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3

คู่่�มือืฉบับััย่�อสำำาหรัับั 
PATIENT2 สำำาหรัับั Android

ตรัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าอปุกรัณม์ือืถือืที�ตด่ตั �งแอป 
iCare PATIENT2 ตั �งคู่�าเวลาและวนัที�ถืก่ตอ้งแลว้

ก�อนทำาการัตรัวจวดั ใหอ้ปัเดตเวลาขั้องเคู่รัื�องวดั
คู่วามืดนัลก่ตาเป็นเวลาทอ้งถื่�นขั้องคู่ณุดว้ย่ตนเอง
จากการัตั �งคู่�าขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา หรัอื

อปัเดตอตัโนมืตัโ่ดย่การัเช้ื�อมืต�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา
กบััแอปพลเ่คู่ช้นั iCare PATIENT2 หรัอืกบััซีอฟตแ์วรั ์
iCare EXPORT

ผู้่ป้� วย่สำามืารัถืใช้ ้iCare PATIENT2 เพื�อดผู่้ลการัวดัคู่วามืดนัลก่ตาและสำ�ง
ขั้อ้มืล่ผู้ลการัตรัวจวดัไปย่งั iCare CLINIC หรัอืไปย่งั iCare CLOUD ได ้
บัคุู่ลากรัทางการัแพทย่ส์ำามืารัถืใช้แ้อป iCare PATIENT2 เพื�อสำ�งขั้อ้มืล่ผู้ล
การัวดัคู่วามืดนัลก่ตาไปย่งั iCare CLINIC เท�านั�น

สำำาหรัับั Android |



43 4เริ่ ่�มการิ่ใช้ง้านแอป iCare PATIENT2 สำำาหรัับั Android |1

2 53 4

ดาวนโ์หลดแอป iCare PATIENT2 จาก 
Google Play Store

กดปุ� มื START USING THE APP 
(เริ่ ่�มการิ่ใช้ง้านแอป)

เลอืกพื�นที�ขั้องที�อย่่�อาศัยั่ขั้องคู่ณุ เลอืก
ตำาแหน�งที�จะจัดเกบ็ัขั้อ้มืล่คู่วามืดนัลก่ตา
ขั้องคู่ณุ

เลื�อนลงและอ�านขั้อ้กำาหนดการัใหบ้ัรัก่ารั
และตกลงย่อมืรัับัขั้อ้กำาหนด

ตอนนี�คู่ณุพรัอ้มืที�จะเรั่�มืใช้ง้านแอป iCare 
PATIENT2 แลว้

1

2

3

4

5
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ตรัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าไมื�ไดล็้อคู่หนา้จอ
และปุ� มืขั้องอปุกรัณม์ือืถือืขั้องคู่ณุ

หลงัจากทำาการัตรัวจวดัแลว้ ใหเ้ช้ื�อมืต�อ
เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุเขั้า้กบัั
โทรัศัพัทข์ั้องคู่ณุโดย่ใช้ส้ำาย่ USB ที�ให ้
มืา คู่ณุสำามืารัถืใช้อ้ะแดปเตอรัท์ี�ใหม้ืา
หากจำาเป็น  

เมืื�อเช้ื�อมืต�อสำาย่ USB แลว้ ขั้อ้มืล่การั
ตรัวจวดัจะถืก่ถื�าย่โอนจากเคู่รัื�องวดัคู่วามื
ดนัลก่ตาไปย่งัคู่ลาวดโ์ดย่อตัโนมืตั ่อย่�า
ถือดสำาย่เช้ื�อมืต�อขั้ณะที�กำาลงัถื�าย่โอน
ขั้อ้มืล่การัตรัวจวดั 

1

2

3

3ก

2ขั้

3ขั้

สำำาหรัับั Android |2 ถ่า่ยโอนข้อ้มลูการิ่ตริ่วจวดัและเข้า้สูู่ร่ิ่ะบบ

USB-C

Micro USB

USB-AUSB-C

2ก
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6 ถือดสำาย่ USB ออกหลงัจากการัถื�าย่
โอนขั้อ้มืล่การัตรัวจวดัเสำร็ัจสำ่�น 

เขั้า้สำ่�รัะบับัดว้ย่ขั้อ้มืล่ปรัะจำาตวั iCare 
ขั้องคู่ณุ สำำาหรัับัขั้อ้มืล่เกี�ย่วกบััวธ่ีกีารั
รัับัขั้อ้มืล่ปรัะจำาตวั iCare โปรัดอ�าน
คู่่�มือืการัเรั่�มืตน้ใช้ง้านในกรัะเป๋าพกพา
ผู้ลต่ภณัฑ์เ์คู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา 

แตะปุ� มื MEASUREMENTS (การิ่
ตริ่วจวดั) เพื�อดผู่้ลการัวดัคู่วามืดนัลก่
ตาขั้องคู่ณุ 

4

5

6

4 5

สำำาหรัับั Android |

USB-C

Micro USB

USB-AUSB-C



7คุณุสู่มบตัก่ริ่าฟ

การัตั �งคู่�า 

การัตรัวจวดัที�เลอืก

วนัที�และเวลาตรัวจ
วดั

ช้�วงสำเกลขั้องกรัาฟ
สำามืารัถืปรัับัคู่�าไดจ้าก  

ตวับั�งช้ี�สำแีดง  แสำดงว�าคู่�าการั
ตรัวจวดัอย่่�นอกช้�วงสำเกลขั้อง
กรัาฟ

3 สำำาหรัับั Android |

การัตรัวจวดัที�เลอืก
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เลื�อนกรัาฟหรัอืเลื�อนเมืน่รัป่เม็ืดย่าเพื�อดก่ารั
ตรัวจวดัรัาย่การัก�อนหนา้หรัอืรัาย่การัถืดัไป
ขั้องคู่ณุ

เพื�อดผู่้ลลพัธีข์ั้องการัตรัวจวดัแต�ละคู่รัั �ง ให ้
เลื�อนเมืน่รัป่เม็ืดย่าที�ดา้นบันขั้องหนา้จอหรัอื
แตะที�จดุบันกรัาฟ

หบุัน่�วสำองน่�วเขั้า้หากนับันหนา้จอสำมัืผัู้สำเพื�อ
ซีม่ืเขั้า้ดผู่้ลการัตรัวจวดัคู่วามืดนัลก่ตาจำานวน
นอ้ย่ลงบันกรัาฟ ซีม่ืออกเพื�อดก่รัาฟทั �งหมืด 

1

แตะ    เพื�อดคู่่�าการัตรัวจวดัที�อย่่�นอกช้�วง
สำเกล ขั้องกรัาฟ

สำำาหรัับั Android |
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คู่่�มือืฉบับััย่�อสำำาหรัับั 
PATIENT2 สำำาหรัับั iOS

สำำาหรัับั iOS |

ตรัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าอปุกรัณม์ือืถือืที�ตด่ตั �งแอป 
iCare PATIENT2 ตั �งคู่�าเวลาและวนัที�ถืก่ตอ้งแลว้

ก�อนทำาการัตรัวจวดั ใหอ้ปัเดตเวลาขั้องเคู่รัื�องวดั
คู่วามืดนัลก่ตาเป็นเวลาทอ้งถื่�นขั้องคู่ณุดว้ย่ตนเอง
จากการัตั �งคู่�าขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา หรัอื

อปัเดตอตัโนมืตัโ่ดย่การัเช้ื�อมืต�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา
กบััแอปพลเ่คู่ช้นั iCare PATIENT2 หรัอืกบััซีอฟตแ์วรั ์
iCare EXPORT

ผู้่ป้� วย่สำามืารัถืใช้ ้iCare PATIENT2 เพื�อดผู่้ลการัวดัคู่วามืดนัลก่ตาและสำ�ง
ขั้อ้มืล่ผู้ลการัตรัวจวดัไปย่งั iCare CLINIC หรัอืไปย่งั iCare CLOUD ได ้
บัคุู่ลากรัทางการัแพทย่ส์ำามืารัถืใช้แ้อป iCare PATIENT2 เพื�อสำ�งขั้อ้มืล่ผู้ล
การัวดัคู่วามืดนัลก่ตาไปย่งั iCare CLINIC เท�านั�น
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ดาวนโ์หลดแอป iCare PATIENT2 จาก 
App Store

กดปุ� มื “START USING THE APP 
(เริ่ ่�มการิ่ใช้ง้านแอป)”

เลอืกพื�นที�ขั้องที�อย่่�อาศัยั่ขั้องคู่ณุ เลอืก
ตำาแหน�งที�จะจัดเกบ็ัขั้อ้มืล่คู่วามืดนัลก่ตา
ขั้องคู่ณุ

เลื�อนลงและอ�านขั้อ้กำาหนดการัใหบ้ัรัก่ารั
และตกลงย่อมืรัับัขั้อ้กำาหนด

1

2

3

4

เริ่ ่�มการิ่ใช้ง้านแอป iCare PATIENT2

42 3

สำำาหรัับั iOS |



112 จบัคุูเ่คุริ่่�องวดัคุวามดนัลกูตากบัอปุกริ่ณม์อ่ถ่อ่ข้อง

3ก 3ขั้ 4 ตรัวจสำอบัว�า Bluetooth เป่ดอย่่�ที�เคู่รัื�อง
วดัคู่วามืดนัลก่ตาหรัอืไมื� ถืา้ไมื�ไดเ้ป่ดอย่่� 
ใหเ้ป่ดการัทำางาน ดบ่ัทที� 5 สำำาหรัับัคู่ำา
แนะนำา 

ไปที�การัตั �งคู่�าสำมืารัท์โฟนขั้องคู่ณุและ
เป่ด Bluetooth

แตะ SCAN DEVICES (สู่แกน
อปุกริ่ณ)์ หากแอปขั้อสำท่ธี่�การัใช้ง้าน 
Bluetooth ใหแ้ตะ OK (ตกลง)

แตะที�เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาที�มืี
หมืาย่เลขั้ผู้ลต่ภณัฑ์นั์�น 

แตะ PAIR TONOMETER (จบัคุู่
เคุริ่่�องวดัคุวามดนัลกูตา)

1

2

3

4

5

สำำาหรัับั iOS |



12สำำาหรัับั iOS |

ป้อนรัหสัำ PIN ที�แสำดงบันหนา้จอขั้อง
เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาภาย่ใน 30 
วน่าท ีแลว้แตะ Pair (จบัคุู)่ มืฉ่ะนั�น
คู่ณุตอ้งเรั่�มืขั้ั �นตอนการัจับัคู่่�ใหมื�

เมืื�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาจับัคู่่�กบัั
อปุกรัณม์ือืถือืขั้องคู่ณุสำำาเร็ัจแลว้ ให ้
แตะ CONTINUE (ดำาเนน่การิ่ตอ่)

ตอนนี�คู่ณุพรัอ้มืที�จะเรั่�มืใช้ง้านแอป 
iCare PATIENT2 แลว้

6

7

8

6 7 8
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1ขั้ หลงัจากวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุแลว้ 
คู่ณุสำามืารัถืใช้ปุ้� มื SYNC (ซิง่คุ)์ เพื�อ
โอนผู้ลการัตรัวจวดัไปย่งัคู่ลาวดไ์ด ้

1

สำำาหรัับั iOS |3 ถ่า่ยโอนข้อ้มลูการิ่ตริ่วจวดัและเข้า้สูู่ร่ิ่ะบบ

1ก
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2 3 เขั้า้สำ่�รัะบับัดว้ย่ขั้อ้มืล่ปรัะจำาตวั iCare 
ขั้องคู่ณุ สำำาหรัับัขั้อ้มืล่เกี�ย่วกบััวธ่ีกีารั
รัับัขั้อ้มืล่ปรัะจำาตวั iCare โปรัดอ�าน
คู่่�มือืการัเรั่�มืตน้ใช้ง้านในกรัะเป๋าพกพา
ผู้ลต่ภณัฑ์เ์คู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา

หลงัจากเขั้า้สำ่�รัะบับั คู่ณุสำามืารัถืด่
ปรัะวตัก่ารัวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุ
ไดโ้ดย่แตะที� MEASUREMENTS 
(การิ่ตริ่วจวดั)

2

3

สำำาหรัับั iOS |



15สำำาหรัับั iOS |4 คุณุสู่มบตัก่ริ่าฟ

การัตั �งคู่�า 

การัตรัวจวดัที�เลอืก

วนัที�และเวลาตรัวจ
วดั

ช้�วงสำเกลขั้องกรัาฟ
สำามืารัถืปรัับัคู่�าไดจ้าก  

ตวับั�งช้ี�สำแีดง  แสำดงว�าคู่�าการั
ตรัวจวดัอย่่�นอกช้�วงสำเกลขั้อง
กรัาฟ

การัตรัวจวดัที�เลอืก
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เลื�อนกรัาฟหรัอืเลื�อนเมืน่รัป่เม็ืดย่าเพื�อดก่ารั
ตรัวจวดัรัาย่การัก�อนหนา้หรัอืรัาย่การัถืดัไป
ขั้องคู่ณุ

เพื�อดผู่้ลลพัธีข์ั้องการัตรัวจวดัแต�ละคู่รัั �ง ให ้
เลื�อนเมืน่รัป่เม็ืดย่าที�ดา้นบันขั้องหนา้จอหรัอื
แตะที�จดุบันกรัาฟ

หบุัน่�วสำองน่�วเขั้า้หากนับันหนา้จอสำมัืผัู้สำเพื�อ
ซีม่ืเขั้า้ดผู่้ลการัตรัวจวดัคู่วามืดนัลก่ตาจำานวน
นอ้ย่ลงบันกรัาฟ ซีม่ืออกเพื�อดก่รัาฟทั �งหมืด 

แตะ  เพื�อดคู่่�าการัตรัวจวดัที�อย่่�นอกช้�วง
สำเกล ขั้องกรัาฟ

สำำาหรัับั iOS |



17การิ่เป่ด Bluetooth ที่่�เคุริ่่�องวดัคุวามดนัลกูตา

กด   เพื�อเป่ดเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา

กด  จนกว�าคู่ณุจะเห็น SETTINGS (การิ่ต ั�งคุา่) บัน
หนา้จอขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา แลว้กด 

หาก Bluetooth ป่ดอย่่� ใหก้ด   เพื�อเขั้า้สำ่�เมืน่ 
BLUETOOTH (บลทูี่ธู)

กด  จนกว�าคู่ณุจะเห็น ON (เป่ด) และกด 

1

2

3

4

5

ถืือเครืื่�องวััดควัามดันลููกตาในแนวัตั�งเพืื่�อดูคำา

แนะนำาเหลู่าน้�

Bluetooth ที�เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุเป่ดอย่่�เป็น
คู่�าเรั่�มืตน้ ตามืการัตั �งคู่�าจากโรังงาน ในกรัณีที�คู่ณุตอ้งการั
ตรัวจสำอบัว�า Bluetooth ขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเป่ด
อย่่�หรัอืไมื� ใหท้ำาตามืคู่ำาแนะนำาต�อไปนี�



17 คู่่�มือืฉบับัย่�อ (สำ ำาหรับั W
indows 

เท
�านั�น) 

iCare EXPORT
iCare EXPORT

คู่่�มือืฉบับััย่�อ



คู่่�มือืฉบับััย่�อสำำาหรัับั EXPORT

1 ดาวนโ์หลดและตั �งคู่�า iCare EXPORT 20

2 เช้ื�อมืต�อและสำ�งผู้ลการัตรัวจวดัโดย่ใช้ส้ำาย่ USB 22

3 เช้ื�อมืต�อและสำ�งขั้อ้มืล่การัวดัผู้�าน Bluetooth 23

หากคู่ณุตอ้งการัคู่วามืช้�วย่เหลอืในการัใช้ง้าน
ซีอฟตแ์วรั ์EXPORT โปรัดตด่ต�อบัคุู่ลากรั
ทางการัแพทย่ห์รัอืตวัแทนจำาหน�าย่ iCare ขั้อง

ก�อนทำาการัตรัวจวดั ใหอ้ปัเดตเวลาขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเป็นเวลา
ทอ้งถื่�นขั้องคู่ณุดว้ย่ตนเองจากการัตั �งคู่�าขั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา 
หรัอือปัเดตอตัโนมืตัโ่ดย่การัเช้ื�อมืต�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตากบัั
แอปพลเ่คู่ช้นั iCare PATIENT2 หรัอืกบััซีอฟตแ์วรั ์iCare EXPORT

ผู้่ป้� วย่สำามืารัถืจัดเกบ็ัขั้อ้มืล่การัวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องตนเองไวใ้นบัญัช้สีำ�วนตวัใน 
iCare CLOUD ได ้หากเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องผู้่ป้� วย่ย่งัไมื�ไดล้งทะเบัยี่นกบัับัญัช้ ี
iCare CLINIC ขั้องบัคุู่ลากรัทางการัแพทย่ ์สำำาหรัับัขั้อ้มืล่เกี�ย่วกบััวธ่ีกีารัสำรัา้งบัญัช้ี
สำ�วนตวั โปรัดอ�านคู่่�มือืการัเรั่�มืตน้ใช้ง้านในกรัะเป๋าพกพาผู้ลต่ภณัฑ์เ์คู่รัื�องวดัคู่วามืดนั
ลก่ตาอ�านคู่่�มือืฉบับััย่�อนี�ก�อนใช้ง้าน iCare 

EXPORT ทำาตามืคู่ำาแนะนำาทลีะขั้ั �นตอน
ตรัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าเวลาและวนัที�ขั้องเคู่รัื�องคู่อมืพว่เตอรัถ์ืก่ตอ้งเมืื�อใช้ ้
งานกบัั iCare EXPORT

ขั้ั �นตอน หนา้



20ดาวนโ์หลดและต ั�งคุา่ iCare EXPORT1

ดาวนโ์หลด iCare EXPORT จาก
เว็บัไซีตต์�อไปนี�: 
https://www.icare-world.com/
apps/export/ 
คู่ลก่สำองคู่รัั �งที�ไฟล ์iCare EXPORT 
Setup.exe

อ�านคู่ำาแนะนำาในตวัช้�วย่การัตั �งคู่�า 
แลว้คู่ลก่ "Next (ถืดัไป)" 

ย่อมืรัับัขั้อ้ตกลงสำท่ธี่�การัใช้ง้าน
ซีอฟตแ์วรัโ์ดย่เลอืก  
"I Agree (ขั้า้พเจา้ย่อมืรัับั)" ดำาเนน่
การัต�อไปโดย่คู่ลก่ "Next (ถืดัไป)" 
จนกว�าการัตด่ตั �งจะเสำร็ัจสำมืบัร่ัณ์

1

2

3

2 3
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6
เมืื�อการัตด่ตั �งเสำร็ัจสำมืบัร่ัณ ์ให ้
คู่ลก่ "Close (ป่ด)"

คู่ลก่สำองคู่รัั �งที�ไอคู่อน "iCare 
EXPORT" บันเดสำกท็์อป หรัอื
คู่น้หาโปรัแกรัมืภาย่ใตเ้มืน่ 
“Start (เรั่�มื)” ขั้อง Windows 
ใตโ้ฟลเดอรั ์"Icare" และเรั่�มื
ตน้โปรัแกรัมื
คู่ณุสำามืารัถืเลอืกภาษาไดจ้ากเมืน่ดา้นล�างขั้วา

4

5

6

54



2221 เช้่�อมตอ่และสู่ง่ผลการิ่ตริ่วจวดัโดยใช้สู้่าย USB2

เช้ื�อมืต�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุเขั้า้กบััพซีีี
ขั้องคู่ณุโดย่ใช้ส้ำาย่ USB ที�ใหม้ืา

เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาจะสำ�งผู้ลการัตรัวจวดัไปย่งั
เซีร่ัฟ์เวอรัโ์ดย่อตัโนมืตั่

หมายเหตุุ! เมื�อคุณถ่ืายโอนข้้อมูลูแลู้วั ผลูการื่ตรื่วัจวััดจะถูืกลูบออก

จากหน่วัยควัามจำาข้องเครืื่�องวััดควัามดันลููกตาโดยอัตโนมัติ

1

2

1

2
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สำำาหรัับัคู่ำาแนะนำาเหล�านี� ใหต้รัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าเคู่รัื�องวดั
คู่วามืดนัลก่ตาและ Bluetooth ขั้องเคู่รัื�องพซีีเีป่ดอย่่� สำำาหรัับั
คู่ำาแนะนำา โปรัดดบ่ัทที� 5 วธ่ีเีป่ด Bluetooth ที�เคู่รัื�องวดั
คู่วามืดนัลก่ตา 

ตรัวจสำอบัใหแ้น�ใจว�าเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเป่ดอย่่�ก�อนที�
คู่ณุจะเช้ื�อมืต�อเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเขั้า้กบัั iCare 
EXPORT 

คู่ลก่ “Select BT Device” (เลอืกอปุกรัณบ์ัลท่ธ่ี) ที�มืมุืล�าง
ซีา้ย่

เลอืกหมืาย่เลขั้ผู้ลต่ภณัฑ์ข์ั้องเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาจาก
เมืน่แบับัเลื�อนลง คู่ณุสำามืารัถืดห่มืาย่เลขั้ผู้ลต่ภณัฑ์ ์(SN) 
ไดจ้ากฉลากที�ดา้นหลงัเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาขั้องคู่ณุ

ป้อนรัหสัำ PIN ที�จะปรัากฏบันหนา้จอเคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่
ตาขั้องคู่ณุ แลว้กด "OK” (ตกลง) 

1

2

2

4 3

4

ในแอปพลเ่คุช้นั iCare EXPORT

เช้่�อมตอ่และสู่ง่ข้อ้มลูการิ่วดัผา่น Bluetooth3
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เคู่รัื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาจะเช้ื�อมืต�อกบััแอปพลเ่คู่ช้นั iCare 
EXPORT และสำ�งผู้ลการัตรัวจวดัไปย่งั iCare CLOUD หรัอืบัญัช้ ี
iCare CLINIC ขั้องบัคุู่ลากรัทางการัแพทย่ข์ั้องคู่ณุโดย่อตัโนมืตั ่

11

หมายเหตุุ! เมื�อคุณถ่ืายโอนข้้อมูลูแลู้วั ผลูการื่ตรื่วัจวััดจะถูืกลูบออกจากหน่วัยควัามจำาข้องเครืื่�องวััด

ควัามดันลููกตาโดยอัตโนมัติ



หมายเหตุ
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www.icare-world.com

iCare เป็็นเครื่่�องหมายการื่คา้จดทะเบียีนของ Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป็็นส่ว่นหน่�งของกล่ม่บีรื่ษัิัท Revenio และเป็็นตััวแทนของแบีรื่นด ์iCare
ผลติัภัณัฑ์ ์บีรื่กิารื่ หรื่อ่ขอ้เส่นอทั � งหมดที�อา้งถึง่ในโบีรื่ชัวัรื่น์ี� อาจไมไ่ดรั้ื่บีการื่อน่มตััหิรื่อ่มใีหใ้นบีางตัลาดและฉลากและคำาแนะนำาที�ไดรั้ื่บีอน่มตัั ิ
อาจแตักตัา่งกนัไป็ในแตัล่ะป็รื่ะเทศ ขอ้มลูจำาเพาะของผลติัภัณัฑ์อ์าจมกีารื่เป็ลี�ยนแป็ลงในส่ว่นของการื่ออกแบีบีและขอบีเขตัของการื่ส่ง่มอบีและโดยเป็็นผลมาจากการื่พัฒนาทางเทคนคิที�ดำาเนนิอยู่

ส่ำาหรัื่บีขอ้มลูเพิ�มเตัมิ
โป็รื่ดอา่นคูม่อ่การื่ใชัง้าน

Icare Finland Oy 
Äyritie 22  
01510 Vantaa, Finland 
โทรื่ +358 9 8775 1150
info@icare-world.com

Icare USA, Inc.
4700 Falls of Neuse Rd. Ste 245
Raleigh, NC. 27609
โทรื่ +1 888.422.7313  |  แฟกซ์ ์+1 877.477.5485
infoUSA@icare-world.com
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