Calypso

ARDO

คูมือการใชผลิตภัณฑนี้จะแนะนําขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชน
ซึ่งจะชวยใหคุณสามารถใชงานเครื่องปมน้ํานม Calypso
ไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครื่องปมน้ํานม อารโด คาลิปโซ
สําหรับใชปมน้ํานมเมื่อคุณแมมีปญหาในการใหนมบุตร
คุณแมเจ็บปวย ไปทํางาน หรือ มีความจําเปนตองอยูหางจากบุตร
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ARDO Pumpsets และ อุปกรณเสริม
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กรุณาอานหัวขอที่
กอนทําการเสียบปลั๊กเครื่องปมน้ํานม Clypso
เขากับแหลงจายไฟหลักหรือใสแบตเตอรี่
โปรดเก็บบรรจุภัณฑของสินคาไว (โปรดดูหัวขอ -> การเคลื่อนยาย / การเก็บรักษา / การทิ้ง)

ภาพแสดงสวนประกอบตางๆ

คําอธิบาย
a
b
c
d
e

3

เครื่องปมน้ํานม Calypso
ชุดอุปกรณสําหรับปม PumpSet
ตัวตอสายปม
แผงควบคุม
หนาจอแสดงผล LCD

f
g
h
i

ชองเสียบสายปม
หมอแปลงไฟฟา
ขาปลั๊ก
ชองเสียบหมอแปลงไฟฟา
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ทํางานดวยระบบไฟฟา มีความปลอดภัยและเชื่อถือได สําหรับการใชงานสวนบุคคล
เครื่องปมน้ํานม
ผลิตและประกอบขึ้นตามมาตรฐาน และสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัย
เครื่องปมน้ํานม
60601-1-2,
60601-1-4 และ
เพื่อความปลอดภัยของคุณ และเพื่อ
หลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเครื่อง ตลอดจนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดไฟฟาช็อต, การบาดเจ็บ
หรือการเกิดเหตุการณไฟไหม โปรดปฏิบัติตามมาตรฐานดานความปลอดภัยอยางเครงครัด




การใชงาน

ขอมูลสําคัญ

ชุดปมเดี่ยว / ชุดปมคู

สวิทซ “เปด / ปด”
เปลี่ยนรอบดูด /ความเร็ว (C)

คําเตือน: ขอควรระวัง โปรดตรวจสอบคูมือการใช
รับรองคุณภาพมาตรฐาน: MDD 93/42 EWG /
2007/47EC und MDD 2009

เครื่องชนิด BF

ผูผลิต

การทําความสะอาด

เครื่องเปนไปตามขอกําหนดของ WEEE2002/96/EG

แรงดูด / ปรับแรงดูด (V)
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การติดตัง้
การเชื่อมตอกระแสไฟ
(g)



โปรดถอดแบตเตอรีอ่ อกกอนทําการเสียบปลัก๊ เครือ่ งเขากับแหลงจายไฟ

6 06 /

+/)

การใชงานรวมกับชุด PumpSet (ชุดอุปกรณปม)





5)
การทํางาน
แรงดูดและรอบดูด (ความเร็ว) สามารถปรับระดับไดอยางเปนอิสระตอกัน เลือกปรับระดับที่เหมาะกับคุณมากที่สุด
/

6)

7)

a

330

30

33 kPa.)

60

”
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คําแนะนําทีเ่ ปนประโยชน





การปรับความเร็ว

ปม อยางมีประสิทธิภาพ
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วิเคราะหความเสียหาย ตัวบงชีข้ อ ผิดพลาด

แรงดันไฟฟาสูงเกินไป

แรงดันไฟฟาต่าํ เกินไป
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)
ขอผิดพลาดอืน่ ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ เมือ่ ใชงานเครือ่ ง




รายละเอียดผลิตภัณฑ
)

รูปแบบการดูด
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/

ยุโรป

63.00.67

/

63.00.68

/

63.00.69
ยุโรป

63.00.141
63.00.142
63.00.143

ออสเตรเลีย

63.00.144

จีน

63.00.145

้ นปั๊ มคู่
ชุด UpgradeSet เพือ
่ ใชเป็

63.00.41
63.00.81
63.00.83
63.00.84
63.00.82

อุปกรณ์เก็บความเย็น

63.00.116
www.ardomedical.com

อุปกรณ์และอะไหล่อน
ื่ ๆ

การบํารุงรักษา / การดูแล / การทําความสะอาด

การตรวจสอบสภาพโดยผูใ ชกอ นการเปดเครือ่ ง
ตรวจสอบหมอแปลงไฟฟา วาไมมีความเสียหายใดๆ



ตรวจสอบอุปกรณวาประกอบไดถูกตองหรือไม

การทําความสะอาด / การฆาเชื้อ
เครื่องปมน้ํานม
:

”)

/

/

การทําความสะอาดที่บาน:
–
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ดานหลัง
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/
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ARDO Pumpsets และ อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์ชดุ มาตรฐานประกอบด้วย :
PumpSet : a) ฝาครอบต่อสายปั๊ม b) เมมเบรนรูปถ้วย c) กรวยปั๊มขนาด 26 มม. d) ลิปวาล์ว e) ขวดบรรจุ
น้ํานมขนาดความจุ 150 มล. f) สายปั๊ม g) ตัวต่อสายปั๊ม h) ฝาปิดขวด i) ฝาปิดชั้นใน
Double PumpSet : จาก a ถึง i มีอย่างละ 2 ชิ้น
Clinic PumpSet sterile/non sterile : จาก a ถึง i
Calypso UpgradeSet : จาก a ถึง n (ไม่มี j)
OneMum PumpSet : จาก a ถึง i
IndividualSet : จาก j ถึง l และ o
OptiFlow Massage : k และ m
PumpSet Kit : a, b, f และ g
อุปกรณ์เสริม :
กรวยปั๊มขนาด 36 มม. (j) และ 31 มม. (k) กรวยเสริมขนาด 28 มม. (l) และ 22 มม. (o) จะช่วยให้คณ
ุ
สามารถเลือกขนาดกรวยปั๊มที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ ARDO OptiFlow Massage (m) ซิลิโคนเสริมกรวย
ปั๊มเพื่อช่วยกระตุ้นเต้านม ทําให้การปัม๊ น้ํานมมีความนุ่มนวลยิ่งขึ้น อีกทั้งการนวดของมันจะช่วยเพิ่มการหลั่งของ
น้ํานม (สามารถใช้งานร่วมกับกรวยปัม๊ ขนาด 31 มม. เท่านั้น)
ทีว่ างขวดนมคู่ (n) สําหรับเครือ่ งปั๊มน้ํานม
Calypso

9

www.ardothai.com

การประกอบ : ดูตามภาพตัว อย่าง
ข้อสําคัญ : ควรต้มด้วยน้ําเดือดก่อนการใช้งานครั้งแรก (โปรดดูหัวข้อการทําความสะอาด)
ใส่เมมเบรนรูปถ้วยลงด้านบนของกรวยปั๊มตามรูป จากนั้นวางฝาครอบลงให้ตําแหน่งเครื่องหมายของ
กรวยปั๊มและฝาครอบตรงกัน แล้วหมุนฝาครอบไปทางขวาเพื่อล็อก
คําแนะนําในการทําความสะอาด : หลังใช้งานทุกครั้ง ให้ล้าง
ชิ้นส่วนตามภาพด้วยน้าํ ยาล้างขวดนม ถ้าจําเป็นสามารถต้มด้วย
น้ําเดือด หรือนึ่งด้วยเครือ่ งนึ่งขวดนมได้ หลังล้าง ผึ่งให้แห้ง แล้ว
คลุมด้วยผ้าสะอาด ห้ามใช้แปรงทําความสะอาดลิปวาล์ว
การทําความสะอาดที่คลินิก :
นึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยอุณหภูมิ 121 °C = 20 นาที / 134 °C = 5 นาที
ห้ามใช้หม้อ autoclave นึ่ง OneMum PumpSet
การทําความสะอาดที่บ้าน : หากจําเป็นต้องทําความสะอาดให้เช็ดด้วยผ้า ชิ้นส่วนที่
แสดงในภาพ สามารถนําไปต้มได้ แต่ไม่จําเป็น เพราะเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับน้ํานม
การทําความสะอาดที่คลินิก : ให้ใช้วิธีเช็ดฆ่าเชือ้ โรค ชิ้นส่วนที่แสดงในภาพสามารถ
นําไปนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อได้ แต่ไม่จําเป็นต้องทํา
10
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อุปกรณ์เสริมสําหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของ ARDO :
1.) ARDO breast milk freezer ถุงบรรจุน้ํานมสําหรับแช่แข็ง ช่วยให้คุณ
สามารถปั๊มน้ํานมลงไปในถุงได้โดยตรงและเก็บรักษาน้ํานมของคุณไว้
2.) ARDO PP bottles ขวดบรรจุน้ํานมที่ปราศจากสาร BPA ขนาด 150 มล.
มีแบบขวดเดียว และแพ็ค 3 ขวด
3.) Amaryll KombiKit ชุดคันโยกที่สามารถเปลี่ยนชุดปั๊มน้ํานม ARDO
Pumpset เป็นเครื่องปั๊มน้ํานมด้วยมือ Amaryll อย่างง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

คําแนะนําในการใช้ : โปรดล้างมือก่อนการใช้งานทุกครั้ง
การปั๊มข้างเดียว : นั่งในท่าที่สบายและผ่อนคลาย จัดวางตําแหน่งหัวนมให้อยู่ในจุดกึ่งกลางของกรวย
ปั๊ม เพื่อให้หัวนมสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระภายในกรวยปั๊ม/OptiFlow massage หลังจากนั้นทํา
การเปิดสวิทซ์เครื่องปั๊ม
การใช้งานปัม๊ คู่ : เสียบสายปั๊มของชุด Pump Set ทั้งสองชุดเข้ากับเครื่องปั๊ม (โปรดดูภาพตัวอย่าง
การประกอบอุปกรณ์) แล้วเปิดสวิทซ์เครื่องปั๊ม
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การเลือกกรวยปั๊มและ OptiFlow Massage :






หากหัวนมของคุณเสียดสีภายในกรวยปั๊ม ทําให้เจ็บหรือรู้สึกไม่สบาย
ให้เลือกใช้กรวยปั๊มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
หากลานหัวนมของคุณถูกดูดเข้าไปในกรวย ให้เลือกใช้กรวยปั๊มที่มี
ขนาดเล็กลงกว่าเดิม
ซิลิโคนเสริมกรวยปั๊ม OptiFlow Massage สามารถใช้งานได้กับ
กรวยปั๊มขนาด 31 มม.เท่านั้น

การเก็บรักษาน้ํานม :
 ณ อุณหภูมิหอ
้ ง : 6 ชัว่ โมง ณ อุณภูมิสงู สุด 25 °C
 ภายในตู้เย็น : 5 วัน ณ อุณภูมิสูงสุด 4 °C
 ภายในช่องแช่แข็งตู้เย็นที่มีประตูแยก : 3-6 เดือน
 ภายในตู้แช่แข็ง : 6-12 เดือน ณ อุณหภูมิ -20 °C
การละลายน้าํ นมแช่แข็ง : นําน้ํานมที่แช่แข็งย้ายมาไว้ในตู้เย็นช่อง
ธรรมดา 8-24 ช.ม. ก่อนใช้ เพื่อให้น้ํานมละลาย เมื่อจะนํามาป้อนให้นํา
ถุงน้ํานมแช่ในน้ําอุ่นให้อุ่นขึ้น ถ้าทารกชอบแบบเย็นก็สามารถป้อนได้
เลย (ห้ามอุ่นด้วยไมโครเวฟ)
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและคําแนะนําในการแก้ปญ
ั หา :
แรงดูดเบาหรือไม่มีแรงดูด : - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดปั๊มน้ํานม PumpSet ได้รับการประกอบอย่างถูกวิธีและ
ไม่ได้รับความเสียหาย – ตรวจสอบว่าลิปวาล์วฉีกขาดหรือค้างติดกันหรือไม่ – ตรวจสอบว่าฝาครอบปิดสนิท
หรือไม่
รู้สึกเจ็บปวดเมื่อทําการปั๊มน้ํานม : – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวนมของคุณอยู่ในตําแหน่งกึ่งกลางของกรวยปั๊ม
– ตรวจสอบว่าขนาดของกรวยปั๊มพอดีกับหัวนมของคุณหรือไม่ – ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทําการตั้งค่าแรงดูด
สูงเกินไป - หากปัญหายังคงเกิดขึ้นให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
ข้อกําหนดด้านความปลอดภัย : ใช้งานภายหลังที่ได้ทําความสะอาดหรือฆ่าเชื้อ และตรวจสอบความเสียหาย
เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ข้อมูลทั่วไป : ชุดอุปกรณ์เสริม PumpSet เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปั๊มน้ํานม ARDO
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ : 400 ชั่ว โมง หรือ ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อสูงสุด 50 ครั้ง
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เครื่องปมน้ํานม Calypso มีระยะเวลาการรับประกันแบบจํากัดความคุมครองเปนเวลา 18 เดือน นับจาก
วันที่ซื้อสินคา

ขอกําหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไป
บริษัท Ardo medical AG ขอรับประกันวาสินคาที่ไดรับความคุมครองนี้ปราศจากขอบกพรองทั้งในดานวัสดุ
และดานการผลิต เงื่อนไขการรับประกันเริ่มมีผลนับจากวันซื้อสินคา ภายในระยะเวลาการรับประกันหาก
พบขอบกพรองดานวัสดุ ทางบริษัทจะทําการเปลี่ยนสินคาใหมใหโดยไมเรียกเก็บคาใชจาย
การรับประกันนี้ไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ตกหลน การใชงานผิดประเภท การดูแล
รักษาที่ไมถูกตอง การดัดแปลงแกไขผลิตภัณฑ หรือใชไฟผิดขนาด
เพื่อใหมั่นใจวาการรับประกันครอบคลุมถึงความเสียหายและเครื่องสามารถทํางานไดอยางสมบูรณ โปรด
ปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือผูใช และควรใชเฉพาะอุปกรณเสริมของ ARDO เทานั้น การรับประกันถือเปน
โมฆะหากตัวเครื่องถูกเปด

Calypso

to go
ปลั๊กไฟมาตรฐานยุโรป)

ปลั๊กไฟมาตรฐานยุโรป)

ปลั๊กไฟมาตรฐานประเทศอังกฤษ)

ปลั๊กไฟมาตรฐานประเทศอังกฤษ)

ปลั๊กไฟมาตรฐาน UL)

ปลั๊กไฟมาตรฐาน UL)

ขอมูลดานเทคนิค
190 130 76 มม.
100 60 90 มม.

MDD93/42

2a
230 /

0.545 กก.
0.445 กก.

+/- 10%
60Hz

9

1.2A

9
50

330mbar

+ - 5%
800 ชัว่ โมง

+5 - 40°C
10 - 93%

มาตรฐานผลิตภัณฑ
รับรองมาตรฐาน : MDD 93/42 CEE 14.7.1993 และ 2010 ดานผลิตภัณฑทางการแพทย 2007/47/CE,
2006/42/CE, EN 60601-1, EN60601-1-2, EN ISO 10079-1, EN 60601-1-4, EN 60601-1-6, EN60601-1-11

13

www.ardothai.com

ในการขนสงและการจัดเก็บเครื่องปมน้ํานม Calypso แนะนําใหใชหีบหอเดิมของเครื่อง อีกทั้งควรเก็บเครื่องให
พนจากรังสี UV (เชน แสงแดด / หลอดไฟฮาโลเจน), ความรอน ตลอดจนฝุนละออง (หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช
งานเครื่องบนเครื่องทําความรอน) โปรดอยาจัดเก็บหรือใชงานเครื่องในสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยฝุนละออง
การไมปฏิบัติตามคําแนะนําในคูมือแนะนําฉบับนี้สามารถนําไปสูการทํางานที่ผิดพลาดของเครื่อง
การเคลือ่ นยาย และสภาพการเก็บรักษา

อุณหภูมิ
ความชื้น
ความดันอากาศ

ถึง +70 C
10% ถึง 75%
ถึง 1060 hPa

ตั้งแต 15 สัปดาห ใชตัวเลขตามที่กาํ หนดใน
“เงือ่ นไขการทํางาน”
ถึง +40 C
30% ถึง 75%
ถึง 1060 hPa

การทิง้
สามารถนําเครื่องสงกลับคืนไปยังผูผลิต หรือถอดประกอบและนําไปรีไซเคิล (เชนเดียวกับโลหะหรือ
พลาสติก) ในลักษณะที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมผานบริษัทผูเชี่ยวชาญดานการรีไซเคิลเครื่องใชไฟฟา ไมมี
ปจจัยเสี่ยงพิเศษหรืออันตรายใดๆ
ผูผ ลิต :
Gewerbestrasse 19
6314 Unterageri
Switzerland
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รายชื่อเว็บไซตที่ใหความรูเกี่ยวกับการเลีย้ งลูกดวยนมแม
 www.breastfeedingthai.com
 www.thaibreastfeeding.org
รายชื่อเพจที่ใหความรูเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม
 breastfeedingthai -> www.facebook.com/breastfeedingthai
 รานนมแม -> www.facebook.com/NommaeShop
 นมแม -> www.facebook.com/thaibreastfeeding
 พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจนกิจ -> www.facebook.com/SuthiRaXeuxPhirocnKic
 นมแม แบบแฮปป -> www.facebook.com/HappyBreastfeeding
 มูลนิธิศูนยนมแมแหงประเทศไทย ->www.facebook.com/Thaibf
รายชื่อ Support Group สําหรับคุณแมนักปม ใน facebook ที่สามารถขอเขารวมกลุมเพื่อปรึกษาและขอความ
ชวยเหลือไดคะ
 คุณแมนักปม ทําทุกอยางเพือ
่ ลูก -> www.facebook.com/groups/pumpingmom
 นมแมแบงปน -> www.facebook.com/NommaeSharing
ศูนยใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกดวยนมแม
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลศิรร
ิ าช โทร. 02-419-7000 ตอ 5995
 คลีนิคนมแม สถาบันสุขภาพเด็กฯ โทร.02-354-8333 ตอ 502
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ โทร. 02-289-7000 ตอ 7134 (จ-ศ) ตอ 7130 (ส.-อา.)
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลวชิระ ภูเก็ต โทร. 076-361-234 ตอ 1244
 คลีนิคนมแม โรงพยาบาลบุรร
ี ัมย โทร. 044-615-002 ตอ 3551
 ศูนยอนามัยที่ 1 บางเขน กรุงเทพฯ โทร.02-521-3064, 02-521-3066
 ศูนยอนามัยที่ 2 สระบุรี โทร. 036-300-830-32
 ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี โทร. 038-786-974-7
 ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี โทร. 032-337-509
 ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา โทร. 044-291-677
 ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน โทร. 043-243-210
 ศูนยอนามัยที่ 7 อุบลราชธานี โทร. 045-288-586
 ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค โทร. 056-255-451
 ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก โทร. 055-299-280
 ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม โทร. 053-276-856
 ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช โทร. 075-399-460
 ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา โทร. 073-214-200
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จัดจําหนายโดย
บริษทั มัธกา จํากัด
154 ถนนรมเกลา ซอย 24 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-915-2277 Fax: 02-543-9370
www.ardothai.com
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