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คาํแนะนําการใช ้: เครือ่งปั๊มนํา้นมดว้ยมอื อมารลิ Amaryll Breastpump 
 

สําหรับใชป๊ั้มน้ํานมเมือ่คณุแมม่ปัีญหาในการใหน้มบตุร คณุแมเ่จ็บป่วย หรอื มคีวามจําเป็น 
ตอ้งอยูห่า่งจากบตุร 

นําเขาและจัดจําหนายโดย  บริษัท มัธกา จํากัด 
154 ถนนรมเกลา ซอย 24 มีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-543-9321-2 
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อปุกรณ์ชุดมาตรฐาน :   

รุน่ Amaryll : a) คนัโยก b) ฝาครอบ 
c+d) เมมเบรนรปูถว้ยพรอ้มแกน 
e) กรวยป๊ัมขนาด 26 มม.  f) ลปิวาลว์  
g) ขวดบรรจน้ํุานมขนาด 150 มล. 
h) ฐานรองขวด i) ฝาปิดขวด  j) ฝาปิด
ชัน้ใน 
k) แปรงทําความสะอาด l) กรวยป๊ัมขนาด 
31มม. m) ตวัเสรมิกรวยป๊ัมขนาด 28 มม.  
n) ซลิโิคนนวดกระตุน้เตา้นม OptiFlow  
ขนาด 26 มม. 
รุน่ Amaryll Start : จาก a ถงึ j 
Amaryll KombiKit : จาก a ถงึ d 

การประกอบ :   
ขอ้สําคญั : ควรตม้ดว้ยนํา้เดอืดกอ่นการใชง้านคร ัง้แรก (โปรดดหูวัขอ้การทาํความสะอาด) 
1) ประกอบอปุกรณ์ตามภาพตวัอยา่ง 
2) ใสเ่มมเบรนรปูถว้ยลงดา้นบนของกรวยป๊ัมตามรปู 
3) ปิดฝาครอบใหตํ้าแหน่งเครือ่งหมายของฝาครอบและกรวยป๊ัมอยูต่รงกนั แลว้หมนุฝาครอบไป
ทางขวาเพือ่ล็อค 
 3.1) ตําแหน่งมาตรฐาน 
 3.2) ตําแหน่งคนัโยกอยูฝ่ั่งซา้ย 
 3.3) ตําแหน่งคนัโยกอยูฝ่ั่งขวา 
4) ใสค่นัโยกเขา้กบัแกนกา้นสบูเมมเบรนและดนัลงเบาๆ ใหล้งล็อคกบัฝาครอบ 



3                                                                                                       www.ardothai.com 

อปุกรณ์ในการปั๊ม 
 

คาํแนะนําในการทาํความสะอาด :  
 

หลงัใชง้านทกุครัง้ ใหทํ้าลา้งชิน้สว่นตามภาพดว้ยน้ํายาลา้งขวด
นม ถา้จําเป็น สามารถตม้ดว้ยน้ําเดอืด หรอืนึง่ดว้ยเครือ่งนึง่ขวด
นมได ้หลงัลา้ง ผึง่ใหแ้หง้ แลว้คลมุดว้ยผา้สะอาด หา้มใชแ้ปรง
ทําความสะอาดวาลว์ 
 

การทาํความสะอาดทีค่ลนิกิ :  
นึง่ฆา่เชือ้โรคดว้ยอณุหภมู ิ121 °C = 20 นาท ี/  
134 °C = 5 นาท ี
หา้มใชห้มอ้ autoclave นึง่ OneMum PumpSet 

คนัโยกและฐานรองขวด 
 

การทาํความสะอาดทีบ่า้น : หากจาํเป็นตอ้งทาํความสะอาดใหเ้ช ็ดดว้ย
ผา้ ชิน้สว่นทีแ่สดงในภาพ สามารถนําไปตม้ได ้ แตไ่มจํ่าเป็น เพราะเป็น
ชิน้สว่นทีไ่มไ่ดส้มัผัสกบัน้ํานม 
 

การทาํความสะอาดทีค่ลนิกิ :  
ใหใ้ชว้ธิเีชด็ฆา่เชือ้โรค ชิน้สว่นทีแ่สดงในภาพสามารถนําไปนึง่เพือ่ฆา่เชือ้ได ้
แตไ่มจํ่าเป็นตอ้งทํา 

 

อปุกรณ์เสรมิสําหรบัการเลีย้งลกูดว้ยนมแมข่อง AR-
DO :  
 

1) ARDO breast milk freezer ถงุบรรจน้ํุานมสําหรับแชแ่ข็ง 
ชว่ยใหค้ณุสามารถป๊ัมน้ํานมลงไปในถงุไดโ้ดยตรงและ
เก็บรักษาน้ํานมของคณุไว ้ 

2) ARDO PP bottles ขวดบรรจน้ํุานมทีป่ราศจากสาร BPA 
ขนาด 5 Oz.มแีบบขวดเดยีว และแพ็ค 3 ขวด 

3) PumpSet Kit  ชดุอปุกรณ์ทีส่ามารถเปลีย่นชดุป๊ัมน้ํานม 
Amaryll ใหเ้ป็นชดุ PumpSet เพือ่ใชก้บัเครือ่งป๊ัมน้ํานม
อตัโนมตั ิCalypso ไดท้นัท ี

4) กรวยป๊ัมขนาด 36 มม. 

การเลอืกกรวยปั๊มและ OptiFlow Massage :  

 หากหวันมของคณุเสยีดสภีายในกรวยป๊ัม ทําใหเ้จ็บหรอื
รูส้กึไมส่บาย ใหเ้ลอืกใชก้รวยป๊ัมทีม่ขีนาดใหญข่ึน้กวา่เดมิ  

 หากลานหวันมของคณุถกูดดูเขา้ไปในกรวย ใหเ้ลอืกใช ้
กรวยป๊ัมทีม่ขีนาดเล็กลงกวา่เดมิ 

 ซลิโิคนเสรมิกรวยป๊ัม OptiFlow Massage สามารถใชง้าน
ไดก้บักรวยป๊ัมขนาด 31 มม.เทา่นัน้ 
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การใชง้าน : โปรดลา้งมอืกอ่นการใชง้านทกุครงั 
ในการป๊ัมน้ํานมดว้ยเครือ่งป๊ัมน้ํานม Amaryll ใหค้ณุน่ังในทา่ทีส่บายและผอ่นคลาย จัดวางตําแหน่ง
หวันมใหอ้ยูใ่นจดุกึง่ของกลางของกรวยป๊ัมเพือ่ใหห้วันมสามารถเคลือ่นไหวไดอ้ยา่งอสิระ และทําการ
ป๊ัมน้ํานมดว้ยบบีคนัโยก 
การปรบัแรงดดู : การบบีคนัโยกกวา้งขนึ จะไดแ้รงดดูทีแ่รงขนึ 
การปรบัความเร็ว : การบบีคนัโยกเร ็วขนึ จะทาํใหร้อบดดูเร ็วขนึ แนะนําใหเ้ร ิม่ตน้ปมันํานม
ดว้ยความเร็วทีส่งูและแรงดดูทีตํ่า่เพือ่กระตุน้กลไกการหลัง่น้ํานม เมือ่น้ํานมหลัง่ออกมาแลว้ ใหล้ด
ความเร็วลงและเพิม่แรงดดูใหแ้รงขึน้ 
เคล็ดลบั : กอ่นปั๊มนม ใหก้ระตุน้เตา้นมดว้ยการใชป้ลายนิว้นวดคลงึหวันมเบาๆ เมือ่รูส้กึจีด๊ๆ 
แสดงวา่กลไกการหล ัง่นํา้นมทาํงานแลว้ ใหร้บีปั๊มนม จะทาํใหนํ้า้นมไหลไดด้ ีปั๊มไดง้า่ยและ
เร็ว 

การเก็บรกัษานํา้นม : 
 ณ อณุหภมูหิอ้ง : 6 ชัว่โมง ณ อณุภมูสิงูสดุ 25 °C 
 ภายในตูเ้ย็น : 5 วนั ณ อณุภมูสิงูสดุ 4 °C 
 ภายในชอ่งแชแ่ข็งตูเ้ย็นทีม่ปีระตแูยก : 3-6 เดอืน; 
 ภายในตูแ้ชแ่ข็ง : 6-12 เดอืน ณ อณุหภมู ิ-20 °C 

การละลายนํา้นมแชแ่ข็ง : นําน้ํานมทีแ่ชแ่ข็งยา้ยมาไวใ้นตูเ้ย็น
ชอ่งธรรมดา 8-24 ช.ม. กอ่นใชเ้พือ่ใหน้ํ้านมละลาย เมือ่จะนํามา
ป้อนใหนํ้าถงุน้ํานมแชใ่นน้ําอุน่ใหอุ้น่ขึน้ ถา้ทารกชอบแบบเย็นก็
สามารถป้อนไดเ้ลย (หา้มอุน่ดว้ยไมโครเวฟ) 

ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้และคาํแนะนําในการแกป้ญัหา :   
แรงดดูเบาหรอืไมม่แีรงดดู : - ตรวจสอบใหแ้น่ใจเครือ่งป๊ัมน้ํานมไดรั้บการประกอบอยา่งถกูวธิแีละ
ไมไ่ดรั้บความเสยีหาย   – ตรวจสอบวา่ลปิวาลว์ฉีกขาดหรอืคา้งตดิกนัหรอืไม ่      – ตรวจสอบวา่ฝา
ครอบปิดสนทิหรอืไม ่ 
รูส้กึเจ็บปวดในขณะปั๊มนม : – ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่หัวนมของคณุอยูใ่นตําแหน่งกึง่กลางของ
กรวยป๊ัม – ตรวจสอบวา่ขนาดของกรวยป๊ัมพอดกีบัหวันมของคณุหรอืไม ่ – หากปัญหายงัคงเกดิขึน้
ใหป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 
ขอ้กาํหนดดา้นความปลอดภยั : ใช ง้านภายหลงัทีไ่ดท้าํความสะอาดหรอืฆา่เชอื และ
ตรวจสอบความเสยีหายเรยีบรอ้ยแลว้เทา่นัน้ 


