระเบดิอย่า

งรวดเร็ว 
IEC 61000-4-4 

±2 kV 

100 kHz ความถีซ่ ้า 
N/A 

ใชแ้บตเตอรีแ่ละไม่มสีายสัญญ
าณ >3m 

ไฟกระชาก 
IEC 61000-4-5 

±1 kV แบบเสน้ต่อเสน้ 

±2 kV 

แบบต่อสายลงดนิ 

N/A 

ใชแ้บตเตอรีแ่ละไม่มสีายสัญญ
าณ >30 ม. 

หรอืออกไปกลางแจง้ 

แรงดันไฟตก 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0.5 รอบ ที ่0°, 

45°, 90°, 135°, 180°, 

225°, 270° และ 315° 

N/A ใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่70% UT; 25 รอบ 

ที ่0 ° 

แรงดันไฟฟ้าขัดขอ้ง 

IEC 61000-4-11 
0% UT; 250 รอบ 

สนามแม่เหล็กความถีไ่
ฟฟ้าพกิัด 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 

50Hz 

30 A/m 

50Hz 

สนามแม่เหล็กความถีไ่ฟฟ้าควร

มลีักษณะส าหรับการใชง้านใน
สถานทีท่ั่วไปในสภาพแวดลอ้ม
เชงิพาณิชยห์รอืโรงพยาบาลทั่

วไป 

บันทกึ: UT หมายถงึแรงดนัไฟฟ้ากระแสสลับของแหล่งจ่ายไฟกอ่นทีจ่ะใชแ้รงดันทดสอบ 

 

ค าแนะน าและค าชีแ้จงของผูผ้ลติ – ภูมคิุม้กันแม่เหล็กไฟฟ้า 

KLARO™ มวัีตถุประสงคเ์พือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้าทีร่ะบุดา้นล่าง 

และผูซ้ือ้หรอืผูใ้ชค้วรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าใชใ้นสภาพแวดลอ้มแม่เหล็กไฟฟ้านี้: 

ภูมคิุม้กันต่ออปุกรณ์สือ่สารไรส้าย RF (IEC 61000-4-3) 

ความถีใ่นการท
ดสอบ (MHz) 

แบนด ์

(MHz) 
บรกิาร การมอดูเลต 

แม็กซ ์

ก าลัง 
(W) 

ระยะทาง 

(m) 

ระดับการทดสอ

บภูมคิุม้กัน 
(V/m) 

385 
380 - 

390 
เตตรา้ 
400 

การปรับพัลส ์
18 Hz 

1.8 0.3 27 

450 
430 - 

470 

GMRS 

460,  

FRS 

460 

ค่าเบีย่งเบน 
FM ±5kHz 

1kHz ไซน ์

2 0.3 28 

710 

704 - 

787 

LTE 

แบนด ์

13, 17 

การปรับพัลส ์
217Hz 

0.2 0.3 9 745 

780 

 

810 
800 

— 

960 

GSM 800/900, 

TETRA 800,  

iDEN 820,  

CDMA 850,  

LTE แบนด ์5 

การปรับพัล
ส ์18Hz 

2 0.3 28 870 

930 

1720 

1700 

— 

1990 

จเีอสเอ็ม 1800;  

ซดีเีอ็มเอ 1900;  

จเีอสเอ็ม 1900;  

DECT;  

LTE แบนด ์1, 3, 4, 25, 

UMTS 

การปรับพัล

ส ์217Hz 
2 0.3 28 

1845 

1970 

2450 

2400 

— 

2570 

บลูทูธ,  

WLAN,  

802.11 b/g/n,  

RFID 2450,  

LTE แบนด ์7 

การปรับพัล
ส ์217Hz 

2 0.3 28 

5240 
5100 

— 

5800 

WLAN 802.11 a/n 
การปรับพัล
ส ์217Hz 

0.2 0.3 9 5500 

5785 

สญัลกัษณ์อภธิำนศพัท ์

 
ปรกึษาค าแนะน าในการใชง้าน 

 

ใชต้ามวันที ่(ปปปป-ดด) 

 
หมายเลขแค็ตตาลอ็ก 

 
การป้องกันทางเขา้ 

 
หมายเลขล็อต 

 

อณุหภูมทิีย่อมรับได ้

 
อย่าใชซ้ ้า 

 

ความชืน้สัมพัทธท์ีย่อมรับได ้

 
วธิกีารฆา่เชือ้โดยใช ้EO 

 
ผูผ้ลติอปุกรณ ์

 

เนื้อหาปลอดเชือ้เวน้แต่บรรจุภัณ
ฑด์า้นในถูกเปิดหรอืเสยีหาย  ผูแ้ทน EC ทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 
เก็บไวใ้นทีแ่หง้ 

 
ค าเตอืน 

 
ชนดิ BF สว่นทีใ่ช ้(แถบไฟ)  

 

 


