
กลอ้งโคลโปสโคปและขาต ัง้

1E LED 

1D LED 

1DW LED 

1DS LED 

3MVC LED USB 

3MVCS LED USB 

3MVCW LED USB 

3ML LED 

3MLW LED 

3MLS LED 1" 

3MLS LED 1/2" 

3MVS LED Y/C NTSC 

ค าแนะน าการใชง้าน 

ภาษาไทย 



 

   
   

   
 

รายละเอยีดการตพีมิพ ์

Copyright ©LEISEGANG Feinmechanik-Optik GmbH 2013-2019  

ขอสงวนสทิธิท์ัง้หมดในความพรอ้มตอ่การสง่มอบและการเปลีย่นแปลงทางเทคนคิ  

ตพีมิพโ์ดย: 

LEISEGANG Feinmechanik-Optik GmbH  
Leibnizstrasse 32 
D-10625 Berlin 

โทร: +49 30 319 009-0 

แฟกซ:์ +49 30 313 5992 

อเีมล: info@leisegang.de 

www.leisegang.de 

   

 

 

โปรดอา่นค าแนะน าและขอ้มลูในค าแนะน านีใ้หล้ะเอยีด กอ่นการใชง้านอปุกรณ์ 

  

   

 

 



   

 

 เนื้อหา  

 
   
 

  3 / 46 
   

   
 

เนือ้หา 

1 วตัถปุระสงค ์........................................................................................ 5 

1.1 ความมุง่หมายในการใชง้าน ...................................................................... 5 

1.2 ขอ้บง่ใชแ้ละขอบเขตการประยกุตใ์ชง้าน ................................................. 5 

1.3 ผูใ้ชแ้ละสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน ....................................................... 6 

1.4 ขอ้หา้ม ........................................................................................................ 6 

1.5 ผลไมพ่งึประสงค ์........................................................................................ 6 

1.6 ขอ้มลูท ัว่ไปส าหรบัผูใ้ช ้.............................................................................. 6 

1.7 ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยั ..................................................................... 7 

1.7.1 ความหมายของสญัลักษณ์ทีพ่บในค าแนะน าการใชง้านเหลา่นี้ .............. 7 

1.7.2 ความหมายของสญัลักษณ์ทีป่รากฏบนอปุกรณ์ 
และบรรจภุัณฑภ์ายนอก ......................................................................... 7 

1.7.3 ขอ้ควรระวงัและขอ้มลูดา้นความปลอดภัย .............................................. 8 

2 การจดัจ าหนา่ยในตลาด ........................................................................ 9 

2.1 อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละการวางจ าหนา่ยในตลาด ............................... 9 

2.2 ขอ้มลูการรบัประกนั .................................................................................... 9 

3 รายละเอยีดของอปุกรณ์ ..................................................................... 10 

3.1 คณุสมบตัทิ ีส่ าคญั .................................................................................... 10 

3.2 โคลโปสโคป .............................................................................................. 10 

3.3 ขาต ัง้ ......................................................................................................... 13 

4 ขอ้มลูทางเทคนคิ ............................................................................... 15 

4.1 ขอ้มลูท ัว่ไป ............................................................................................... 15 

4.2 แหลง่จา่ยไฟ ............................................................................................. 15 

4.3 กลอ้งโคลโปสโคปมาตรฐาน .................................................................... 16 

4.4 กลอ้งโคลโปสโคปส าหรบัถา่ยภาพ/วดีโีอ ............................................... 18 

4.5 ขาต ัง้ ......................................................................................................... 20 

4.6 ฐานแบบ 5 แฉก ........................................................................................ 21 

4.7 หมายเลขรุน่ .............................................................................................. 22 

4.8 ความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า .......................................................... 23 

5 การขนสง่และการจดัเก็บ ..................................................................... 27 



   

เนื้อหา  

 

 

 
   
 

4 / 46   
   

   
 

5.1 การจดัเก็บ ................................................................................................. 27 

5.2 การทิง้วสัดบุรรจภุณัฑ ์............................................................................. 27 

6 การปฏบิตังิาน ................................................................................... 28 

6.1 การเตรยีมการสอ่งตรวจ .......................................................................... 28 

6.1.1 การปรับความสงู ................................................................................... 28 

6.1.2 การปรับตัง้คา่ไดออปเตอร ์................................................................... 30 

6.1.3 การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคปกับแวน่ตา .............................................. 31 

6.1.4 การปรับโฟกัสของชอ่งมอง .................................................................. 31 

6.1.5 การตัง้คา่ระยะการท างาน ..................................................................... 32 

6.2 การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคป .................................................................. 33 

6.2.1 การปรับอยา่งละเอยีด ........................................................................... 33 

6.2.2 การหมนุฟิลเตอรส์เีขยีวมาใชง้าน ......................................................... 34 

6.2.3 การปรับก าลังขยาย .............................................................................. 34 

6.2.4 การก าหนดขนาดรอยโรค ..................................................................... 35 

7 การดแูล การบ ารงุรกัษา การตรวจสอบ ................................................. 36 

7.1 การดแูลและการฆา่เชือ้ ............................................................................ 36 

7.2 การบ ารงุรกัษา .......................................................................................... 37 

7.3 การตรวจสอบ, การทดสอบซ า้ ................................................................. 38 

8 การซอ่มแซม ..................................................................................... 39 

9 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์.............................................................................. 40 

10 การทิง้ขยะจากอปุกรณ์ ....................................................................... 41 

11 อภธิานศพัท ์...................................................................................... 42 

12 บรรณานกุรม ..................................................................................... 43 

13 ดชันคี าส าคญั .................................................................................... 44 



   

 

 วตัถุประสงค์ 

 ความมุง่หมายในการใชง้าน 
   
 

  5 / 46 
   

   
 

1 วตัถปุระสงค ์

1.1 ความมุง่หมายในการใชง้าน 

กลอ้งโคลโปสโคป Leisegang 

ใชเ้พือ่การตรวจทางนรเีวชส าหรับสรา้งภาพขยายโดยไมม่กีารสมัผัสกบับรเิวณภายนอกของอวยั
วะเพศหญงิ (ปากชอ่งคลอด ชอ่งคลอด สว่นลา่งของปากมดลกูทีย่ืน่เขา้ไปในชอ่งคลอด) 

และกลอ้งโคลโปสโคปยังสามารถใชเ้พือ่ดภูาพแบบขยายโดยไมม่กีารสมัผัสกับอวยัวะภายนอก

อืน่ ๆ 

นอกจากนี ้ภาพถา่ย/วดิโีอทีไ่ดจ้ากกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

ทีป่ระกอบหรอืเชือ่มตอ่เขา้กับกลอ้งภายนอกยังสามารถน ามาใชเ้พือ่เก็บบนัทกึผลการตรวจไดอ้ี
กดว้ย 

1.2 ขอ้บง่ใชแ้ละขอบเขตการประยกุตใ์ชง้าน 

กลอ้งโคลโปสโคป Leisegang 

ใชเ้พือ่การตรวจทางนรเีวชส าหรับสรา้งภาพขยายโดยไมม่กีารสมัผัสกบับรเิวณภายนอกของอวยั
วะเพศหญงิ (ปากชอ่งคลอด ชอ่งคลอด สว่นลา่งของปากมดลกูทีย่ืน่เขา้ไปในชอ่งคลอด) 

อปุกรณ์นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านเชงิเวชปฏบิัตแิละ/หรอืในคลนิกิ 

อปุกรณ์นีไ้ม่ไดม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในสถานทีท่ีม่รีะบบรักษาความปลอดภัยแบบ MRI, 

CT, Diathermy, RFID และแถบแมเ่หล็ก เชน่ เครือ่งตรวจจับโลหะ 

กลอ้งโคลโปสโคปมวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านทีห่ลากหลาย หัวขอ้ 7.1 การดูแลและการฆ่าเชือ้ 

จะอธบิายขอ้มลูเกีย่วกบัการท าความสะอาดและฆ่าเชือ้ 
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1.3 ผูใ้ชแ้ละสภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 

ผูใ้ช ้

กลุม่ผูใ้ช ้ คณุสมบตั ิ กจิกรรม 

ผูใ้ชป้ลายทาง: 

แพทยเ์วชปฏบัิต ิ(แพทย)์ 

นรแีพทย ์ การท างานของอปุกรณ์ 

ผูใ้ชป้ลายทาง: 

บคุลากรทางการแพทย ์

การฝึกอบรมทางการแพทย ์ การบ ารงุรักษาอปุกรณ์ 

สภาพแวดลอ้มในการใชง้าน 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มุง่หมายเพือ่การใชง้านภายในอาคารเพือ่วตัถุประสงคท์างการแพทยเ์ทา่นัน้ 
   

 

 

โปรดปฏบิัตติามขอ้ก าหนดภายในประเทศส าหรับการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 

  

   

1.4 ขอ้หา้ม 

ยังไมม่ขีอ้หา้มในการใชง้านโคลโปสโคปของ Leisegang 

1.5 ผลไมพ่งึประสงค ์

ไมพ่บผลไมพ่งึประสงคใ์ด ๆ ทีท่ราบในการใชง้านกลอ้งโคลโปสโคป Leisegang 

1.6 ขอ้มลูท ัว่ไปส าหรบัผูใ้ช ้

คูม่อืนีจ้ะอธบิายถงึวัตถปุระสงคแ์ละการปฏบิตังิานของกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

การประกอบและการซอ่มแซมกลอ้งโคลโปสโคปมอีธบิายไวใ้นคูม่อืการประกอบและการซอ่ม 

จดุเดน่ 

   

จดุเดน่ ฟงักช์นัการท างาน  ตวัอยา่ง 

ตัวเอน อา้งองิไปยังหมวดอืน่ๆ 

หรอืขอ้ความ 

โปรดดคู าแนะน าการใชง้านทีร่ะบอุ
ยูภ่ายใตโ้ครงสว่นหัวของกลอ้งโคล
โปสโคป 

ตวัหนา หมายเลขอา้งองิส าหรับภาพประกอ
บตา่ง ๆ เพือ่การเนน้ย ้า 

(1) 

  



   

 

 วตัถุประสงค์ 

 ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยั 
   
 

  7 / 46 
   

   
 

1.7 ค าแนะน าเพือ่ความปลอดภยั 

1.7.1 ความหมายของสญัลกัษณ์ทีพ่บในค าแนะน าการใชง้านเหลา่นี ้

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

 

ขอ้มลูทีจ่ าเป็นส าหรับขัน้ตอนตามล าดับ ขอ้มลู และเคล็ดลับ 

 

ป้ายแจง้เตอืนดา้นความปลอดภยั "ขอ้ควรระวงั" 

การแจง้เตอืนอนัตรายทีอ่าจน าไปสูก่ารบาดเจ็บทางร่างกายหรอืความเสยีหาย

ตอ่ทรัพยส์นิเพยีงเล็กนอ้ย 

 

ป้ายแจง้เตอืนความปลอดภยั "ค าเตอืน" 

การแจง้เตอืนอนัตรายทีอ่าจน าไปสูก่ารบาดเจ็บทางร่างกายทีร่า้ยแรงหรอืการเ

สยีชวีติ 

1.7.2 ความหมายของสญัลกัษณ์ทีป่รากฏบนอปุกรณ์และบรรจภุณัฑภ์ายนอก 

สญัลกัษณ ์ ความหมาย สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

 

ผลติภัณฑส์อดคลอ้งกับบทบัญ
ญัตขิองสหภาพยโุรปทีใ่ชบั้งคับ 

(และกฎหมายภายในประเทศ)  

ผลติภัณฑส์อดคลอ้งกับขอ้ก าหนดดา้
นความปลอดภัยของประเทศสหรัฐฯ 

และแคนาดา 

 

ทีอ่ยูข่องผูผ้ลติ 

 

วันทีผ่ลติ 

 

หมายเลขของผลติภัณฑ ์

 

หมายเลขรุน่ของผลติภัณฑ ์ 

 

การขนสง่และการจัดเก็บในทีแ่หง้ 

 

แตกหักได ้

โปรดขนสง่และจัดเก็บดว้ยความระมัด
ระวัง โปรดอยา่โยน 

 

ชว่งความชืน้ทีย่อมรับไดใ้นระหว่
างการขนสง่และการเก็บรักษา 

 

ชว่งอณุหภมูทิีย่อมรับไดใ้นระหวา่งกา
รขนสง่และการเก็บรักษา 

 

ชว่งความดันทีย่อมรับไดใ้นระหว่

างการขนสง่และการเก็บรักษา 

มาตรฐานก

ารกนัน า้กนั
ฝุ่ น 

ระดับของการป้องกัน; 
การป้องกันวัตถแุปลกปลอมและน ้าเขา้ 

 

ในการขนสง่และการจัดเก็บใหต้ั ้
งดา้นทีล่กูศรชีข้ ึน้เสมอ 

 

การรบกวนสัญญาณคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้
าอาจเกดิขึน้ไดใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงกับ
อปุกรณ์ทีต่ดิป้ายฉลากในลักษณะนี ้

 

การรไีซเคลิวัสดบุรรจุภัณฑ ์

 

แยกทิง้เป็นขยะทีเ่ป็นอปุกรณ์ไฟฟ้า 

 

ปฏบัิตติามค าแนะน าการใชง้าน โคลโปสโคป ชือ่ทั่วไปของอปุกรณ์ตามขอ้ก าหนดข
อง Global Medical Device 
Nomenclature (GMDN) 

 

กระแสสลับ  
 
กระแสตรง 

 

การปกป้อง คลาส II 
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1.7.3 ขอ้ควรระวงัและขอ้มลูดา้นความปลอดภยั 

อา่นขอ้มลูดา้นความปลอดภัยตอ่ไปนีโ้ดยละเอยีด กอ่นการตดิตัง้และใชง้าน: 

 

 

 ค าแนะน าการใชง้านเหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์และตอ้งเก็บไวใ้ชต้ลอดอายกุารใชง้า

นของผลติภัณฑ ์

 เก็บค าแนะน าการใชง้านนีใ้หพ้รอ้มใชง้านและสง่ตอ่ไปยังผูใ้ชง้านอปุกรณ์รุ่นถัดไป 

 ปฏบิตัติามค าแนะน าดา้นความปลอดภัยดา้นการน าไปปฏบิัตงิานจรงิของสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ใชก้ลอ้งโคลโปสโคปกบัขาตัง้ Leisegang และอปุกรณ์เสรมิของ Leisegang เทา่นัน้ 

 สิง่สกปรกและฝุ่ นละอองท าใหก้ารท างานของอปุกรณ์ดอ้ยประสทิธภิาพลง ดงันัน้ 

ควรป้องกนัอปุกรณ์ดว้ยผา้คลมุกนัฝุ่ นทีใ่หม้าในชดุเมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน กอ่นคลมุอปุกรณ์ 

โปรดตรวจสอบวา่ไดปิ้ดสวติชอ์ปุกรณ์แลว้  

 มคีวามเสีย่งตอ่การกระแทกเมือ่ปรับสว่นหัวของโคลโปสโคปและแขนสวงิของขาตัง้ ดงันัน้ 

ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าดา้นความปลอดภัยของสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ตอ้งสอดทอ่ตอ่ของกลอ้งโคลโปสโคปใหล้กึลงไปอยา่งนอ้ย 20 ซม.เสมอ 

โดยสอดเขา้ไปในทอ่โครงขาตัง้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มั่นคงแน่นหนา 

 ตอ้งไมท่ิง้เครือ่งมอือปุกรณ์ทางไฟฟ้าและทางอเิล็กทรอนกิสท์ีเ่ป็นของเสยีลงในถังขยะใน

ครัวเรอืนทั่วไป ทิง้อปุกรณ์เกา่ตามขอ้ก าหนดภายในประเทศวา่ดว้ยการคัดแยกขยะ หรอื 

สง่คนืสง่คนือปุกรณ์เกา่ไปยังผูจั้ดจ าหน่ายหรอืที ่Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH 
 

 

  
 

 ใหใ้ชอ้ปุกรณ์ในหอ้งทีแ่หง้ ปราศจากละอองน ้า 

 หา้มใชง้านอปุกรณ์ในสภาพแวดลอ้มทีม่อีอกซเิจนเขม้ขน้สงู 

 ตัง้อปุกรณ์ในต าแหน่งทีม่ั่นคง 

 อยา่เข็นอปุกรณ์ทับสายเคเบิล้และทอ่บนพืน้ 

 อยา่แขวนสิง่ของเพิม่เตมิใด ๆ 

ไวบ้นอปุกรณ์ทีไ่ม่ไดร้ะบไุวว้า่มไีวเ้พือ่การใชง้านดงักลา่วอย่างชดัเจน 

 อยา่ยนืพงิอปุกรณ์ 

 อยา่ปิดชอ่งระบายความรอ้นของแหลง่จา่ยไฟหรอืชอ่งระบายความรอ้นของแหลง่ใหแ้สงไ

ฟ LED ทีอ่าจท าใหม้คีวามรอ้นสงูเกนิไปและเกดิความเสยีหายกับอปุกรณ์ 

 จัดต าแหน่งอปุกรณ์ใหอ้ยูใ่นลักษณะทีส่ามารถเขา้ถงึสายเมนไดง้า่ย  

 ดงึเฉพาะสายเมนออกจากเตา้เสยีบ 

 อยา่ถอดลกูปัดเฟอรไ์รตอ์อกจากสาย USB 

เนือ่งจากอาจท าใหเ้กดิการรบกวนของคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า  

 หา้มใชง้านแหลง่จา่ยไฟ สายเมน สายหลอดไฟ หรอืปลั๊กสายเมนทีช่ ารุด 

การเปลีย่นทดแทนอะไหลท่ีช่ ารุดตอ้งด าเนนิการโดยบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญทีม่คีณุส

มบตัแิละไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ โปรดตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุในกรณีดงักลา่ว  

 หา้มท าการดัดแปลงใด ๆ 

มเิชน่นัน้จะไมม่กีารรับประกนัความปลอดภัยในการใชง้านอปุกรณ์ 

และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหายกับ Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH ได ้

 ถอดปลั๊กอปุกรณ์กอ่นทีจ่ะเปลีย่นฟิวส ์(fuse) และกอ่นการท าความสะอาดอปุกรณ์เสมอ 

 แหลง่จา่ยไฟไมก่นัน ้าหรอืหยดน ้า 

หากมนี ้าไหลเขา้ไปในอปุกรณ์อาจท าใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจรได ้ดว้ยเหตผุลดงักลา่ว 

เมือ่ท าความสะอาดอปุกรณ์ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมม่หียดน ้าใด ๆ สมัผัสกบัอปุกรณ์ 
อย่าตดิตัง้อปุกรณ์ใหส้ารละลายทางเสน้เลอืดใด ๆ เชน่ ถงุสารละลาย 

การตดิตัง้ขวดและสายน ้าไวเ้หนือกลอ้งโคลโปสโคปมคีวามเสีย่งทีข่องเหลวจะหยดลงมาได ้

 



   

 

 การจดัจ าหน่ายในตลาด  

 อุปกรณท์างการแพทยแ์ละการวางจ าหนา่ยในตลาด 
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2 การจดัจ าหนา่ยในตลาด 

2.1 อปุกรณ์ทางการแพทยแ์ละการวางจ าหนา่ยในตลาด 

ตามภาคผนวก IX ของ ค าสัง่วา่ดว้ยอปุกรณ์ทางการแพทย ์93/42/EEC โคลโปสโคปของ 

Leisegang เป็นอปุกรณ์ทางการแพทย ์คลาส I 

ในขัน้ตอนการประเมนิความสอดคลอ้งของผลติภัณฑต์ามค าสัง่วา่ดว้ยอปุกรณ์ทางการแพทย ์

ภาคผนวก VII (Annex VII of the Medical Device Directive) นี ้Leisegang Feinmechanik-

Optik GmbH ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่กลอ้งโคลโปสโคป Leisegang 

สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดทีจ่ าเป็นในภาคผนวก I ของค าสัง่  

อปุกรณ์เหลา่นีม้เีครือ่งหมาย CE เพือ่บง่ชีว้า่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้

ส าเนาของประกาศการปฏบิัตติามมาตรฐานจะมใีหม้าพรอ้มกับกลอ้งโคลโปสโคปเมือ่สง่มอบสนิ
คา้ครัง้แรก  

2.2 ขอ้มลูการรบัประกนั 

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH จะรับประกนัความปลอดภัย 

ความน่าเชือ่ถอืและประสทิธภิาพการท างานของกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

เฉพาะเมือ่ผูใ้ชป้ฏบิตัติามค าแนะน าการใชง้านเทา่นัน้  

การรับประกนัจะครอบคลมุการซอ่มแซมหรอืเปลีย่นชิน้สว่นทีบ่กพร่องตราบใดทีข่อ้บกพร่องเหล่

านีเ้กดิจากการผลติหรอืวัสดเุทา่นัน้ 

การกระท าตอ่ไปนีจ้ะท าใหก้ารรับประกนัมผีลเป็นโมฆะทนัท:ี 

 ใชก้ลอ้งโคลโปสโคปนอกเหนือจากวัตถปุระสงคท์ีก่ าหนดใหใ้ช ้

 การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมของระบบโคลโปสโคป; 

 ขอ้บกพร่องหรอืการช ารุดของอปุกรณ์ทีเ่กดิจากการใชง้านอปุกรณ์ทีไ่มเ่หมาะสมหรอืจากกา

รสกึหรอตามอายุการใชง้าน  

 การก าหนดคา่อปุกรณ์ที ่Leisegang ไม่ไดแ้นะน า 

 การแกไ้ขดดัแปลงหรอืซอ่มแซมเครือ่งโคลโปสโคปโดยบคุคลทีไ่มไ่ดรั้บอนุญาต 

 การไม่ปฏบิตัติามมาตรฐานทีใ่ชบ้งัคับเกีย่วกับการตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า 



   

รายละเอียดของอุปกรณ์  

 คณุสมบตัทิ ีส่ าคญั 
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3 รายละเอยีดของอปุกรณ์ 

3.1 คณุสมบตัทิ ีส่ าคญั 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang มคีณุสมบตัดิังตอ่ไปนี้: 

 แนวรวมล าแสง; แนวล าแสงจะบรรจบกนัในระยะการท างานที ่300 มม. 

 ระยะการปฏบิัตงิาน 300 มม. 

 ฟิลเตอรส์เีขยีวส าหรับการสงัเกตเสน้เลอืด (นอกเหนอืจากอปุกรณ์เชงิมมุ) 

 การปรับแกไ้ขคา่ไดออปเตอรผ์่านชอ่งมองปรับได ้

 ไฟ LED มกี าลงัสอ่งสวา่งระดับ 45,000-52,000 lx1 และอณุหภมูสิรีะหวา่ง 5,700-6,000 K 

 กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang ออกแบบมาเพือ่ใหม้อีายุการใชง้าน 10 ปี 

3.2 โคลโปสโคป 

ดา้นหนา้  ดา้นหลงั 
   

 

 

 

 

1 ตัวปรับก าลังขยาย 
 

8 ชดุไฟ LED 

2 การปรับแนวนอน  
 

9 ฟิลเตอรส์เีขยีว 

3 ทอ่ตอ่ 
 

10 แคลมป์สกรเูพือ่ปรับลาดเอยีง 

4 การปรับแนวตัง้  
 

11 สายหลอดไฟ 

5 ชอ่งส าหรับตดิตัง้แผน่เพลท  
 

12 ชอ่งมอง 

6 เลนสด์า้นหนา้ 
 

13 บอดีข้องปรซิ ึม่ 

7 ออปตกิของหลอดไฟ 
 

  

                                           
1 23,000-35,000 lx ส าหรับกลอ้งโคลโปสโคปทีม่รีะดับการขยายภาพอยูท่ีร่ะดับ 3.75x/7.5x/15x 



   

 

 รายละเอียดของอุปกรณ์  

 โคลโปสโคป 
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แผน่ป้ายระบปุระเภทของกลอ้งโคลโปสโคป 

หมายเลขรุน่  

 

ชือ่อปุกรณ ์

เครือ่งหมาย CE 

หมายเลขประจ าเครือ่ง วันทีผ่ลติ 

อนิพตุ 

ผูผ้ลติ แยกทิง้เป็นขยะทีเ่ป็นอปุก
รณ์ไฟฟ้า 

แหลง่จา่ยไฟ 

    

 

 

ค าเตอืน การบาดเจ็บจากไฟฟ้าลดัวงจร 

การใชแ้หลง่จา่ยไฟจากแหลง่อืน่อาจสง่ผลใหเ้กดิไฟฟ้าลดัวงจรได ้

 กลอ้งโคลโปสโคปทีไ่ดแ้สดงรายชือ่ไวด้า้นบนตอ้งใชง้านกบัแหลง่

จา่ยไฟทีร่ะบไุวเ้ทา่นัน้! 

    

 
 

1 สวติชเ์ปิด/ปิด 

2 ตัวควบคมุความสว่าง 

3 ชอ่งตอ่ส าหรับสายเมน 

4 ชอ่งฟิวส ์

5 ชอ่งตอ่แบบเกลยีวล็อกส าหรับสายไฟของหลอดไฟ 

 



   

รายละเอียดของอุปกรณ์  

 โคลโปสโคป 

 

 

   
 

12 / 46   
   

   
 

แผน่ป้ายระบปุระเภทแหลง่จา่ยไฟ 

 

 

 

 

ชือ่อปุกรณ ์

เครือ่งหมาย CE 

การปกป้อง คลาส II 

ผูผ้ลติ 

ประเภทการปกป้อง 

แยกทิง้เป็นขยะทีเ่ป็นอปุ
กรณ์ไฟฟ้า 

หมายเลขรุน่ 

หมายเลขประจ าเครือ่ง 

วันทีผ่ลติ 

อนิพตุ 

เอาตพ์ตุ 

ปฏบัิตติามค าแนะน าการ
ใชง้าน 



   

 

 รายละเอียดของอุปกรณ์  

 ขาต ัง้ 
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3.3 ขาต ัง้ 

ขาต ัง้แบบ Swing-o-matic  ขาต ัง้แบบ Balance-o-matic 

   

 

 

 
 

1 ลกูบดิสกรรูปูดาว 
 

1 ระดับแกนหมนุ 

2 เสาฐานถว่ง 
 

2 เสาส าหรับขาตัง้ balance-o-matic 

3 แคลมป์ปีกสวงิ 
 

3 แกนสปรงิ  

4 แหวนรองพรอ้มกับสลักยดึ 
 

4 แคลมป์คู่ 

5 แทน่ยดึเสา 
 

5 ปลอกปรับระดับส าหรับขดสปรงิ 

6 ฐานแบบ 5 แฉกมแีทน่น ้าหนักถว่ง 
 

6 ฐานแบบ 5 แฉกมแีทน่น ้าหนักถว่ง 

7 โครง 
 

7 แทน่ยดึเสา 

8 แคลมป์สกรสู าหรับชอ่งยดึ 
 

8 โครง 

9 แหลง่จ่ายไฟ 
 

9 แคลมป์สกรสู าหรับชอ่งยดึ 

  
 

10 แหลง่จ่ายไฟ 

  
 

11 กา้นแคลมป์ 

     

 
  



   

รายละเอียดของอุปกรณ์  

 ขาต ัง้ 

 

 

   
 

14 / 46   
   

   
 

   

ขาต ัง้ตรง   

   

 

  

 

1 แคลมป์สกรสู าหรับชอ่งยดึ 
 

  

2 แหลง่จ่ายไฟ 
 

  

3 จุดจ่ายไฟ 
 

  

4 เสาขาตัง้ 
 

  

5 ฐานแบบ 5 แฉก 
 

  

     

 
 



   

 

 ข้อมูลทางเทคนิค  

 ขอ้มูลท ัว่ไป 
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4 ขอ้มลูทางเทคนคิ 

4.1 ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูในการท างาน 

ประเภทการใชง้าน ไมค่วรใชใ้นบรเิวณทีม่อีอกซเิจนหนาแน่น 

โหมดการท างาน สามารถใชง้านไดต้อ่เนือ่ง 

การสมัผสัผูป่้วย อปุกรณ์นีไ้มม่สีว่นทีส่ัมผัสกับตัวผูป่้วยโดยตรง 

ระยะการท างาน 300 มม. 

สภาพแวดลอ้มและการจดัเก็บ 

สภาวะอณุหภมูแิวดลอ้ม 10-45 °C 

ความชืน้สมัพทัธ ์ 30-75% แบบไมค่วบแน่น 

แรงดนัอากาศ 700-1,060 hPa 

การจดัเก็บ เก็บในทีแ่หง้ เย็น ปลอดจากหยดน ้า ไมม่กีารควบแน่น 

4.2 แหลง่จา่ยไฟ 

แหลง่จา่ยไฟ  B 6400 / LED Y/C 

อนิพตุ 100-240 V ~ 2 Amax, 50/60 Hz 

เอาตพ์ตุ 3.2 V  3 Amax 

5 V  600 mAmax 

การป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 
การปกป้อง คลาส II 

การป้องกนัจากวตัถแุปลกปลอมและน า้เขา้ IP 20 

ก าลงัสอ่งสวา่งอนิตเิกรด 

 ทีม่กี าลงัขยาย 

3.75x/7.5x/15x 7.5x/15x/30x 

แหลง่ของแสง LED 

การใชพ้ลงังาน 10 W 

อณุหภมูสิ ีT F 5,700-6,000 K 

ความเขม้ของแสง EV  

(ทีร่ะยะ 300 มม.) 

23,000-35,000 lx 45,000-52,000 lx 

เสน้ผา่ศนูยก์ลางพืน้ทีส่อ่งสวา่ง 78 มม. 58 มม. 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางขอบเขตการมองเห็น 76/38/19 มม. 46/23/11.5 มม. 

 



   

ข้อมูลทางเทคนิค  

 กลอ้งโคลโปสโคปมาตรฐาน 
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4.3 กลอ้งโคลโปสโคปมาตรฐาน 

1E LED  

  

 

 

 
 

รุน่ 1E LED 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

น า้หนกั  2.75 กก. 

ขนาด ส x ก x ย  605 x 135 x 205 มม. 

การก าหนดคา่ 

ก าลงัขยาย 7.5x – 

15x 
 

30x – 

การแกไ้ขคา่ไดออปเตอร ์

(±7 ไดออปเตอร)์ 
 

การปรบัแกแ้กนแนวนอนแล
ะแนวต ัง้อยา่งละเอยีด 

 

ฟิลเตอรส์เีขยีว  

มมุมองระดบั 45 องศา – 

มมุลาดเอยีงดา้นหวั 50° 

 



   

 

 ข้อมูลทางเทคนิค  

 กลอ้งโคลโปสโคปมาตรฐาน 
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1D LED  1DW LED 

   

 

 

 

 
 
 

รุน่ 1D LED2 1DW LED 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

น า้หนกั  3.00 กก. 3.10 กก. 

ขนาด ส x ก x ย  605 x 135 x 205 มม. 640 x 135 x 245 มม. 

การก าหนดคา่ 

ก าลงัขยาย 7.5x 
  

15x 
  

30x 
  

การแกไ้ขคา่ไดออปเตอร ์

(±7 ไดออปเตอร)์ 
  

การปรบัแกแ้กนแนวนอนแล
ะแนวต ัง้อยา่งละเอยีด 

  

ฟิลเตอรส์เีขยีว  – 

มมุมองระดบั 45 องศา –  

มมุลาดเอยีงดา้นหวั 50° 50° 

                                           
2 ยังเหมอืนกับ 1DS LED (ก าลังขยาย: 3.75x/7.5x/15x) 



   

ข้อมูลทางเทคนิค  

 กลอ้งโคลโปสโคปส าหรบัถา่ยภาพ/วดีโีอ 
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4.4 กลอ้งโคลโปสโคปส าหรบัถา่ยภาพ/วดีโีอ 

3ML LED  3MVS LED Y/C NTSC 

   

 

 

 
 
 

รุน่ 3ML LED3 3MLW LED 3MVS LED Y/C NTSC 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

น า้หนกั  3.90 กก. 4.05 กก. 3.50 กก. 

ขนาด ส x ก x ย  660 x 135 x 210 มม. 675 x 135 x 240 มม. 605 x 135 x 205 มม. 

การก าหนดคา่ 

ก าลงัขยาย 3.75x – –  

7.5x 
   

15x 
   

30x 
  – 

การแกไ้ขคา่ไดออปเตอร ์

(±7 ไดออปเตอร)์ 
   

การปรบัแกแ้กนแนวนอนแล
ะแนวต ัง้อยา่งละเอยีด 

   

ฟิลเตอรส์เีขยีว  –  

มมุมองระดบั 45 องศา –  – 

กลอ้งวดีโีอ รวมอยูด่ว้ย – –  

กลอ้งวดีโีอ ภายนอก   – 

กลอ้ง DSLR 
(เชน่ Canon EOS) 

  – 

มมุลาดเอยีงดา้นหวั 45° 45° 50° 
 

                                           
3 ยังเหมอืนกับ 3MLS LED 1" และ 3MLS LED 1/2" (ก าลังขยาย: 3.75x/7.5x/15x) 
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3MVC LED USB  3MVCW LED USB 

   

 

 

 

 
 

รุน่ 3MVC LED USB4 3MVCW LED USB 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

น า้หนกั  3.25 กก. 3.60 กก. 

ขนาด ส x ก x ย  625 x 135 x 195 มม. 630 x 135 x 245 มม. 

การก าหนดคา่ 

ก าลงัขยาย 7.5x 
  

15x 
  

30x   

การแกไ้ขคา่ไดออปเตอร ์

(±7 ไดออปเตอร)์ 
  

การปรบัแกแ้กนแนวนอนแ
ละแนวต ัง้อยา่งละเอยีด 

  

ฟิลเตอรส์เีขยีว  – 

มมุมองระดบั 45 องศา –  

กลอ้งวดีโีอ รวมอยูด่ว้ย   

กลอ้งวดีโีอ ภายนอก – – 

กลอ้ง DSLR 

(Canon EOS) 
– – 

มมุลาดเอยีงดา้นหวั 50° 50° 

                                           
4 ยังเหมอืนกับ 3MVCS LED USB (ก าลังขยาย: 3.75x/7.5x/15x) 
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4.5 ขาต ัง้

ขาตัง้และฐานถว่งเป็นอปุกรณ์เสรมิส าหรับกลอ้งโคลโปสโคป 

ขาต ัง้ตรง ขาต ัง้แบบ Swing-o-matic ขาต ัง้แบบ Balance-o-matic 

รุน่ ขาต ัง้ตรง ขาต ัง้แบบ 
Swing-o-matic 

ขาต ัง้แบบ 
Balance-o-matic 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 

น า้หนกั (ไมม่ฐีานถว่ง) 1.75 กก. 5.00 กก. 7.90 กก. 

น า้หนกั (พรอ้มฐานถว่ง) 26.75 กก. 30.00 กก. 32.90 กก. 

ขนาด ส x ก  max 670 x 120 มม. 680 x 640 มม. 750 x 715 มม. 

การเคลือ่นทีแ่นวนอน – 

(เสาคงที)่ 

หมนุรอบอสิระในรัศม ี

600 มม. 

แกวง่อสิระในรัศม ี

600 มม. 

การเคลือ่นทีแ่นวต ัง้ – 

(ล็อกไดด้ว้ยมอื) 

– 

(ล็อกไดด้ว้ยมอื) 

การเคลือ่นทีแ่บบไรแ้รงอย่

างสมดลุ ล็อกได ้

ความสงูขณะท างาน 970-1090 มม.

(ล็อกไดด้ว้ยมอื) 

860-1260 มม.

(ล็อกไดด้ว้ยมอื) 

850-1410 มม.

(กลไกการล็อกแบบสองขั ้ 
นตอน) 

การก าหนดคา่ 

ตวัยดึทีน่ ัง่

(ขวา/ซา้ย) 
–  

สว่นประกอบของฐานแบบ 
5 แฉก 

เฉพาะฐานแบบ 5 

แฉกทีม่นี ้าหนักเบา 
(ไมม่แีทน่น ้าหนักถว่ง) 

 



   

 

 ข้อมูลทางเทคนิค  

 ฐานแบบ 5 แฉก 
   
 

  21 / 46 
   

   
 

4.6 ฐานแบบ 5 แฉก 
   

 

  

 
 

รุน่ ฐานแบบ 5 แฉกชนดิหนกั 

น า้หนกั  25.00 กก. (รวมแทน่น ้าหนักถว่ง) 

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง  650 มม. 

ลอ้หมนุอสิระ ลอ้หมนุอสิระส าหรับพืน้ทกุแบบ, ลอ้ล็อกได ้5 ลอ้ 
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4.7 หมายเลขรุน่ 

หมายเลขรุ่น ( ) ประกอบดว้ยหมวดหมูต่อ่ไปนี้: 

 

  ชอ่งมอง ก าลงัขยาย การปรบัสว่นหวั ไฟสอ่งสวา่ง การเชือ่มตอ่กลอ้ง ขนาดชปิ 

เลข  1 2 3 4 5 6 

 ชือ่รุน่ ตรง มมุเอยีง 45° 1 
15x 

D 
7.5/15/30x 

S 
3.75/7.5/15x 

ปรับได ้ มมุเอยีงเทา่นัน้ LED -- USB Y/C NTSC -- 1/4ʺ 1/3ʺ 1/2ʺ 1ʺ 

รหสั XXX – 1 2 1 2 3 1 2 1 0 1 3 0 1 2 3 5 

 

                 

ตวัอยา่ง: 1D-121100 1   2  1  1 0   0     

 

ตวัอยา่งทีแ่สดงไวน้ีเ้ป็นรุ่น 1D LED ทีม่คีณุสมบัตดิงัตอ่ไปนี:้ 

เลข 1: มมุมองตรง 

เลข 2: ก าลงัขยาย 7.5/15/30x 

เลข 3: ตวัเลอืกถงึการปรับความสงู มมุเอยีงและความคมชดั 

เลข 4: ไฟ LED 

เลข 5: ไมม่กีารเชือ่มตอ่กลอ้ง  

เลข 6: ไมม่ชีปิ 
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4.8 ความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าหนดของแมเ่หล็กไฟ
ฟ้าทีไ่ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

ไดรั้บการออกแบบใหท้นตอ่ผลกระทบของการรบกวนจากคลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้า (EMI) 

และเป็นไปตามมาตรฐานลา่สดุของ EMC อยา่งไรก็ตาม 

พลงังานแมเ่หล็กไฟฟ้าในระดับทีส่งูมาก ( สงูกวา่ระดับทีร่ะบไุวใ้น IEC 60601-1-2) 

อาจมคีลืน่รบกวนได ้

เพือ่ลดความเสีย่งของ EMI ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าเหลา่นี้ : 

 อยา่เปิดหรอืใชอ้ปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที ่เชน่ 

วทิยุสือ่สารสองทางหรอืโทรศัพทม์อืถอืในบรเิวณใกลเ้คยีงกับอปุกรณ์ 
หากจ าเป็นตอ้งใชง้านอปุกรณ์ดงักลา่ว โปรดปฏบิตัติามขอ้มูลเกีย่วกบั 'ระยะทีแ่นะน า' 

ในตารางตอ่ไปนี้ 

 ในกรณีทีเ่กดิเหต ุEMI ทีอ่ธบิายไมไ่ด ้ใหต้รวจสอบวา่มกีารสง่สญัญาณใด ๆ เชน่ 

สถานวีทิยหุรอืโทรทัศนท์ีต่ัง้อยูใ่นบรเิวณใกลเ้คยีงหรอืไม่ 

คณุอาจตอ้งเปลีย่นต าแหน่งของอปุกรณ์หรอืตดิตัง้ตวัป้องกนัระหวา่งตัวสง่สญัญาณกบัอปุก

รณ์ 

 เราตอ้งการเนน้ย ้าวา่การดดัแปลงอปุกรณ์หรอืการเพิม่อปุกรณ์เสรมิหรอืสว่นประกอบตา่ง  
ๆ อาจท าใหอ้ปุกรณ์ไวตอ่คลืน่รบกวนความถีส่งูได ้

ตาราง 1: 

ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ - รงัสแีมเ่หล็กไฟฟ้า 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าห
นดทีไ่ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง ผูใ้ชง้านกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

จะตอ้งตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์จะถกูใชง้านในสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบการแผร่งัส ี ความสอดคลอ้ง สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า - ค าแนะน า 

การแผรั่งส ีRF 

CISPR 11 

กลุม่ 1 กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang ใชพ้ลังงาน RF 

ส าหรับการท างานภายในเทา่นัน้ ดังนัน้ การแผรั่งส ีRF 

จงึต ่ามาก 

และไมม่แีนวโนม้กอ่ใหเ้กดิคลืน่รบกวนตอ่อปุกรณ์อเิล็กทรอนิ
กสท์ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง  

การแผรั่งส ีRF 

CISPR 11 

Class B กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

เหมาะส าหรับการใชง้านในทกุสภาพแวดลอ้ม 

รวมทัง้ภายในสถานประกอบการ 
และทีเ่ชือ่มตอ่โดยตรงกับเครอืขา่ยแหลง่จ่ายไฟแรงดันต ่าทีจ่่
ายใหต้ามอาคารส าหรับใชใ้นครัวเรอืน 

การแพรฮ่ารโ์มนกิ 

IEC 61000-3-2 

Class A 

การแพรแ่รงดันไฟฟ้าผันผวน/ 

แรงดันไฟฟ้ากระเพือ่ม 

ตรงตามมาตรฐาน 

IEC 61000-3-3  
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ตาราง 2:  

ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ - 

ภูมคิุม้กนัตอ่สญัญาณรบกวนแมเ่หล็กไฟฟ้าแมเ่หล็กไฟฟ้า 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าห
นดทีไ่ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง ผูใ้ชง้านกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

จะตอ้งตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์จะถกูใชง้านในสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบภมูคิุม้กนั ระดบัการทดสอบ  
IEC 60601 

ระดบัความสอดคลอ้ง สภาพแวดลอ้มทางแมเ่
หล็กไฟฟ้า - ค าแนะน า 

กระแสไฟฟ้าสถติ 
(ESD)  

±6 kV สัมผัส ±6 kV สัมผัส พืน้หอ้งควรเป็นไม ้

คอนกรตี 

หรอืกระเบือ้งเซรามกิ 

หากพืน้หอ้งเป็นวัสดสุังเค
ราะห ์

ความชืน้สัมพัทธค์วรอยูท่ี่
อยา่งนอ้ย 30% 

IEC 61000-4-2 ±8 kVลม ±8 kVลม 

แรงดันไฟฟ้าเกนิชัว่ครู่
แบบรวดเร็ว 

±2 kV 

ส าหรับสายไฟจากแหลง่
จ่ายไฟ 

±2 kV 

ส าหรับสายไฟจากแหลง่จ่ายไฟ 
แหลง่จ่ายไฟหลักควรใชด้ ้
วยกันไดก้ับแหลง่จ่ายไฟฟ้
าของอาคารพาณชิยท์ั่วไป
หรอืโรงพยาบาล IEC 61000-4-4 ±1 kV 

ส าหรับอนิพตุ/เอาตพ์ตุ 
±1 kV ส าหรับอนิพตุ/เอาตพ์ตุ 

ไฟกระชากแรงดัน ±1 kV โหมดแรงดันตา่ง ±1 kV โหมดแรงดันตา่ง แหลง่จ่ายไฟหลักควรใชด้ ้
วยกันไดก้ับแหลง่จ่ายไฟฟ้
าของอาคารพาณชิยท์ั่วไป

หรอืโรงพยาบาล 

IEC 61000-4-5 ±2 kV โหมดปกต ิ ±2 kV โหมดปกต ิ

แรงดันไฟฟ้าตกชัว่ขณ
ะ ไฟฟ้าดับชั่วขณะ 
และการเปลีย่นแปลงแร
งดันไฟฟ้าทีส่ายอนิพตุ
ของแหลง่จ่ายไฟ 

IEC 61000-4-11 

<5 % UT (กระแสตก 

>95 % ในหน่วย UT) 

ส าหรับ 0.5 รอบ 

<5 % UT (กระแสตก >95 % 

ในหน่วย UT) ส าหรับ 0.5 รอบ 

แหลง่จ่ายไฟหลักควรใชด้ ้
วยกันไดก้ับแหลง่จ่ายไฟฟ้
าของอาคารพาณชิยท์ั่วไป
หรอืโรงพยาบาล 

หากผูใ้ชง้านกลอ้งโคลโป
สโคปของ Leisegang 

ตอ้งการท างานตอ่เมือ่เกดิ
ไฟฟ้าดับชัว่คราว 
ขอแนะน าใหใ้ชก้ลอ้งโคล
โปสโคปของ Leisegang 

จากแหลง่จ่ายไฟส ารองหรื
อแบตเตอรีท่ีจ่ะไมห่ยดุชะ
งัก 

<40 % UT (กระแสตก 

>60 % ในหน่วย UT) 

ส าหรับ 5 รอบ 

<40 % UT (กระแสตก >60 % 

ในหน่วย UT) ส าหรับ 5 รอบ 

<70 % UT (กระแสตก 

>30 % ในหน่วย UT) 

ส าหรับ 25 รอบ 

<70 % UT (กระแสตก >30 % 

ในหน่วย UT) ส าหรับ 25 รอบ 

<5 % UT (กระแสตก 

>95 % ในหน่วย UT) 

ส าหรับ 5 วนิาท ี

<5 % UT (กระแสตก >95 % 

ในหน่วย UT) ส าหรับ 5 วนิาท ี

สนามแมเ่หล็กของคลืน่
ความถีส่ายเมน 

(50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m สนามแมเ่หล็กของคลืน่คว
ามถีส่ายเมนควรจะอยูใ่นชว่
งทีเ่ทา่กับสภาพแวดลอ้มข
องอาคารพาณชิยท์ั่วไปหรื
อภายในสภาพแวดลอ้มขอ
งโรงพยาบาล 

หมายเหต:ุ UT เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับกอ่นทีจ่ะมกีารทดสอบระดับการประยกุตใ์ชง้าน 
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ตาราง 3:  

ค าแนะน าและค าประกาศของผูผ้ลติ - 

ภูมคิุม้กนัตอ่สญัญาณรบกวนแมเ่หล็กไฟฟ้าแมเ่หล็กไฟฟ้า 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่การใชง้านในสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีม่คีณุสมบตัติรงตามขอ้ก าห
นดทีไ่ดร้ะบไุวด้า้นลา่ง ผูใ้ชง้านกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

จะตอ้งตรวจดใูหแ้น่ใจวา่อปุกรณ์จะถกูใชง้านในสภาพแวดลอ้มดงักลา่ว 

การทดสอบภมูคิุ ้
มกนั 

ระดบัการทดสอบ  
IEC 60601 

ระดบัความสอดคลอ้ง สภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้า - 

ค าแนะน า 

Conducted HF 
IEC 61000-4-6 

Radiated RF 
IEC 61000-4-3 

3 Vrms 150 kHz 

ถงึ 80 MHz 

3 V/m 80 Mhz 

ถงึ 2.5 GHz 

3 V 

3 V/m 

ไมค่วรใชอ้ปุกรณ์สือ่สาร RF 

ทัง้แบบพกพาและเคลือ่นทีใ่กลก้ับกลอ้
งโคลโปสโคปของ Leisegang 

รวมทัง้สายเคเบลิ 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นระยะห่างทีเ่หมาะสม 

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่ับสตูรทีถ่กูตอ้งของความถีข่
องเครือ่งสง่สัญญาณ 

ระยะทีแ่นะน า: 

d = [3.5 / 3] √P  

d = [3.5 / 3] √P 80 MHz ถงึ 
800 MHz 

d = [7 / 3] √P 800 MHz ถงึ 
2.5 GHz 

ในกรณีนี ้P คอื 

ก าลังเอาตพ์ตุสงูสดุของเครือ่งสง่สัญญ
าณ มหีน่วยเป็นวัตต ์( W ) 

ตามทีผู่ผ้ลติเครือ่งสง่สัญญาณระบ,ุ  

d คอื ระยะทางทีแ่นะน า 

มหีน่วยเป็นเมตร (ม.) 

ความเขม้ของสนามพลังของเครือ่งสง่สั

ญญาณ RF คงที ่
ตามทีก่ าหนดโดยการส ารวจ (a) 

ควรต ่ากว่าระดับความสอดคลอ้งของระย
ะแตล่ะความถี ่ (b) 

อาจมคีลืน่รบกวนเกดิขึน้ในบรเิวณใกลเ้
คยีงอปุกรณ์ทีม่สีัญลักษณ์ตอ่ไปนี:้  

หมายเหต ุ1: ที ่80 MHz และ 800 MHz, มคีลืน่ความถีส่งูกวา่ปรากฏ 

หมายเหต ุ2: ค าแนะน านีอ้าจใชไ้มไ่ดก้ับทกุสถานการณ์ 
การแผแ่นวแมเ่หล็กไฟฟ้าจะไดร้ับผลกระทบจากการดดูกลนืและการสะทอ้น จากโครงสรา้ง 

วัตถแุละคน 

a) ตามทฤษฎแีลว้เราไมส่ามารถประเมนิความเขม้ของสนามพลังของเครือ่งสง่สัญญาณแบบคงที ่เชน่ 

สถานฐีานส าหรับ (มอืถอื/ไรส้าย) โทรศัพทแ์ละวทิยเุคลือ่นทีค่ลืน่สาธารณะ วทิยสุมัครเลน่ 

สถานวีทิย ุAM และ FM และสถานโีทรทัศนไ์ดอ้ยา่งแมน่ย า 

ขอแนะน าใหใ้ชก้ารส ารวจแมเ่หล็กไฟฟ้าโดยการเดนิส ารวจสถานที ่
ในการประเมนิสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าจากเครือ่งสง่ RF แบบคงที ่
หากความแรงของสนามทีวั่ดไดใ้นสถานทีท่ีม่กีารใชง้านกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

เกนิกวา่ระดับ RF ทีร่ะบไุวข้า้งตน้ 

สถานทีด่ังกลา่วตอ้งมกีารดแูลเป็นการเฉพาะเพือ่รับประกันวา่กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

จะท างานเป็นปกต ิหากพบการท างานทีไ่มถ่กูตอ้ง อาจจ าเป็นตอ้งมมีาตรการเพิม่เตมิ เชน่ 

การปรับเปลีย่นหรอืการยา้ยทีต่ัง้ของกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

b) สงูกวา่ชว่งความถี ่150 kHz ถงึ 80 MHz ความแรงของสนามแมเ่หล็กควรจะนอ้ยกวา่ 3 V/m. 



   

ข้อมูลทางเทคนิค  

 ความเขา้กนัไดท้างแมเ่หล็กไฟฟ้า 
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ตาราง 4:  

ระยะหา่งระหวา่งอุปกรณ์สือ่สาร RF ท ัง้มอืถอื/อุปกรณ์พกพากบักลอ้งโคลโปสโคปของ 

Leisegang 

ทีแ่นะน าน ัน้ใชเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์และระบบทีไ่มไ่ดม้ไีวส้ าหรบัการใชง้านเพือ่การรกัษาพ

ยาบาลทีย่ดืชวีติเทา่น ัน้ 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

มไีวเ้พือ่ใชง้านในสภาพแวดลอ้มทางแมเ่หล็กไฟฟ้าทีม่กีารเฝ้าระวงัการรบกวนจากการแผรั่งส ี

RF ลกูคา้หรอืผูใ้ชง้านกลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang 

สามารถชว่ยป้องกนัการรบกวนของแมเ่หล็กไฟฟ้าได ้

ดว้ยการรักษาระยะห่างระหวา่งอปุกรณ์สือ่สาร RF แบบพกพา/มอืถอื (เครือ่งสง่สญัญาณ) 

กบักลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang ตามทีไ่ดแ้นะน าไวด้า้นลา่ง 

ระยะหา่งขัน้ต า่นีจ้ะก าหนดจากคา่เอาตพ์ุตสงูสดุของอปุกรณ์สือ่สาร 

คา่ก าลงัเอาตพ์ตุของเ
ครือ่งสง่สญัญาณ W 

ระยะหา่งตามความถีข่องเครือ่งสง่ m 

150 kHz ถงึ 80 MHz 

d = [3.5 / 3] √P 

80 MHz ถงึ 800 MHz 

d = [3.5 / 3] √P 

800 MHz ถงึ 2.5 GHz 

d = [7 / 3] √P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.2 1.2 2.3 

10 3.7 3.7 7.4 

100 12 12 23 

ส าหรับเครือ่งสง่สัญญาณทีม่กี าลังเอาตพ์ตุสงูสดุทีไ่มไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ เราสามารถประมาณระยะหา่งทีแ่นะน า d 

เป็นเมตร (ม.) ไดโ้ดยใชส้มการทีเ่หมาะสมกับคลืน่ความถีข่องเครือ่งสง่สัญญาณ โดย P 

คอืระดับเอาตพ์ตุสงูสดุของเครือ่งสง่สัญญาณเป็นวัตต ์( W) ตามทีผู่ผ้ลติเครือ่งสง่สัญญาณแจง้ไว ้

หมายเหต ุ1: ที ่80 MHz และ 800 MHz, มคีลืน่ความถีส่งูกวา่ปรากฏ 

หมายเหต ุ2: ค าแนะน านีอ้าจใชไ้มไ่ดก้ับทกุสถานการณ์ 
การแผแ่นวแมเ่หล็กไฟฟ้าจะไดร้ับผลกระทบจากการดดูกลนืและการสะทอ้น จากโครงสรา้ง 

วัตถแุละคน 



   

 

 การขนส่งและการจดั เ ก็บ  

 การจดัเก็บ 
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5 การขนสง่และการจดัเก็บ 

5.1 การจดัเก็บ 
   

 

 

 หากคณุตอ้งเก็บกลอ่งไวเ้ป็นเวลานาน โปรดเอาใจใสต่รวจสอบวา่สภาพแวดลอ้มแหง้ 

เย็นและไมม่กีารควบแน่น คณุตอ้งเก็บกลอ่งไวใ้นทีท่ีไ่มม่นี ้าหยด 

 จัดเก็บกลอ่งใหถ้กูดา้น ตามทีม่กีารระบไุวว้า่ 'ตัง้ดา้นนีข้ ึน้ (Top)' 
  

   

5.2 การทิง้วสัดบุรรจภุณัฑ ์
   

 

 

บรรจภุัณฑท์ ามาจากวัสดรุไีซเคลิและสามารถน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้

ใชร้ะบบการก าจัดขยะตามทีก่ าหนดไวเ้ฉพาะของประเทศ 

   

 

 

เก็บรักษากลอ่งบรรจภุัณฑเ์ดมิไวอ้ยา่งนอ้ยตลอดระยะเวลาของการรับประกนัสนิคา้ 

เพือ่น าไปใชป้กป้องอปุกรณ์ระหวา่งการขนสง่ไดอ้ยา่งปลอดภัย เมือ่จ าเป็น 

หากไมม่กีลอ่งบรรจภุัณฑเ์ดมิ เราจะคดิคา่ใชจ้า่ยส าหรับกลอ่งบรรจภุัณฑ ์
  

   



   

การปฏิบตั ิงาน  

 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
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6 การปฏบิตังิาน 

6.1 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
   

 

 

การตดิตัง้และการเริม่ตน้การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคปควรจะด าเนนิการโดยชา่งเทคนคิทีช่ าน

าญงาน กรุณาตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ 

  

   

กอ่นทีจ่ะเริม่การตัง้คา่ โปรดตรวจสอบดวูา่เสยีบปลั๊กสายไฟและแหลง่จา่ยไฟเปิดอยู่ 

6.1.1 การปรบัความสงู 

ความสงูในการท างานทั่วไปจะไดรั้บการตัง้คา่ในระหวา่งการประกอบอปุกรณ์ อย่างไรก็ตาม 

คณุสามารถปรับระดับความสงูไดห้ากจ าเป็น: 

ขาต ัง้แบบ Swing-o-matic 

    

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสีย่งจากการถกูน า้หนกักระแทก 

ขาตัง้มนี ้าหนักมากและหากท าตกอาจท าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการถกู
กระแทกได ้ 

 จับโครงขาตัง้ใหแ้น่นเมือ่ปรับความสงูในการท างานจนกระทัง่แหวน
รองรับล็อกเขา้ทีแ่ลว้ 

    

1. ยดึโครงขาตัง้แลว้ดงึสลกัยดึออกจากแหวนยดึ (1) 

เลือ่นแหวนยดึขึน้ลงตามความสงูทีต่อ้งการ 
แลว้ใสส่ลกัยดึลงในชอ่งทีเ่หมาะสม (2): 

 

2. คอ่ย ๆ ปลอ่ยโครงขาตัง้ 

 คณุปรับความสงูทั่วไปในการท างานเสร็จสิน้แลว้ 



   

 

 การปฏิบตั ิงาน  

 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
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ขาต ัง้แบบ Balance-o-matic 

ปลดกา้นล็อก 

เลือ่นโครงขาตัง้ขึน้ลงตามความสงูทีต่อ้งการแลว้เลือ่นกา้นล็อกกลับมา
ทีต่ าแหน่งล็อก:  

 

   

 

 

ในต าแหน่งทีไ่มไ่ดใ้ชง้านหรอืหากอยูน่อกต าแหน่งการใชง้าน 

คณุอาจปรับขาตัง้ใหอ้ยูใ่นต าแหน่ง "ต าแหน่งพักรอ" (พับเก็บไว)้ เมือ่อยูใ่นต าแหน่งดงักลา่ว 

ควรหลกีเลีย่งการเลือ่นขัน้เลือ่นลง 

เนือ่งจากอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สว่นรองรับและโครงขาได ้

คณุสามารถท าการเลือ่นขึน้ในแนวตัง้ไดเ้ฉพาะกรณีการยดืเทา่นัน้ 
  

 

ทอ่ตอ่ของกลอ้งโคลโปสโคป 

   

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสีย่งตอ่การกระแทกเนือ่งจากการลดความสงูอยา่งรว
ดเร็วของกลอ้งโคลโปสโคป 

กลอ้งโคลโปสโคปมนี ้าหนักมากและอาจท าใหเ้กดิการบาดเจ็บจากการถู

กกระแทก  

 จับกลอ้งโคลโปสโคปไว ้

เมือ่ปลอ่ยแคลมป์สกรูและตัง้ไปทีต่ าแหน่งทีต่ า่ทีส่ดุ 

    

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ 

หากไม่ไดส้อดทอ่ตอ่ใหล้กึพอในโครงขาตัง้ 

อาจเกดิการบาดเจ็บตอ่บคุคลหรอือปุกรณ์อาจเสยีหายได ้ 

 ตอ้งสอดทอ่ตอ่ของกลอ้งโคลโปสโคปใหล้กึลงไป อยา่งนอ้ย 20 ซม. 

เสมอโดยสอดเขา้ไปในทอ่โครงขาตัง้เพือ่ใหม้ั่นใจวา่มั่นคงแน่นหนา 

   



   

การปฏิบตั ิงาน  

 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
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สิง่จ าเป็นตอ้งท ากอ่น (ส าหรบัขาต ัง้ balance-o-matic): 

 ขาตัง้ balance-o-matic จะอยู่ในต าแหน่งล็อก 
 

1. จับหัวเครือ่งโคลโปสโคปใหแ้น่นแลว้คลายแคลมป์สกรูออกจากชอ่ง: 

 
 
 

2. เลือ่นกลอ้งโคลโปสโคปตามความสงูทีต่อ้งการแลว้ขนัแคลมป์สก
รูใหแ้น่นอกีครัง้ 

โปรดสงัเกตวา่การสอดทอ่ตอ้งมคีวามลกึอยา่งนอ้ย 20 ซม. 

 คณุปรับความสงูทั่วไปในการท างานเสร็จสิน้แลว้ 
 

6.1.2 การปรบัต ัง้คา่ไดออปเตอร ์

การปรับรองรับสายตาสัน้หรอืยาว 
สามารถท าไดท้ัง้กับชอ่งมองทัง้สองขา้ง 

การปรับตัง้สามารถท าไดส้ าหรับดวงตาแบบแยกทลีะขา้ง  

(ระยะ: +7 ถงึ -7 ไอออปเตอร)์: 

 
 

สายตาปกต ิ ชอ่งมองทัง้สองขา้งจะตัง้ไวท้ีค่า่ 0  

ถา้ใสแ่วน่ ชอ่งมองทัง้สองขา้งจะตัง้ไวท้ีค่า่ 0 

ถา้ไมใ่สแ่วน่ ชอ่งมองจะแยกปรับอสิระ 

ใหป้รับแกไ้ขคา่ไดออปเตอรข์ณะก าลงัตัง้โฟกัสของชอ่งมอง 
(ดทูีห่ัวขอ้ 6.1.4 การปรบัโฟกสัของชอ่งมอง) 



   

 

 การปฏิบตั ิงาน  

 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
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6.1.3 การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคปกบัแวน่ตา 

1. ถอดฝาครอบบนชอ่งมองทัง้สองขา้งออก 

 

2. ท าตามทีอ่ธบิายไวใ้นหัวขอ้ 6.1.4 การปรบัโฟกสัของชอ่งมอง 

6.1.4 การปรบัโฟกสัของชอ่งมอง 

1. หมนุปรับแนวนอนเพือ่ใหห้ัวของกลอ้งโคลโปสโคปอยูใ่นต าแหน่ง

กึง่กลาง 

2. ต าแหน่งกลอ้งโคลโปสโคปตามแนวนอนทีร่ะยะ 300 มม. 

และอยูต่รงหนา้ของวัตถ ุ(เชน่ ผนังทีม่ลีวดลาย) 

3. ตัง้คา่จานก าลงัขยายไปทีร่ะดับก าลงัขยายสงูสดุ 30x (15x 

ส าหรับกลอ้งโคลโปสโคปทีม่รีะดบัก าลังขยาย 3.75x/7.5x/15x): 

 

4. หมนุบอดีข้องปรซิึม่จนคณุมองเห็นภาพแบบเดยีวกนั 



   

การปฏิบตั ิงาน  

 การเตรยีมการสอ่งตรวจ 
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5. ตัง้คา่วงไดออปเตอรส์ าหรับชอ่งมองทัง้สองขา้งที ่0: 

 

6. ใชต้าขา้งซา้ยมองไปทีช่อ่งมองดา้นซา้ย 

วงกลมสองวงจะตอ้งอยูใ่นโฟกัส หากไมเ่ห็นตามนี ้
ใหห้มนุวงไดออปเตอรจ์นกระทั่งมองเห็นวงกลมสองวงคมชดัและ

ชดัเจน 

7. จากนัน้หมนุปรับแนวนอนจนคณุสามารถมองเห็นวตัถไุดช้ดัดว้ยตา

ขา้งซา้ย 

8. จากนัน้ ใชเ้ฉพาะตาขวาของคณุมองลงไปในชอ่ง 

หมนุวงไดออปเตอรจ์นคณุสามารถมองเห็นวตัถไุดช้ดัเจนดว้ยตาข

วา 

 ตอนนีก้ลอ้งโคลโปสโคปไดต้ัง้คา่ใหอ้ยูใ่นโฟกัสแลว้ส าหรับต

าทัง้สองขา้งและกบัทกุๆ ก าลงัขยาย 

 ในขณะเดยีวกนักลอ้งทีเ่ชือ่มตอ่ไวใ้นขณะนี ้

ยังแสดงใหเ้ห็นภาพทีค่มชดัในทกุระดบัการขยาย 

6.1.5 การต ัง้คา่ระยะการท างาน  

ระยะการท างานจะเป็น 300 มม. 

โดยวดัจากขอบดา้นหนา้ของเลนสด์า้นหนา้ไปจนถงึผวิของเนือ้เยือ่ 

วางต าแหน่งของกลอ้งโคลโปสโคปไวท้ีร่ะยะนี้ 

กอ่นทีค่ณุจะท างานดว้ยโคลโปสโคป 
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6.2 การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคป 
    

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสีย่งจากการบาดเจ็บในกรณีอปุกรณ์ท างานผดิพลาด 

อปุกรณ์ทีท่ างานผดิพลาดสามารถท าใหเ้กดิการบาดเจ็บได ้

 หากสนันษิฐานไดว้า่อปุกรณ์นัน้ไมส่ามารถด าเนนิการไดอ้ย่างปลอด
ภัยใหน้ าออกจากการใหบ้รกิาร 

เก็บไวใ้นทีป่ลอดภัยป้องกนัการน าไปงานตอ่ 

และตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ 

   

 

 

เราขอแนะน าวา่เมือ่ไม่ไดใ้ชง้านอปุกรณ์ ใหปิ้ดสวติชเ์ครือ่งและคลมุดว้ยผา้กนัฝุ่ น  

  

   

6.2.1 การปรบัอยา่งละเอยีด 

การปรบัอยา่งละเอยีด 

การปรับทศิทางทัง้แนวนอน แนวตัง้ 

และมมุอยา่งละเอยีดสามารถท าไดผ้า่นกา้นหมนุปรับสองจุด: 

    

 

 
1 การปรบัแนวต ัง้ 

เลือ่นหัวของกลอ้งโคลโปสโคปขึน้และลง 

(สงูสดุ 80 มม.) 

2 การปรบัแนวนอน - โฟกสั 

เลือ่นหัวของกลอ้งโคลโปสโคปไปมาหนา้ห
ลัง (สงูสดุ 40 มม.) 

3 การปรบัแนวนอน - การเอยีง 

หัวของกลอ้งโคลโปสโคปสามารถเอยีงได ้
ดว้ยการหมนุปรับแนวนอนขึน้และลง 

   

 



   

การปฏิบตั ิงาน  

 การใชง้านกลอ้งโคลโปสโคป 
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6.2.2 การหมนุฟิลเตอรส์เีขยีวมาใชง้าน 

หากตอ้งการแยกแยะมมุมองเนื้อเยือ่ 

คณุสามารถหมนุฟิลเตอรส์เีขยีวมาใชง้านได:้ 

 
 

1 การหมนุฟิลเตอรส์เีขยีวมาใชง้าน 

2 การหมนุฟิลเตอรส์เีขยีวออกไป  

 
   

 

 

รุ่นทีม่มีมุมองภายใน 45° (1DW LED, 3MLW LED, 3MVCW USB LED) 

จะไมม่ฟิีลเตอรส์เีขยีว 

  

   

6.2.3 การปรบัก าลงัขยาย 

ก าลงัขยายสามารถปรับไดผ้า่นจานเปลีย่นก าลงัขยาย: 
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6.2.4 การก าหนดขนาดรอยโรค  

จะมวีงแหวนร่วมศนูยก์ลางสองวงอยู่ทีช่อ่งมองตาซา้ย วงแหวนวงใน 

A และวงแหวนวงนอก B 

วงแหวนสองวงนีจ้ะชว่ยประมาณขนาดของวตัถุทีส่อ่งตรวจได ้

จะมป้ีายบอกอยู่บนบอดีข้องปรซิึม่ดา้นซา้ย 

ซึง่ก าหนดขนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลางของวงกลมทัง้สองวงเป็น มม. 

ส าหรับก าลงัขยายแตล่ะระดับ: 

 

   

 

 

โปรดทราบวา่การประมาณการขนาดรอยโรคไมใ่ชว่ธิกีารวดัทีแ่มน่ย า 

และเป็นเพยีงการประเมนิโดยวจิารณญาณสว่นบคุคลเทา่นัน้  

  

   



   

การดูแล การบ ารุงรกัษา  การตรวจสอบ  

 การดูแลและการฆา่เชือ้ 
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7 การดแูล การบ ารงุรกัษา การตรวจสอบ 

7.1 การดแูลและการฆา่เชือ้  
   

 

 

ค าเตอืน การบาดเจ็บจากไฟฟ้าลดัวงจร 

แหลง่จา่ยไฟไมไ่ดป้้องกนัน ้าเขา้ 

หากน ้าไหลเขา้ไปในอปุกรณ์สามารถกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจรได  ้

 จงึตอ้งถอดปลั๊กกอ่นการท าความสะอาดอปุกรณ์เสมอ 

    

กลอ้งโคลโปสโคป, ขาต ัง้ 

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ 

ใหด้คู าแนะน าส าหรับการท าความสะอาดและฆา่เชือ้ตอ่ไปนี ้
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายตอ่อปุกรณ์: 

การท าความสะอาด 

 เชด็กลอ้งโคลโปสโคปและขาตัง้ดว้ยผา้ชบุน ้าหมาด ๆ (ไมเ่ปียก) 

เป็นประจ า ใชน้ ้ายาท าความสะอาดในระดบัความเจอืจางปกต ิ

จากนัน้ เช็ดอปุกรณ์ใหแ้หง้ดว้ยผา้ทีไ่มเ่ป็นขยุ 

โดยคณุสามารถใชน้ ้ายาท าความสะอาดตอ่ไปนีไ้ด:้ 

- น ้ายาท าความสะอาดอเนกประสงค ์

- น ้ายาท าความสะอาดเพือ่สขุอนามัย 

- น ้ายาท าความสะอาดพืน้ผวิ 

การฆา่เชือ้ 

 ฆา่เชือ้อปุกรณ์ดว้ยน ้ายาฆา่เชือ้มาตรฐานทั่วไปทีไ่ดม้าตรฐานดา้น
สขุอนามัยภายของประเทศนัน้ ๆ 

และตามแผนสขุอนามัยภายในองคก์รของคณุ 

สามารถใชน้ ้ายาฆ่าเชือ้ตอ่ไปนี้: 

- น ้ายาฆ่าเชือ้ประเภทแอลกอฮอลแ์บบพรอ้มใช ้เชน่ 
2-โพรพานอล (ไอโซโพรพานอล)  

- น ้ายาฆ่าเชือ้ประเภทสารเอมนี เชน่ Chloramine-T  

- น ้ายาฆ่าเชือ้ประเภทควอท 

(สารประกอบควอเตอรน์ารแีอมโมเนยีม) เชน่ สาร 
dimethyldidecyl  

- น ้ายาฆ่าเชือ้ประเภทใชแ้อกทฟีออกซเิจน (เพอรอ์อกไซด)์ 

เชน่ สารประกอบทีป่ลอ่ยออกซเิจน 

 คณุตอ้งใชน้ ้ายาท าความสะอาดและน ้ายาฆ่าเชือ้ตามขอ้ก าหนดขอ
งผูผ้ลติ ซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามระยะเวลาการใชน้ ้ายาทีไ่ดแ้นะน าไว ้

ปฏบิตัติามค าแนะน าการท าความสะอาดและการฆา่เชือ้ตอ่ไปนีเ้พือ่หลี

กเลีย่งความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้กบัอปุกรณ์: 

 สามารถใชน้ ้าสบูเ่พือ่ท าความสะอาดเลนสไ์ด:้ 

ใชผ้า้ทีเ่หมาะส าหรับการท าความสะอาดอปุกรณ์ออปตกิเพือ่เชด็ใ
หแ้หง้ 

 อยา่ใชส้ารท าความสะอาดหรอืน ้ายาฆ่าเชือ้ทีม่คีณุสมบตักิดักร่อนห
รอืรุนแรง เนือ่งจากอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายและการกัดกร่อนได ้



   

 

 การดูแล การบ ารุงรกัษา  การตรวจสอบ  

 การบ ารุงรกัษา 
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ออปตกิ 

    

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสยีหายตอ่ออปตกิ 

ควรท าความสะอาดและฆา่เชือ้ทัง้กลอ้งโคลโปสโคปและขาตัง้ 

เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายตอ่ออปตกิ 

ใหป้ฏบิตัติามค าแนะน าส าหรับการท าความสะอาด: 

 สามารถใชน้ ้าสบูเ่พือ่ท าความสะอาดออปตกิได:้ 

ใชผ้า้เชด็ออปตกิแบบพเิศษเพือ่เชด็ใหแ้หง้ 

 อยา่ใชส้ารความสะอาดและน ้ายาฆา่เชือ้ทีรุ่นแรงหรอืมฤีทธิก์ัดกร่อน
! เพราะอาจท าใหเ้กดิความเสยีหายกับพืน้ผวิได ้

   

แหลง่จา่ยไฟ 

   

 

 

ค าเตอืน การบาดเจ็บจากไฟฟ้าลดัวงจร 

แหลง่จา่ยไฟไมไ่ดป้้องกนัของเหลว 

หากน ้าไหลเขา้ไปในอปุกรณ์สามารถกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจรได  ้

 หลกีเลีย่งน ้าหยดและน ้ากระเซ็นเพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจเกดิ

ขึน้กบัอปุกรณ์ 

 อยา่ฉดีสารท าความสะอาดหรอืน ้ายาฆ่าเชือ้ลงบนแหลง่จา่ยไฟ 

   
 
 

อุปกรณเ์พิม่เตมิ (อะแดปเตอรภ์าพถา่ย/วดีโีอ อุปกรณ์ถา่ยภาพ กลอ้ง) 

    

 

 

ขอ้ควรระวงั ความเสยีหายตอ่อปุกรณ์ 

โปรดปฏบิัตติามค าแนะน าส าหรับการท าความสะอาดตอ่ไปนี้ 
เพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหายตอ่อปุกรณ์: 

 โปรดปฏบิัตติามค าแนะน าแบบเดยีวกนัทีแ่สดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ 

กลอ้งโคลโปสโคป, ขาตัง้ และ ออปตกิ 

 อยา่พยายามท าความสะอาดเลนสภ์ายในอะแดปเตอรห์รอืในกลอ้ง! 

เพราะอาจท าใหอ้ปุกรณ์เสยีหายได ้

   

7.2 การบ ารงุรกัษา 
   

 

 

กลอ้งโคลโปสโคปของ Leisegang นัน้ดแูลง่าย 

ไมม่ชี ิน้สว่นสกึหรอและไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารปรับเทยีบอปุกรณ์หรอื 

การบ ารุงรักษาเชงิป้องกนัภายในอายุการใชง้านทีค่าดและก าหนดไว ้

กอ่นการใชง้าน ผูใ้ชง้านควรตรวจสอบอปุกรณ์เพือ่ตรวจหาความเสยีหายทีส่ามารถมองเห็นได ้

คณุควรตรวจสอบความปลอดภัยดา้นไฟฟ้า 

รวมถงึการทดสอบการท างานตามกบัขอ้มลูตามมาตรฐาน IEC 62353 

หลงัจากการซอ่มแซมแตล่ะครัง้และ อยา่งนอ้ยทุก 3 ปี ทัง้นี้ 

เราไมไ่ดก้ าหนดการทดสอบฟังกช์นัการท างานจ าเพาะไว ้ 

Leisegang ไม่ไดร้ะบวุธิกีารทดสอบทีใ่ชท้ดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ดงันัน้ 

คณุสามารถน าวธิตีา่ง ๆ 

ตามมาตรฐานทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้มาใชท้ดสอบอปุกรณ์ส าหรับการปกป้อง คลาส II ได ้

เนือ่งจากกลอ้งโคลโปสโคปไม่ไดช้ ิน้สว่นเฉพาะ และไม่ไดเ้ป็นสว่นทีส่มัผัสกับผูป่้วยโดยตรง 

ดงันัน้ ขอ้จ ากัดส าหรับอปุกรณ์ทีม่ชี ิน้สว่นเฉพาะประเภท B 

จงึควรใชเ้ฉพาะกบัการประเมนิเทา่นัน้ 

  



   

การดูแล การบ ารุงรกัษา  การตรวจสอบ  
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7.3 การตรวจสอบ, การทดสอบซ า้  
   

 

 

Leisegang Feinmechanik-Optik GmbH ขอแนะน าใหต้รวจสอบเป็นประจ าทกุ 3 ปี 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ กรุณาตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ  
  

   



   

 

 การซ่อมแซม  
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8 การซอ่มแซม 
   

 

 

 การซอ่มแซมตอ้งกระท าโดยบคุคลหรอืหน่วยงานไดรั้บอนุญาตเทา่นัน้ 

ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งมกีารซอ่มแซม กรุณาตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ 

 สง่อปุกรณ์ทีอ่ยูใ่นสภาพทีท่ าความสะอาดและฆ่าเชือ้แลว้ 
กรุณาปฏบิตัติามขอ้มลูในหัวขอ้ 7 การดูแล การบ ารุงรกัษา การตรวจสอบ 

โดยเราไดแ้นบเอกสารเกีย่วกับการท าความสะอาดและการฆ่าเชือ้มาพรอ้มกับอปุกรณ์นีแ้ลว้  

 อปุกรณ์ดงักลา่วตอ้งไดรั้บการบรรจแุบบกนักระแทกและป้องกนัการแตกหัก 

ใหใ้ชว้สัดบุรรจภุัณฑเ์ดมิ หากท าได ้

  

   



   

ฝ่ายลูกค้าสมัพนัธ์ 
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9 ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์

ในกรณีทีม่ปัีญหาทางเทคนคิ ขอ้สงสยัหรอืขอ้รอ้งเรยีน โปรดตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ 

ในกรณีทีม่กีารรอ้งเรยีน โปรดเตรยีมพรอ้มส าหรับขอ้มูลตอ่ไปนี:้  

 หมายเลขใบสัง่ซือ้ 

 หมายเลขรุ่น( ) และ  

 หมายเลขเครือ่ง (SN) ของอปุกรณ์ 
 

หมายเลขเครือ่งจะปรากฏบนแผน่ป้ายระบปุระเภท:  

  

 
 
   

 

 

แผน่ป้ายระบปุระเภทในรูปภาพเป็นเพยีงตวัอยา่งเทา่นัน้! 

  

   

 



   

 

 การทิ้งขยะจากอุปกรณ์  
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10 การทิง้ขยะจากอปุกรณ์ 
 
   

 
 

ประเทศในสหภาพยโุรป 

 

ตามค าสัง่ของ EU วา่ดว้ยขยะของอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์(WEEE) (2002/96/EC) 

แลว้ คณุตอ้งแยกทิง้ขยะอปุกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสอ์อกจากขยะอืน่ ดงันัน้ 

อยา่ทิง้อปุกรณ์เกา่ของคณุพรอ้มกับขยะในครัวเรอืนตามปกต ิ

แตใ่หท้ิง้ทีพ่ืน้ทีท่ ิง้ขยะในทอ้งถิน่ของคณุหรอืตดิตอ่ผูจ้ัดจ าหน่ายของคณุ  

 
ประเทศนอกสหภาพยโุรป 

กฎระเบยีบอืน่ๆ อาจน าไปใชใ้นประเทศนอกสหภาพยโุรป 

โปรดรับทราบตามกฎหมายของแตล่ะภมูภิาค 
   

 



   

อภิธานศพัท์ 
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11 อภธิานศพัท ์
  

การแกไ้ขคา่ไดออปเตอร ์ การชดเชยส าหรับสายตาสัน้หรอืสายตายาว 
สามารถด าเนนิการไดส้ าหรับตาแต่ละขา้งแยกจากกันดว้ยคา่เฉลีย่ข
องชอ่งมองทัง้สองชอ่ง (ระยะ: +7 ถงึ -7 ไดออปเตอร)์ 

ระยะการท างาน ระยะหา่งจากเลนสด์า้นหนา้ถงึระดับวัตถ ุ(= 300 มม.) 

อณุหภมูสิ ีT F ก าหนดการแสดงผลสขีองแหลง่ก าเนดิแสง ในการใชอ้ณุหภมูสิ ี

เราสามารถก าหนดค่าสขีองแหลง่ก าเนดิแสงในเชงิความสัมพันธไ์ด ้

(แสง 'รอ้น' หรอื 'เย็น') ดว้ยสขีองแสงธรรมชาต ิ (แสงอาทติย)์ 

หน่วยวัดคา่อณุหภมูสิคีอืเคลวนิหรอื Kelvin (K) 

เสน้ผา่ศนูยก์ลางสนามแสง ขนาดของสนามซึง่เป็นพืน้ทีส่อ่งสวา่งในระยะทาง 300 มม. 

ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางขอบเข
ตการมองเห็น 

พืน้ทีท่ีม่องเห็นวัตถทุีส่ามารถมองเห็นไดผ้า่นกลอ้งโคลโปสโคป 

ยิง่มรีะดับก าลังขยายสงูมากเทา่ไหร ่
ขอบเขตการมองเห็นจะยิง่มขีนาดเล็กลง 

และยิง่ก าลังขยายลดลงจะมขีอบเขตการมองเห็นเพิม่ขึน้เชน่กัน 

ฟิลเตอรส์เีขยีว ฟิลเตอรส์ทีีท่ าใหส้แีดงและน ้าเงนิมดืลง 

และท าใหส้เีขยีวจะสวา่งชดัขึน้ ดังนัน้ 

คอนทราสตข์องภาพจะเพิม่ขึน้ 

เสน้เลอืดจะมองเห็นไดช้ดัเจนมากขึน้ 

ความเขม้ของการสอ่งสวา่ง E V ก าหนดลักซก์ารสอ่งสวา่งจากแหลง่ก าเนดิแสงไปยังพืน้ทีท่ีก่ าหนด 

หน่วยการวัดความเขม้ของแสงคอื ลักซ ์(ตัวยอ่ : LX ) 

LED ไดโอดเปลง่แสง  

อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสก์ึง่ตัวน าทีป่ลอ่ยออกมาแสง 

เมือ่กระแสไฟฟ้าไหลผา่น 

ชอ่งมอง สว่นส าหรับมองดว้ยตา 
ซึง่ภาพทีข่ยายถกูสรา้งดว้ยกลอ้งโคลโปสโคปจะสามารถมองเห็นได ้

ล าแสง, การรวมตวั ล าแสงสองล าส าหรับดวงตาจะยงิไปดว้ยกันทีจุ่ดเดยีว 
ไปทีต่ าแหน่งระยะ 300 มม. ตรงหนา้เลนส ์

ระยะทางนีจ้ะเป็นไปตามระยะทางในการท างาน ดว้ยวธินีี ้
ดวงตาไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งโฟกัสต าแหน่งเอง 

จงึท าใหด้วงตาไมเ่มือ่ยลา้ขณะท างาน 

สมดลุแสงสขีาว สมดลุสขีาวจะใชใ้นการปรับตัง้กลอ้งตามอณุหภมูสิขีองแสงในพืน้ที่
ทีป่ฏบัิตงิาน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่กลอ้งจะแสดงแสงสขีาว 
รวมถงึเฉดสอีืน่ๆ ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 



   

 

 บรรณานุกรม  
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