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KardiaMobile 6L 

บทน า 

1. KardiaMobile 6L เป็นอปุกรณ์ EKG สว่นบคุคลแบบ 3 อเิล็กโทรดทีบ่นัทกึ EKG 

และสง่ขอ้มลูแบบไรส้าย ไปยงัสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ 

a. ประกอบดว้ยอเิล็กโทรดสองอนัทีพ่ืน้ผวิดา้นบน ส าหรับใชก้บัมอืซา้ยและมอืขวา 

และอกีอนัหนึง่ทีพ่ืน้ผวิ ดา้นลา่ง ส าหรับใชบ้นผวิของขาซา้ย 

b. จา่ยไฟดว้ยแบตเตอรีแ่บบเปลีย่นไดท้ีอ่ยูใ่ตอ้เิล็กโทรดดา้นลา่ง 

c. บลทูธูสง่ขอ้มลู EKG แบบไรส้ายไปยงัสมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ  

 

2. KardiaMobile 6L สามารถบนัทกึ EKG ไดส้องประเภท:  

a. แบบ Single-Lead EKG: ใหม้มุมองเดยีวของกจิกรรมไฟฟ้าของหวัใจ (EKG ทีว่ดัดว้ยสอง 

อเิล็กโทรด) 

b. แบบ Six-Lead EKG: ใหภ้าพหกมมุมองของกจิกรรมทางไฟฟ้าของหัวใจ (EKG 

ทีว่ดัดว้ยทัง้สาม อเิล็กโทรด)  

 

3. อลักอรทิมึการวเิคราะหท์ันท ี(“กำรวเิครำะหท์นัท”ี) 

ของจังหวะการเตน้ของหัวใจมใีหพ้รอ้มใชง้านเมือ่การบนัทกึ EKG ของคณุเสร็จสิน้ 

a. การวเิคราะหท์ันท ี(Instant Analysis) บอกถงึจังหวะภาวะหวัใจเตน้ปกต ิ

ภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ หัวใจเตน้ชา้ หัวใจเตน้เร็ว หรอืผลลัพธท์ีไ่มร่ะบปุระเภทส าหรับ EKG 

ทัง้แบบ Single-Lead (ตะกัว่เดีย่ว) และ Six-Lead (หกตะกัว่) 

 

4. KardiaMobile 6L ตอ้งใชส้มำรท์โฟนหรอืแท็บเล็ตทีร่องรบัและแอป Kardia 

a. ดรูายการอปุกรณ์ทีร่องรับไดท้ี ่www.alivecor.com/compatibility 

b. สามารถดาวนโ์หลดแอป Kardia ไดใ้น App Store หรอื Google Play Store 

คูม่อืช ิน้สว่น 

มมุมองดำ้นบน 

 
 

 
 

โลโก ้AliveCor 

อเิล็กโทรดมอืซำ้ย อเิล็กโทรดมอืขวำ 

http://www.alivecor.com/compatibility
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มมุมองดำ้นลำ่ง 

 

ค าเตอืน 

1. AliveCor ไมรั่บประกนัวา่คณุจะไมป่ระสบภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะหรอืภาวะสขุภาพอืน่ ๆ ดว้ยผล EKG 

ใด ๆ ทีว่ดัได ้รวมถงึผลทีบ่อกวา่เป็นภาวะปกต ิควรแจง้ใหแ้พทยท์ราบหากสขุภาพของคณุเปลีย่นแปลง 
ไป ควรใช ้อปุกรณ์นีเ้พือ่บนัทกึอตัราและจังหวะการเตน้ของหัวใจเทา่นัน้ 

2. หา้มใชเ้พือ่วนิจิฉัยภาวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัหัวใจ 

3. หา้มใชเ้พือ่วนิจิฉัยภาวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัหัวใจดว้ยตนเอง ใหป้รกึษาแพทยก์อ่นตดัสนิใจทางการแพทยใ์ด 

ๆ รวมถงึ การเปลีย่นแปลงการใชย้าหรอืการรักษาใด ๆ ของคณุ 

4. หากผวิหนังของคณุระคายเคอืงหรอือกัเสบบรเิวณอเิล็กโทรดอยา่ใชต้อ่จนกวา่จะไดรั้บค าแนะน าจาก 
แพทย ์

5. AliveCor ไมรั่บประกนัขอ้มลูทีเ่ก็บรวบรวมโดยมขีอ้ผดิพลาดของอปุกรณ์ หรอืใชใ้นทางทีผ่ดิหรอื 
ท างาน ผดิพลาดอนัเป็นผลจากการใชง้านผดิวธิ ีอบุตัเิหต ุการเปลีย่นแปลง การใชใ้นทางทีผ่ดิ 

การละเลย หรอืความ ลม้เหลวในการบ ารงุรักษาผลติภณัฑต์ามค าแนะน า การตคีวามโดยอปุกรณ์นีเ้ป็น 
การคน้พบทีอ่าจเกดิขึน้ ไมใ่ช ่การวนิจิฉัยภาวะหวัใจหยดุเตน้อยา่งสมบรูณ์ การตคีวามทัง้หมดควรไดรั้บ 
การตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญทางการ แพทยเ์พือ่การตดัสนิใจทางคลนิกิ 

6. อปุกรณ์ไมท่ดสอบการใชง้านกบัเด็ก และไมไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่หา้มใชใ้นเด็ก 

7. เก็บอปุกรณ์ใหห้า่งจากเด็กเล็ก VitalPatch อาจเป็นอนัตรายเนือ่งจากการส าลกัและอาจเป็นอนัตราย 
หากกลนืกนิอปุกรณ์ประกอบดว้ยแบตเตอรีเ่ซลลแ์บบเหรยีญทีไ่มส่ามารถเขา้ถงึไดข้ณะใชง้านปกต ิ

แตห่ากสมัผัส อาจเป็น อนัตรายจากการส าลกัได ้และอาจท าใหเ้นือ้เยือ่บาดเจ็บสาหสัหากกลนืเขา้ไป 

8. หา้มเปลีย่นแบตเตอรีข่ณะใชง้านอปุกรณ์ 

9. หา้มใชอ้เิล็กโทรดกบัสว่นใดของรา่งกายทีม่ไีขมนัในรา่งกาย ขนตามรา่งกาย หรอืผวิแหง้มากมากเกนิไป 

เนือ่ง จากการบนัทกึอาจไมส่ าเร็จ 

10. อยา่บนัทกึขณะขบัรถหรอืขณะระหวา่งการออกก าลังกาย 

11. หา้มเก็บในทีร่อ้นจดั เย็นจัด เปียกชืน้ หรอืสวา่งมากเกนิไป 

12. อยา่บนัทกึหากอเิล็กโทรดสกปรก ใหท้ าความสะอาดกอ่น 

13. หา้มใชน้ ้ายาท าความสะอาดและวัสดทุีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลห์รอืสารกดักรอ่น 

เนือ่งจากอาจสง่ผลเสยีตอ่ ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์

14. หา้มจุม่อปุกรณ์หรอืใหอ้ปุกรณ์สมัผัสกบัของเหลวมากเกนิไป 

อเิล็กโทรดขำซำ้ย / ฝำแบตเตอรี ่

สกรฝูำแบตเตอรี ่x 2 
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15. หา้มใชข้ณะชารจ์โทรศัพท ์หากอปุกรณ์ตอ่อยูก่บัโทรศพัทใ์หถ้อดออกกอ่นทีจ่ะชารจ์โทรศัพทแ์บบไร ้
สาย อยา่วางอปุกรณ์ไวบ้นโทรศัพทข์องคณุขณะชารจ์โทรศัพทแ์บบไรส้าย 

16. อยา่ท าตกหรอืกระแทกดว้ยแรงมากเกนิไป 

17. อยา่ใหถ้กูสนามแมเ่หล็กไฟฟ้าแรงสงู 

18. อยา่ใหอ้ปุกรณ์สมัผัสกบัสภาพแวดลอ้มทีม่คีลืน่สนามแมเ่หล็ก (MR)  

19. หา้มใชก้บัเครือ่งกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจ อปุกรณ์ ICD หรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสแ์บบฝังอืน่ ๆ 

20. หา้มใชใ้นระหวา่งขัน้ตอนการจีห้ัวใจและการกระตุน้หวัใจภายนอก 

21. หา้มวางอเิล็กโทรดสมัผัสกบัสว่นน าไฟฟ้าอืน่ ๆ รวมทัง้ระบบสายดนิ 

22. หา้มใชก้บัอปุกรณ์เสรมิทีไ่มผ่า่นการรับรอง การใชอ้ปุกรณ์เสรมิหรอืตัวแปรสญัญาณและสายเคเบลิ 
ทีไ่มไ่ดรั้บ การรับรองจาก AliveCor อาจท าใหเ้กดิการปลอ่ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า หรอืการปกป้องทาง 
แมเ่หล็กไฟฟ้าของ อปุกรณ์นีล้ดลง และสง่ผลใหม้กีารท างานทีไ่มถ่กูตอ้ง 

23. อยา่ใชข้ณะทีอ่ยูต่ดิกบัอปุกรณ์อืน่หรอืซอ้นกบัอปุกรณ์อืน่ เพราะอาจท าใหก้ารท างานไมถ่กูตอ้ง  

24. หา้มใชอ้ปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพา (รวมถงึอปุกรณ์ตอ่พว่ง เชน่ 

สายเสาอากาศและเสาอากาศภายนอก) ใกลก้บัสว่นใด ๆ ของระบบ KardiaMobile 6L เกนิ 30 ซม. 

(12 นิว้) มฉิะนัน้ อาจสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพของ ระบบ KardiaMobile 6L ลดลง   

ค าเตอืน 

1. KardiaMobile 6L ไมต่รวจจับอาการหวัใจวาย 

2. อยา่เปลีย่นยาโดยไมไ่ดป้รกึษาแพทย ์ 

3. จะไมน่ าการตรวจพบภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ (Atrial Fibrillation: AF) ทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นผลลัพธ ์

EKG ของคณุ ไปใชใ้นการวนิจิฉัย หากคณุพบอาการใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โปรดตดิตอ่แพทย ์

4. ผลลัพธข์อง “ภาวะหวัใจเตน้ชา้ (Bradycardia)” หรอื “ภาวะหัวใจเตน้เร็ว (Tachycardia)” 

คอืการก าหนดอตัราการเตน้ของหัวใจในกรณี ทีไ่มม่ ีAF และไมไ่ดใ้ชส้ าหรับการวนิจิฉัย 

โปรดปรกึษาแพทยห์ากคณุไดรั้บผลลัพธเ์ป็น “ภาวะหวั ใจเตน้ชา้” หรอื “ภาวะหวัใจเตน้เร็ว” 

อยา่งตอ่เนือ่ง 

5. ผลลัพธ ์EKG ที ่“อา่นคา่ไมไ่ด”้ หมายถงึ คณุไมม่กีารบนัทกึ EKG ทีเ่หมาะสมส าหรับการวเิคราะห ์

ใหล้อง บนัทกึคา่ EKG ของคณุใหม ่

ขอ้บง่ใช ้

ระบบ KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่เพือ่บนัทกึ จดัเก็บ และถา่ยโอนจังหวะคลืน่ไฟฟ้า 
หัวใจแบบหนึง่ และสองชอ่งสญัญาณ (EKG) ในโหมดชอ่งสญัญาณเดยีว ระบบ KardiaMobile 6L 

สามารถบนัทกึ Lead-I ได ้ในโหมดสองชอ่งทาง ระบบ KardiaMobile 6L สามารถบนัทกึ Lead-I และ 

Lead-II ไดพ้รอ้มกนั และไดค้า่ Lead-III และลดียนูโิพลาร ์aVR, aVF และ aVL นอกจากนี ้ระบบ 

KardiaMobile 6L ยงัแสดงจังหวะ EKG และ เอาตพ์ตุของการวเิคราะห ์EKG จากแพลตฟอรม์ KardiaAI 

ของ AliveCor ซึง่รวมถงึการตรวจจับภาวะหวัใจเตน้ปกต ิภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ ภาวะหวัใจเตน้ชา้ 

ภาวะหัวใจเตน้เร็ว และอืน่ ๆ ระบบ KardiaMobile 6L ไดรั้บการออก แบบเพือ่ใชง้านโดยบคุลากรทาง 
การแพทย ์ผูป่้วยทีท่ราบหรอืสงสยัวา่เป็นโรคหวัใจ และบคุคลทีใ่สใ่จในสขุภาพ 

อปุกรณ์ไมไ่ดรั้บการทดสอบการใชง้านกบัเด็ก และไมไ่ดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นเด็ก 
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คณุสมบตัแิละการใชง้าน 

KardiaMobile 6L เป็นอปุกรณ์ EKG สว่นบคุคลแบบ 3 อเิล็กโทรดทีส่ามารถบนัทกึ EKG ไดส้องประเภท: 

EKG แบบ Single-Lead (ตะกัว่เดยีว) และ Six-Lead (หกตะกัว่) ซึง่ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ใหค้ณุแบง่ปัน 
กบัแพทย ์EKG ทัง้สองประเภทตรวจจับจังหวะภาวะหัวใจเตน้ปกต ิภาวะหวัใจหอ้งบนสัน่พลิว้ภาวะหวั 
ใจเตน้ชา้ ภาวะหัวใจเตน้เร็ว และผลลัพธท์ีอ่า่นคา่ไมไ่ด ้(ขอ้ผดิพลาดหรอืจังหวะทีไ่มร่ะบปุระเภท) 

 

KardiaMobile 6L มอีเิล็กโทรดสองขัว้ทีพ่ืน้ผวิดา้นบนและอกีขัว้หนึง่อยูท่ีพ่ืน้ผวิดา้นลา่ง 

ใชพ้ลังงานจากแบตเตอรี ่แบบเปลีย่นได ้ซึง่อยูใ่ตอ้เิล็กโทรดดา้นลา่ง บลทูธูใชเ้พือ่สง่ขอ้มลู EKG 

แบบไรส้ายจากอปุกรณ์ไปยงัสมารท์โฟนหรอื แท็บเล็ตของคณุ 

 

EKG คอือะไร 

หรอืทีเ่รยีกวา่คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ โดย EKG คอืการทดสอบทีต่รวจจับและบนัทกึความแรงและจังหวะของ 
กจิกรรมทาง ไฟฟ้าในหัวใจของคณุ การเตน้ของหวัใจแตล่ะครัง้ถกูกระตุน้โดยแรงกระตุน้ทางไฟฟ้า EKG 

ของคณุแสดงถงึจังหวะ เวลาและความแรงของแรงกระตุน้เหลา่นีข้ณะเดนิทางผา่นหวัใจ 

 

Single-Lead EKG 

EKG แบบ Single-Lead เป็นวธิทีีง่า่ยทีส่ดุในการบนัทกึจังหวะการเตน้ของหวัใจ เนือ่งจากวัดมมุมองเดยีว 
ของหัวใจ วัดโดยการวางอปุกรณ์บนพืน้ผวิทีเ่รยีบใกลก้บัสมารท์โฟนของคณุ และวางนิว้จากมอืซา้ยและ 
ขวาบนอเิล็กโทรดสอง อนับนของอปุกรณ์ ชนดินีใ้หค้ณุภาพเทยีบเทา่กบั Lead I บนเครือ่ง EKG 
มาตรฐานทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลหรอื ส านักงานแพทย ์ 

 

Six-Lead EKG 

EKG แบบ Six-Lead ใชอ้เิล็กโทรดสามขัว้เพือ่ใหข้อ้มลูเกีย่วกบัจังหวะการเตน้ของหัวใจจากมมุมองที ่
แตกตา่งกนั หกมมุมอง ท าไดโ้ดยวางอเิล็กโทรดดา้นลา่งบนผวิเปลอืยของขาซา้ย (เขา่หรอืดา้นในของ 
ขอ้เทา้) และวางนิว้จาก มอืซา้ยและขวาบนอเิล็กโทรดสองอนัทีอ่ยูด่า้นบน ชนดินีใ้หค้ณุภาพเทยีบเทา่กบั 

Leads I, II, III, aVF, aVL และ aVR บนเครือ่ง EKG มาตรฐานทีใ่ชใ้นโรงพยาบาลหรอืส านักงานแพทย ์ 

 

หมายเหต:ุ KardiaMobile 6L ไมต่อ้งมกีารปรับเทยีบกอ่นใชง้าน 

ใหต้ัง้คา่ฮารด์แวร ์KardiaMobile 6L เป็นครัง้แรก 

1. น าอปุกรณ์ KardiaMobile 6L ออกจากบรรจภุณัฑ ์

 

2. ดาวนโ์หลดแอป Kardia  จาก App Store หรอื Google Play Store  

o อยา่ลมืใชอ้ปุกรณ์ iOS หรอื Android ทีร่องรับ (ตรวจสอบรายชือ่อปุกรณ์ทีร่องรับไดท้ี ่

www.alivecor.com/compatibility) 

 

 

http://www.alivecor.com/compatibility
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3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่บลทูธูเปิดอยูท่ีก่ารตัง้คา่สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ 

 

4. เปิดแอป Kardia แลว้แตะ “สรำ้งบญัช ี(Create Account)” 

 

5. ท าตามขัน้ตอนบนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่บญัชขีองคณุใหเ้สร็จสมบรูณ์  

การบนัทกึ Single-Lead EKG  

ท าตามขัน้ตอนดา้นลา่งในการบนัทกึ Single-Lead EKG 

 

1. เปิดแอปแลว้แตะ “บนัทกึ EKG ของคณุ (Record your EKG)” 

 

2. หากนีเ่ป็นครัง้แรกทีค่ณุใช ้KardiaMobile 6L ใหท้ าตามขัน้ตอนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่และจับคูอ่ปุกรณ์ 
ของคณุ 

 

3. เลอืกตัวเลอืก Single-Lead EKG 

 

4. วางอปุกรณ์บนพืน้ผวิเรยีบใกลก้บัสมารท์โฟนของคณุ 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์อยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งโดยให ้AliveCor “A” หันเขา้หาคณุ 

 

 
 
 

5. เมือ่พรอ้มแลว้ ใหว้างสองนิว้จากแตล่ะมอืบนอเิล็กโทรดสองอนัทีอ่ยูด่า้นบน 

o ไมจ่ าเป็นตอ้งบบีหรอืกดลงใหแ้น่น 

 

 
 

6. ขณะเริม่การบนัทกึ แอปจะระบเุมือ่คณุมกีารสมัผัสทีแ่นบชดิดแีลว้ 

 

7. คา้งไวใ้นขณะทีค่ณุดตูัวจับเวลานับถอยหลังจาก 30 วนิาท ีจนกวา่การบนัทกึ EKG ของคณุจะ 

เสร็จสิน้ 
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การบนัทกึดว้ย Six-Lead EKG 

ท าตามขัน้ตอนดา้นลา่งในการบนัทกึ Six-Lead EKG 

 

1. เปิดแอปแลว้แตะ “บนัทกึ EKG ของคณุ (Record your EKG)” 
 

2. หากนีเ่ป็นครัง้แรกทีค่ณุใช ้KardiaMobile 6L ใหท้ าตามขัน้ตอนหนา้จอเพือ่ตัง้คา่และจับคูอ่ปุกรณ์ 
ของคณุ 

 

3. เลอืกตัวเลอืก Six-Lead EKG  

 

4. เมือ่พรอ้มแลว้ ใหถ้อือปุกรณ์ EKG โดยใหน้ิว้หัวแมม่อืแตะอเิล็กโทรดสองอนัดา้นบน 

o ไมจ่ าเป็นตอ้งบบีหรอืกดลงใหแ้น่น 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์อยูใ่นทศิทางทีถ่กูตอ้งโดยให ้AliveCor “A” หันเขา้หาคณุ 

 
5. วางนิว้หวัแมม่อือยูบ่นอเิล็กโทรดสองขัว้ดา้นบน วางอปุกรณ์ EKG บนผวิหนังเปลอืยของขาซา้ย 

(เขา่หรอืดา้นในของขอ้เทา้) 

o อเิล็กโทรดดา้นลา่งควรสมัผัสกบัผวิหนัง 

   
 

6. ขณะเริม่การบนัทกึ แอปจะระบเุมือ่คณุมกีารสมัผัสทีแ่นบชดิดแีลว้ 

 
 

7. คา้งไวใ้นขณะทีคุ่ณดูตัวจับเวลานับถอยหลังจาก 30 วนิาท ีจนกว่าการบันทกึ EKG ของคุณจะเสร็จสิน้ 
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การวเิคราะห ์EKG 

เมือ่บนัทกึ EKG เสร็จแลว้ KardiaMobile 6L จะสง่ขอ้มลู EKG ไปยงัแอปมอืถอื Kardia 

จากนัน้ระบบจะประมวลผล EKG โดยอลักอรทิมึ Instant Analysis ของ AliveCor แอปจะแสดง EKG แบบ 

Single-Lead หรอื Six-Lead และผล การวเิคราะหท์ันทพีรอ้มค าอธบิาย 
 

Instant Analysis ทีเ่ป็นไปได ้ค าอธบิาย และขอ้มลูเพิม่เตมิทัง้หมดจะแสดงในตารางดา้นลา่ง: 

Instant 
Analysis 

ค ำอธบิำย ขอ้มลูเพิม่เตมิ 

Possible Atrial 
Fibrillation 

(ภำวะหวัใจหอ้งบน

ส ัน่พลิว้ทีเ่ป็นไปได)้ 

EKG ของคณุแสดงสญัญาณของภาวะหัวใจ 
หอ้ง บนสัน่พลิว้  
 
 

Kardia ไมไ่ดต้รวจหาอาการหัวใจวาย 

หาก คณุเชือ่วา่คณุก าลงัมเีหตฉุุกเฉนิ 
ทางการ แพทยใ์หโ้ทรเรยีกบรกิาร ฉุกเฉนิ 

อยา่เปลีย่น ยาโดยไมไ่ด ้ปรกึษาแพทย ์

Bradycardia 

(ภำวะหวัใจเตน้ชำ้) 
อัตราการเตน้ของหัวใจของคณุนอ้ยกว่า 50 

ครัง้ตอ่นาท ีซึง่ชา้กว่าปกตสิ าหรับคนสว่น ใหญ่ 
Kardia ไมไ่ดต้รวจหาอาการหัวใจวาย 

หาก คณุเชือ่วา่คณุก าลงัมเีหตฉุุกเฉนิ 
ทางการ แพทยใ์หโ้ทรเรยีกบรกิาร ฉุกเฉนิ 

อยา่เปลีย่น ยาโดยไมไ่ดป้รกึษา แพทย ์

Normal (ภำวะปกต)ิ ไมพ่บความผดิปกตขิองจังหวะการเตน้ของหั
วใจ ใน EKG ของคณุ   
 
 

Kardia ไมไ่ดต้รวจหาอาการหัวใจวาย 

หาก คณุเชือ่วา่คณุก าลงัมเีหตฉุุกเฉนิ 
ทางการ แพทยใ์หโ้ทรเรยีกบรกิาร 
ฉุกเฉนิอย่าเปลีย่นยาโดยไมไ่ดป้รกึษา 
แพทย ์

Tachycardia 

(ภำวะหวัใจเตน้เร็ว) 
อตัราการเตน้ของหัวใจของคณุเร็วกวา่ 100 

ครัง้ตอ่นาท ีอตัรานี้อาจเป็นเรือ่งปกตหิาก 
มคีวาม เครยีดหรอืมกีารออกก าลงักาย  

Kardia ไมไ่ดต้รวจหาอาการหัวใจวาย 

หาก คณุเชือ่วา่คณุก าลงัมเีหตฉุุกเฉนิท 
างการ แพทย ์ใหโ้ทรเรยีกบรกิารฉุกเฉนิ 

อยา่เปลีย่น ยาโดยไมไ่ดป้รกึษาแพทย ์

No Analysis 

(ไมม่กีำรวเิครำะห)์ 
การบนัทกึ EKG ของคณุมรีะยะเวลาไม ่
เพยีงพอ “Instant Analysis” ไมส่ามารถ 
วเิคราะหก์ารบนัทกึ EKG ทีส่ัน้กวา่ 30 วนิา 
ทไีด ้

บนัทกึ EKG ใหมพ่ยายามผอ่นคลาย 
และ นิง่ไว ้พักแขนหรอืยา้ยไปยัง 
ต าแหน่งทีเ่งยีบ ซึง่จะท าใหส้ามารถ 
บนัทกึไดเ้ต็ม 30 วนิาท ี

Unclassified 

(ไมร่ะบุประเภท) 
ตรวจไมพ่บภาวะหัวใจหอ้งบนสัน่พลิว้ และ 

EKG ของคณุไมอ่ยูภ่ายใตก้ารระบปุระเภท 
เป็นภาวะ ปกต ิภาวะหัวใจเตน้ชา้หรอืภาวะ 
หัวใจเตน้เร็วซึง่อาจเกดิจากภาวะหัวใจเตน้ 
ผดิจังหวะอืน่ ๆอตัราการเตน้ของหัวใจที ่เร็ว 
หรอืชา้ผดิปกต ิหรอื การบนัทกึทีม่คีณุภาพต า่ 

Kardia ไม่ไดต้รวจหาอาการหัวใจวาย 

หาก คุณเชือ่ว่าคุณก าลังมเีหตุฉุกเฉิน 
ทางการ แพทย ์ใหโ้ทรเรยีกบรกิารฉุกเฉิน 

อย่าเปลีย่น ยาโดยไม่ไดป้รกึษาแพทย ์

Unreadable 

(ไมส่ำมำรถอำ่นคำ่ไ

ด)้ 

มกีารรบกวนมากเกนิไปในการบนัทกึนี้  โปรดบนัทกึ EKG อกีครัง้ พยายามผ่อน 
คลายและนิง่ พักแขน หรอืยา้ยไปยัง 
ทีเ่งยีบ ๆ หรอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ 
อเิล็กทรอนกิสแ์ละ เครือ่งจักรอืน่ ๆ 

 

ค ำเตอืน: หลังจากการวเิคราะห ์EKG แอปอาจระบภุาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะ หัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิจังหวะสองครัง้ 

และหัวใจหอ้งลา่งเตน้ผดิ จังหวะสามครัง้อยา่งไมถ่กูตอ้งวา่ “ไมส่ามารถอา่นได”้ โปรดปรกึษากับแพทยข์องคณุ 
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หมำยเหต:ุ สามารถด ูดาวนโ์หลด และสง่ EKG ทีผ่า่นมาทัง้หมดและ “Instant Analysis” ไดจ้ากสว่น 

“ประวัต ิ(History)” ของแอป Kardia 

อตัราการเตน้ของหวัใจ 

ในระหวา่งการบนัทกึ EKG อตัราการเตน้ของหัวใจแบบเรยีลไทมจ์ะแสดงขึน้ เมือ่ตรวจสอบ EKG กอ่นหนา้ 

อตัราการเตน้ของหัวใจเฉลีย่ทีใ่ชร้ะหวา่งการบนัทกึนัน้จะแสดงขึน้ 

 

อตัราการเตน้ของหัวใจจะค านวณเป็นชว่งเวลาระหวา่งจังหวะการเตน้ของหวัใจทีต่อ่เนือ่งกนั 

หรอืเฉพาะเจาะจงมากขึน้ ตามชว่งเวลาระหวา่ง R-waves ทีต่อ่เนือ่งกนัใน QRS Complex ของคณุ 

ในระหวา่งการบนัทกึ EKG อตัราการเตน้ ของหัวใจในปัจจบุนัจะวัดจากคา่เฉลีย่ของการค านวณผกผันในชว่ง 

5 วนิาททีีผ่า่นมา ส าหรับ EKG ทีเ่กบ็ไว ้อตัราการเตน้ของหัวใจเฉลีย่คอืคา่เฉลีย่ของการค านวณผกผันนี้ 
ตลอด 30 วนิาทขีองการบนัทกึ   

ความปลอดภยัและประสทิธภิาพทางคลนิกิ  

ประสทิธภิาพของระบบ KardiaMobile 6L ส าหรับการบนัทกึ 6-Lead EKG ไดรั้บการตรวจสอบแลว้ใน 
การศกึษาวจัิย ทางคลนิกิ โดยรวมแลว้ มผีูเ้ขา้รว่มการศกึษา 44 คน ซึง่ประกอบดว้ยอาสาสมคัรสขุภาพ 
ดแีละผูป่้วยทีม่ภีาวะหัวใจเตน้ ผดิจังหวะในจ านวนทีเ่กอืบเทา่กนั มกีารบนัทกึคา่ EKG พรอ้มกนัโดย 

KardiaMobile 6L และอปุกรณ์ EKG 12-Lead ระดับทีใ่ชใ้จคลนิกิมาตรฐาน จากนัน้ท าการวเิคราะหเ์ชงิ 
คณุภาพและเชงิปรมิาณของความเทยีบเทา่ของ ผลลัพธ ์EKG 44 คู ่

 

ส าหรับการประเมนิเชงิคณุภาพ นักสรรีวทิยาอเิล็กโทรทีผ่า่นการรับรองจากคณะกรรมการจ านวนสองคนไดเ้ 
ปรยีบ เทยีบแถบจังหวะ EKG 6-Lead ทีไ่ดม้าจากอปุกรณ์ KardiaMobile 6L ละตะกัว่ทีเ่กีย่วขอ้งจาก 
อปุกรณ์ EKG 12-Lead มาตรฐานอา้งองิ เพือ่หาความเทา่เทยีมกนัในการวนิจิฉัย การบนัทกึทีจ่ับคูท่ัง้หมด 

(100%, n = 44 ราย) ถอืวา่เทยีบเทา่ส าหรับการประเมนิภาวะหัวใจเตน้ผดิจังหวะโดยนักสรรีวทิยาอเิล็ก 
โทรทัง้สอง ผลการประเมนิระบวุา่ อปุกรณ์ทีท่ าการทดลองบนัทกึ 6-Lead EKG ซึง่เทยีบเทา่กบัการบนัทกึล ี
ดทีเ่กีย่วขอ้งจากอปุกรณ์ 12-Lead EKG ลดี มาตรฐานระดับโกลด ์ 

 

ส าหรับความเทา่เทยีมกนัเชงิปรมิาณ มกีารค านวณความสมัพันธค์า่มธัยฐานบทีครอสส าหรับ Lead I และ II 

และขอ้ ผดิพลาด RMS ส าหรับตะกัว่ตดิทีข่าทัง้ 6 ตัวระหวา่งคู ่EKG ส าหรับอาสาสมคัรแตล่ะราย 

การวเิคราะหน์ีด้ าเนนิการ กบัเอาตพ์ตุ EKG ทีไ่มม่กีารกรอง และเอาตพ์ตุ EKG ทีผ่า่นการกรองเสรมิ 

ประสทิธภิาพแลว้ (EF) KardiaMobile 6L EKG มคีวามสมัพันธข์ัน้ต า่ 0.96 และขอ้ผดิพลาด RMS สงูสดุ 

47 V เมือ่เทยีบกบั Lead ทีส่อดคลอ้งกนัของ 12-Lead EKG ผลการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณของการบนัทกึ 

EKG ยนืยนัเพิม่เตมิวา่ EKG ของอปุกรณ์ KardiaMobile 6L มเีอาทพ์ตุเทยีบเทา่กบัอปุกรณ์ 12-Lead 

EKG มาตรฐาน  
 

ในระหวา่งการศกึษาวจัิยทางคลนิกินี ้ไมพ่บเหตกุารณ์ไมพ่งึประสงคใ์ด ๆ 
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ขอ้ก าหนดดา้นสิง่แวดลอ้ม 

อณุหภมูใินการท างาน:  +10°C ถงึ +45°C  

ความชืน้ในการท างาน:  10% ถงึ 95% (ไมค่วบแน่น) 

อณุหภมูใินการจดัเก็บ:  0°C ถงึ +40°C 

ความชืน้ในการจัดเก็บ:  10% ถงึ 95% (ไมค่วบแน่น) 

อายกุารใชง้านทีค่าดหมาย 

อายกุารใชง้านทีค่าดหมายส าหรับ KardiaMobile 6L คอื 2 ปี 

การบ ารงุรักษา 

1. ไม่ควรใหบ้รกิารหรอืซอ่มแซมฮารด์แวร ์KardiaMobile 6L นอกเหนือจากการบ ารุงรักษาทีร่ะบไุวใ้น สว่นน้ี 

 

2. ท าความสะอาดอเิล็กโทรดโดยการเชด็ดว้ยผา้นุ่มชบุน ้าหรอืน ้ายาท าความสะอาดทีผ่า่นการรับรองดังตอ่

ไปนี:้  

o สบูแ่ละน ้า หรอื 

o น ้ายาฟอกขาวตามค าแนะน าของ CDC (สารฟอกขาว 5 ชอ้นโต๊ะตอ่น ้าหนึง่แกลลอน 

หรอืสารฟอกขาว 4 ชอ้นชาตอ่น ้าหนึง่สว่นสีแ่กลลอน ซึง่เทยีบเทา่กบัสารฟอกขาว 20 มล. 

ตอ่น ้าหนึง่ลติร) 

a. ในการท าความสะอาด ใหฉ้ดีน ้ายาท าความสะอาดลงบนผา้นุ่ม ๆ แลว้เชด็อปุกรณ์ใหท้ัว่  

b. ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์แหง้เพยีงพอ  

 

ค ำเตอืน: 

o หา้มใชน้ ้ายาท าความสะอาดและวัสดทุีม่สีว่นผสมของแอลกอฮอลห์รอืสารกดักรอ่น 

เนือ่งจากอาจสง่ ผลเสยีตอ่ประสทิธภิาพของผลติภณัฑ ์

o หา้มจุม่อปุกรณ์หรอืใหอ้ปุกรณ์สมัผัสกบัของเหลวมากเกนิไป 

 

3. การตรวจสอบภายนอกดว้ยสายตา: 

o ตรวจสอบอเิล็กโทรดหาการบดิเบีย้ว ความเสยีหายของพืน้ผวิ หรอืการกดักรอ่น 

o ตรวจสอบความเสยีหายรปูแบบอืน่ 

 

4. ส าหรับการเปลีย่นแบตเตอรี ่AliveCor แนะน าใหค้ณุน าฮารด์แวร ์KardiaMobile 6L ไปทีร่า้นซอ่ม 
นาฬกิาหรอื รา้นซอ่มเครือ่งชว่ยฟัง 
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○ ประเภทแบตเตอรี:่ CR2016 Coin Cell ทีส่อดคลอ้งกบั IEC 60086-4 

○ ตรวจสอบทศิทางของแบตเตอรีใ่หถ้กูตอ้งโดยใหข้อ้มลูแบตเตอรีแ่ละขัว้บวก (+) หงายขึน้ 

 
 

ค ำเตอืน: 

o ในระหวา่งการเปลีย่น ใหเ้กบ็อปุกรณ์ใหห้า่งจากเด็กเล็ก VitalPatch 

อาจเป็นอนัตรายเนือ่งจากการ ส าลักและอาจเป็นอนัตรายหากกลนืกนิ 

อปุกรณ์ประกอบดว้ยแบตเตอรีเ่ซลลแ์บบเหรยีญทีอ่าจเป็น อนัตรายจากการส าลกั 

และอาจท าใหเ้นือ้เยือ่บาดเจ็บรนุแรงไดห้ากกลนืเขา้ไป 

o หา้มเปลีย่นแบตเตอรีข่ณะใชง้านอปุกรณ์  

การรบกวนจากแมเ่หล็กไฟฟ้าและการรบกวนอืน่ ๆ 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการทดสอบและถอืวา่สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งใน IEC 60601-1-2:2014 

Class B ส าหรับความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า (EMC) 

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของ FCC 

FCC ID: 2ASFFAC019 

 

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัสว่นที ่15 ของกฎ FCC  

 

การใชง้านตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขสองประการตอ่ไปนี:้  

1. อปุกรณ์นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวนทีเ่ป็นอนัตราย และ  

2. อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับการรบกวนทีไ่ดรั้บ รวมถงึการรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท างานทีไ่มพ่งึประสงค ์

 

ค ำเตอืน: การเปลีย่นแปลงหรอืการปรับเปลีย่นทีไ่มไ่ดรั้บการอนุมตัเิป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก AliveCor 

อาจท าใหส้ทิธิใ์นการใชอ้ปุกรณ์นีเ้ป็นโมฆะ 
 

วธิดีขูอ้มลู FCC บนแอป Kardia: 

1. บนหนา้จอหลัก ใหแ้ตะ  เพือ่เขา้ถงึการตัง้คา่แอป Kardia 

2. แตะ “เกีย่วกบั Kardia (About Kardia)” เพือ่ด ูFCC ID และขอ้มลูกฎขอ้บงัคบัอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของอตุสาหกรรมแคนาดา 
IC ID: 25747-AC019 

 

อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตาม RSS ทีไ่ดรั้บการยกเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada 

การใชง้านตอ้งอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขสองประการตอ่ไปนี:้  

(1) อปุกรณ์นีต้อ้งไมก่อ่ใหเ้กดิการรบกวน และ  

(2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับการรบกวนใด ๆ 

รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการท างานทีไ่มพ่งึประสงคข์องอปุกรณ์  

การท าเครือ่งหมายป้องกนัน ้าเขา้ 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการจัดอนัดับ IP22 KardiaMobile 6L ป้องกนัการสอดนิว้และไมไ่ดรั้บ 
ผลกระทบจากน ้าหยดในแนวตัง้ KardiaMobile 6L ทดสอบดว้ยมาตรฐานขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง 

IEC 60601-1-11:2015  

ใชอ้ะไหล ่

อเิล็กโทรด 3 อเิล็กโทรด (อเิล็กโทรดมอืซา้ย อเิล็กโทรดมอืขวา และอเิล็กโทรดขาซา้ย) 

เป็นชิน้สว่นประยกุตป์ระเภท CF 

 

อณุหภมูใินการท างานของอปุกรณ์คอื +10°C ถงึ +45°C หากอณุหภมูแิวดลอ้มเกนิ +41°C 

ชิน้สว่นทีใ่ชส้ามารถ เกนิ +41°C ได ้

การแกไ้ขปัญหา 

หากคณุประสบปัญหาในการใช ้KardiaMobile 6L โปรดดคููม่อืการแกปั้ญหาดา้นลา่งหรอืตดิตอ่ฝ่าย 
สนับสนุนดา้น เทคนคิที ่support@alivecor.com 

 

ฉนัมปีญัหำในกำรวดัคำ่ทีช่ดัเจน 
 

o ท าความสะอาดอเิล็กโทรดโดยใชผ้า้นุ่มชบุน ้าหมาด ๆ ลา้งมอืดว้ยสบูแ่ละน ้าเปลา่ 

ใชน้ ้าปรมิาณเล็กนอ้ยเพือ่ท าให ้ผวิหนังบรเิวณทีน่ิว้ของคณุสมัผัสกบัอเิล็กโทรด 
 

o หากบนัทกึดว้ย Six-Lead EKG คณุตอ้งวางอปุกรณ์ไวท้ีข่าซา้ยของคณุ (เขา่หรอืดา้นในขอ้เทา้) 

ตอ้งใช ้อปุกรณ์บนผวิเปลอืยเพือ่การบนัทกึทีแ่มน่ย า 
 

o จัดใหแ้ขน มอื และขาซา้ยอยูน่ิง่ ๆ เพือ่ลดเสยีงของกลา้มเนือ้ อยา่ใชแ้รงดันมากเกนิไปกบัอเิล็กโทรด 
 

○ หลกีเลีย่งใกลก้บัสิง่ของทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิการรบกวนทางไฟฟ้า (อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์คอมพวิเตอร ์

ทีช่ารจ์ เราเตอร ์ฯลฯ) 
 

○ หากคณุใสเ่ครือ่งชว่ยฟัง ใหปิ้ดเครือ่งกอ่นท าการบนัทกึ 

mailto:support@alivecor.com
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KardiaMobile 6L ของฉนัไมท่ ำงำน 
 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ปิดบลทูธูทีก่ารตัง้คา่สมารท์โฟนหรอืแท็บเล็ตของคณุ และท าตามขัน้ตอนใน 

“บนัทกึ Single-Lead EKG” หรอื “บนัทกึ Six-Lead EKG” 
 

o หากบลทูธูเปิดอยู ่ใหล้องยกเลกิการจับคูแ่ละจับคูก่บั KardiaMobile 6L อกีครัง้ 

 

○ หากบลทูธูเปิดอยูแ่ละอปุกรณ์ของคณุไมเ่ชือ่มตอ่หรอืจับคู ่อาจจ าเป็นตอ้งเปลีย่นแบตเตอรี ่ท าตาม 

ค าแนะน า “การบ ารงุรักษา (Maintenance)” เพือ่เปลีย่นแบตเตอรี ่ซึง่อยูใ่ตอ้เิล็กโทรดดา้นลา่ง 

ของอปุกรณ์ 
 

ฉนัตอ้งกำรใช ้EKG แบบ Six-Lead แตม่เีพยีง EKG แบบ Single-Lead ปรำกฏขึน้ขณะบนัทกึ 
 

o ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ลอืกตวัเลอืก Six-Lead EKG แลว้ 

 

○ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อเิล็กโทรดดา้นลา่งสมัผัสกบัผวิหนังเหนอืเขา่ซา้ยหรอืขอ้เทา้ซา้ยของคณุ 

ตอ้งใชอ้ปุกรณ์บน ผวิเปลอืยเพือ่การบนัทกึทีแ่มน่ย า 

 

ใน EKG ของฉนั กำรบนัทกึปรำกฏกลบัหวั  
 

○ Six-Lead EKG 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โลโก ้AliveCor อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้ง 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่นิว้หวัแมม่อืของคณุสมัผัสกบัอเิล็กโทรดบนสดุ 2 อนั 

และอเิล็กโทรดดา้นลา่งสมัผัส กบัผวิหนังเหนอืเขา่ซา้ยหรอืขอ้เทา้ซา้ยของคณุ 

 

○ Single-Lead EKG 

 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โลโก ้AliveCor อยูใ่นแนวทีถ่กูตอ้ง 

 ในการตดิตาม EKG ใหเ้ลอืกตวัเลอืก “กลับดา้น (Invert)” เพือ่พลกิทศิทางของ EKG 

ความปลอดภยัดา้นไฟฟ้า 

ค ำแนะน ำและค ำประกำศของผูผ้ลติ - กำรปลดปลอ่ยคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้ำ 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้

KardiaMobile 6L ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

กำรทดสอบกำรปลอ่ย

มลพษิ 

กำรปฏบิตัติำ

มกฎระเบยีบ 
สภำพแวดลอ้มทำงแมเ่หล็กไฟฟ้ำ - ค ำแนะน ำ 

การปลอ่ยคลืน่ความถีว่ ิ

ทย ุCISPR 11 
กลุม่ 1 

KardiaMobile 6L ใชพ้ลังงาน RF ส าหรับฟังกช์ัน่ภายในเทา่นัน้ 

การ ลอ่ยคลืน่ความถีว่ทิยตุ า่มากและไมม่แีนวโนม้วา่จะกอ่ใ 
หเ้กดิการ รบกวนใด ๆ ในอปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสท์ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง 

การปลอ่ยคลืน่ความถีว่ ิ

ทย ุCISPR 11 
คลาส B 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดล ้
อมภายใน 
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การปลดปล่อยฮารม์อนกิ

 IEC 61000-3-2 
ไมเ่กีย่วขอ้ง 

KardiaMobile 6L ใชพ้ลังงานจากแบตเตอรีเ่ซลล ์

ลเิธยีมแบบเหรยีญและไมต่อ้งใชไ้ฟ AC 

ความผันผวนของแรงดั

น ไฟฟ้า / 

การปลอ่ยการสัน่ไหว 

IEC 61000-3-3 

ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 

ค ำแนะน ำและค ำประกำศของผูผ้ลติ—ปกป้องจำกแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้

KardiaMobile 6L ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

กำรทดสอบกำร 

ปกป้อง 

ระดบักำรทดสอบ 

IEC 60601 

ระดบักำรปฏบิตั ิ
ตำมกฎระเบยีบ 

สภำพแวดลอ้มทำงแมเ่หล็ก 

ไฟฟ้ำ - ค ำแนะน ำ 

การคายประจไุฟฟ้า 

สถติ (ESD) 

IEC 61000-4-2 

หนา้สมัผัส ±2 kV 

หนา้สมัผัส ±4 kV 

หนา้สมัผัส ±6 kV 

หนา้สมัผัส ±8 kV 

อากาศ ±2 kV 

อากาศ ±4 kV 

อากาศ ±8 kV 

อากาศ ±15 kV 

หนา้สมัผัส ±2 kV 

หนา้สมัผัส ±4 kV 

หนา้สมัผัส ±6 kV 

หนา้สมัผัส ±8 kV 

อากาศ ±2 kV 

อากาศ ±4 kV 

อากาศ ±8 kV 

อากาศ ±15 kV 

พืน้ควรเป็นไม ้คอนกรตี หรอืกระเบือ้ง 

เซรามกิ หากพืน้ปดูว้ยวัสดสุงัเคราะห ์

ความชืน้สมัพัทธค์วรอยูท่ี ่30% เป็น 

อยา่งนอ้ย 

การเกดิแรงดันไฟฟ้า 

เกนิชัว่ครูแ่บบรวดเร็ว 

IEC 61000-4-4 

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง 

KardiaMobile 6L ใชพ้ลังงานจาก 

แบตเตอรีเ่ซลลล์เิธยีมแบบเหรยีญและ

 ไมต่อ้งใชไ้ฟ AC 

ไฟกระชาก 

IEC 61000-4-5 
ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง 

แรงดันไฟตก 

การหยดุ ชะงักสัน้ ๆ 

และการแปร 

ผันของแรงดันไฟฟ้า

บนสายอนิพตุของแห

ลง่ จา่ยไฟ 

IEC 61000-4-11 

ไมเ่กีย่วขอ้ง ไมเ่กีย่วขอ้ง 

สนามแมเ่หล็กความถี่

 ไฟฟ้า (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

สนามแมเ่หล็กความถีไ่ฟฟ้า ควรอยูใ่น 

ระดับส าหรับใชใ้นสภาพแวดลอ้มเชงิ 

พาณชิยห์รอืโรงพยาบาลทัว่ไป 
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ค ำแนะน ำและค ำประกำศของผูผ้ลติ—ปกป้องจำกแมเ่หล็กไฟฟ้ำ 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มแมเ่หล็กไฟฟ้าทีร่ะบดุา้นลา่ง ลกูคา้หรอืผูใ้ช ้

KardiaMobile 6L ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

กำรทดสอบ 

กำรปกป้อง 

ระดบักำร 

ทดสอบ 

IEC 60601 

ระดบักำร 
ปฏบิตัติำม 
กฎระเบยีบ 

สภำพแวดลอ้มทำงแมเ่หล็กไฟฟ้ำ - ค ำแนะน ำ 

RF ทีแ่ผรั่งส ี

IEC 61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz ถงึ 

2.7 GHz 

10 V/m 

ไมค่วรใชอ้ปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพาและแบบ 
เคลือ่นที ่ใกลก้บัสว่นใด ๆ ของ KardiaMobile 6L 

รวมถงึสาย เคเบลิ เกนิกวา่ระยะหา่งทีแ่นะน า 

ซึง่ค านวณจากสมการ ทีใ่ชก้บัความถีข่องเครือ่งสง่ 
สญัญาณ 

ระยะหำ่งทีแ่นะน ำ 

< 80MHz 

 80 MHz ถึง 800 MHz 

 800 MHz ถึง 2.7 GHz 

โดยที ่P คอืพกิดัไฟฟ้าเอาทพ์ตุสงูสดุของเครือ่งสง่ 

สญัญาณในหน่วยวตัต ์(W) ตามคา่ของผูผ้ลติเครือ่ง 

สง่สญัญาณ และ dคอืระยะหา่งทีแ่นะน าในหน่วย 
เมตร (ม.) 

ความแรงของสนามจากเครือ่งสง่สญัญาณ RF 

แบบตดิตัง้ตายตัว ตามทีท่ราบโดยการส ารวจพืน้ที ่
แมเ่หล็กไฟฟ้าa ควรนอ้ยกวา่ระดับความสอดคลอ้งใน 

แตล่ะชว่งความถี่b 
การรบกวนอาจเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัอปุกรณ์ที่

มสีญัลักษณ์ดังตอ่ไปนี:้ 

 

หมายเหต ุ1—ที ่80 MHz และ 800 MHz จะใชช้ว่งความถีท่ีส่งูกวา่ 

หมายเหต ุ2—แนวทางเหลา่นี้อาจใชไ้ม่ไดก้ับทกุสถานการณ์ การแพร่กระจายคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า 

ไดรั้บผลกระทบจากการดดู กลนืและการสะทอ้นจากโครงสรา้ง วตัถ ุและผูค้น 
a  ความแรงของสนามจากเครือ่งสง่สญัญาณแบบตายตวั เชน่ สถานฐีานส าหรับโทรศพัทว์ทิย ุ

(เซลลลูาร/์ไรส้าย) และวทิยเุคลือ่นทีท่างบก วทิยุสมัครเลน่ การออกอากาศวทิยคุลืน่ความถี ่AM และ FM 

และการออกอากาศทางโทรทัศน์ ในทางทฤษฎนัีน้ไมส่ามารถท านายไดอ้ย่างแมน่ย า 

ในการประเมนิสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าส าหรับเครือ่งสง่สญัญาณ RF แบบตดิตัง้ตายตวั 

ควรพจิารณาส ารวจบรเิวณทีม่แีมเ่หล็กไฟฟ้า หากความแรงของสนามทีว่ดัไดใ้นต าแหน่งทีใ่ช ้KardiaMobile 6L 

เกนิระดบัการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด RF ขา้งตน้ ควรสงัเกต KardiaMobile 6L เพือ่ตรวจสอบการท างาน ทีป่กต ิ

หากสงัเกตพบการท างานทีผ่ดิปกต ิอาจจ าเป็นตอ้งมมีาตรการเพิม่เตมิ เชน่ การปรับทศิทางใหมห่รอืการยา้ย 

KardiaMobile 6L 
b  ในชว่งความถี ่150 kHz ถงึ 80 MHz ความแรงของสนามควรนอ้ยกวา่ 3 V/m 
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ระยะหำ่งทีแ่นะน ำระหวำ่งอปุกรณ์สือ่สำร RF แบบพกพำและอปุกรณ์เคลือ่นทีก่บั 

KardiaMobile 6L 

KardiaMobile 6L ไดรั้บการออกแบบเพือ่ใชใ้นสภาพแวดลอ้มทีม่คีลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าซึง่มกีารควบคมุการรบกวน 
คลืน่ความถี ่วทิยทุีแ่ผรั่งส ีลกูคา้หรอืผูใ้ช ้KardiaMobile 6L สามารถชว่ยป้องกนัการรบกวนทางแมเ่หล็ 
กไฟฟ้าโดยการรักษาระยะหา่ง ขัน้ต า่ระหวา่งอปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพาและแบบเคลือ่นที ่(เครือ่งสง่) และ 

KardiaMobile 6L ตามค าแนะน าดา้นลา่ง ตามก าลงัเอาทพ์ุตสงูสดุของอปุกรณ์สือ่สารได ้

พกิดัก ำลงัเอำทพ์ุตสงูสุ

ดของเครือ่งสง่สญัญำณ 

W 

ระยะหำ่งตำมควำมถีข่องเครือ่งสง่สญัญำณ เมตร 

150 kHz ถงึ 

80 MHz  
80 MHz ถงึ 800 MHz 800 MHz ถงึ 2.7 GHz 

   

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.38 0.73 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.8 3.8 7.3 

100 12 12 23 

ส าหรับเครือ่งสง่ทีพ่กิัดเอาทพ์ุตสงูสดุทีไ่ม่ไดร้ะบไุวข้า้งตน้ ระยะหา่งทีแ่นะน า d ในหน่วยเมตร (ม.) 

สามารถระบไุดโ้ดยใช ้สมการทีใ่ชก้ับความถีข่องเครือ่งสง่สญัญาณ โดยที ่P 

คอืพกิัดอัตราเอาทพ์ุตสงูสดุของเครือ่งสง่ในหน่วยวตัต ์(W) ตามคา่ของ ผูผ้ลติเครือ่งสง่ 

หมายเหต ุ1—ที ่80 MHz และ 800 MHz ใชร้ะยะหา่งส าหรับชว่งความถีท่ีส่งูกวา่ 

หมายเหต ุ2—แนวทางเหลา่นี้อาจใชไ้ม่ไดก้ับทกุสถานการณ์ 

การแพร่กระจายคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าไดรั้บผลกระทบจากการ ดดูกลนืและการสะทอ้นจากโครงสรา้ง วัตถ ุ

และผูค้น 
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สญัลกัษณ์อปุกรณ์ 

สญัลักษณ์เหลา่นีจ้ะใชใ้นบรรจภุณัฑแ์ละการตดิฉลากอืน่ ๆ ของฮารด์แวร ์KardiaMobile 6L 

 

 
 

ประเภท CF Applied Part 

 

 

 

หา้มทิง้รวมกบัขยะในครัวเรอืน  

 

 

 

 

อา่นค าแนะน ากอ่นใชง้าน 

 

 

 

ผูผ้ลติ 

 

 

 

ชว่งอณุหภมู ิ 

 
 

 

ชว่งความชืน้  

 

 

หมายเลขรุน่ 

 
 

 

หมายเลขล าดับอนุกรม 

 

 
 

ตัวแทนทีไ่ดรั้บอนุญาตในยโุรป 

 

 

ผูน้ าเขา้ในยโุรป 
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