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หากคุู่ณต้องการคู่วามืช�วย่เหลือในการใช้งาน
เคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตา iCare HOME2 โปรดติดต�อ
บุัคู่ลากรทางการแพทย์่ของคุู่ณ

สำาหรับัข้อม่ืลด้านคู่วามืปลอดภัย่ โปรดอ�านบัทที� 1 
ในคู่่�มืือการใช้งานก�อนที�จะใช้งานเคู่รื�องวัดคู่วามืดัน
ล่กตา

ข้อควรระวัง! ก�อนทำาการตรวจวัด ให้อัปเดตเวลาของ
เคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตาเป็นเวลาท้องถิ�นของคุู่ณด้วย่
ตนเองจากการต้ังคู่�าของเคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตาหรือ
อัปเดตอัตโนมัืติโดย่การเชื�อมืต�อเคู่รื�องวัดคู่วามืดัน
ล่กตากับัแอปพลิเคู่ชัน iCare PATIENT2 หรือกับั
ซอฟต์แวร์ iCare EXPORT

อ�านคู่่�มืือฉบัับัย่�อน้ีและรับัชมืวิดีโอคู่ำาแนะนำาผ้่
ใช้ HOME2 ก�อนใช้งานเคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่ก
ตา ทำาตามืคู่ำาแนะนำาทีละข้ันตอน
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1 หวัวดั
2 ฐานหวัวดั
3 ส�วนรองรับัแกม้ื
4 ส�วนรองรับัหนา้ผาก
5 ปุ� มืวดัคู่�า
6 ปุ� มืเลอืก
7 จอแสดงผล
8 ฝาคู่รอบัแบัตเตอรี�
9 สาย่รัดขอ้มือื
10 อปุกรณใ์ส�หวัวดั
11 ไขคู่วง

ชิ�นส�วนเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาที�ใชร้ะหว�างการตรวจ
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5การใส�แบัตเตอรี�1

เปิดฝาคู่รอบัช�องใส�
แบัตเตอรี�ดว้ย่ไขคู่วง

ใส�แบัตเตอรี�แลว้ปิด 
ฝาคู่รอบั

แบัตเตอรี�อย่่�ในกระเป๋าพกพาผลติภณัฑ์เ์คู่รื�องวดัคู่วามืดนั
ลก่ตาขา้งใตก้ล�องใส�หวัวดั
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6การใส�หวัวดั2

วางอปุกรณใ์ส�หวัวดับัน
ฐานหวัวดั

เปิดบัรรจภุณัฑ์์ ถอดฝาคู่รอบัออก

คำ�เตือน! เพื�อป้องกันการปนเป้ือน ให้เก็บัหัววัดที�ยั่งไมื�ได้ใช้งานไว้ในกล�อง 
อย่�าสัมืผัสหัววัดด้วย่มืือเปล�า อย่�าใช้หัววัดหากหัววัดสัมืผัสกับัพ้ืนผิวที�
ไมื�ปลอดเช้ือ เช�น พ้ืนผิวโต๊ะหรือพ้ืน

อย่�าใชห้วัวดัหากหวั
วดัสมัืผัสกบััมือื โตะ๊ 
หรอืพื�นผวิที�
 ไมื�ปลอดเชื�อ
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หย่�อนหวัวดัจากบัรรจุ
ภณัฑ์ไ์ปย่งัอปุกรณใ์ส�
หวัวดั

นำาอปุกรณใ์ส�หวัวดัออก



83 การเปิดเคู่รื�อง

กด   คู่า้งไวจ้นกว�า
คู่ณุจะไดย้่นิเสยี่งบัี�ป 
ขอ้คู่วามื "Start 
(เริ�มื)" จะแสดงข้�นบัน
จอแสดงผล

หรอืกด   คู่า้งไวจ้นกว�าคู่ณุจะไดย้่นิเสยี่งบัี�ป 
จากนั�นกด   อกีคู่รั �งเพื�อเขา้ส่�โหมืดการตรวจวดั 
ขอ้คู่วามื "Start (เริ�มื)" จะแสดงข้�นบันจอแส
ดงผล

3s
3sหร อื



9ตำาแหน�งการตรวจวดัที�ถก่ตอ้ง4

มีืคู่ำาแนะนำาการจัดวางตำาแหน�งเคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตาใน
หัวข้อต�อไป

มืองตรงไปขา้งหนา้ และใหเ้คู่รื�องวดั
คู่วามืดนัลก่ตาทำามืมุื 90 องศากบัั
ใบัหนา้ของคู่ณุ หวัวดัจะอย่่�ห�างจาก
ดวงตาของคู่ณุประมืาณ 5 มืมื. และชี�ตั �ง
ฉากกบััก้�งกลางลก่ตาของคู่ณุ

ส�วนรองรับัหนา้ผาก A 
วางอย่่�บันหนา้ผาก
ของคู่ณุและส�วน
รองรับัแกม้ื B วางอย่่�
บันแกม้ืของคู่ณุ

หากคู่ณุเห็นแสงไฟสแีดงในฐานหวัวดั
แสดงว�าเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเอยี่ง
ลงมืากเกนิไป คู่ณุคู่วรทำาตวัตรงและเชดิ
คู่างข้�น

START

<90°
START 90°



105 การปรับัส�วนรองรับัและการจัดตำาแหน�งเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตา

START

คำ�เตือน! เฉพาะหัววัดเท�าน้ันที�คู่วรจะสัมืผัสล่กตา อย่�าให้ส�วนอื�นๆ ของเคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตา
สัมืผัสเข้ากับัดวงตาของคุู่ณ อย่�าให้เคู่รื�องวัดคู่วามืดันล่กตาทิ�มืตาของคุู่ณ

จัดวางเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเขา้กบััใบัหนา้ของคู่ณุ 
และมืองเขา้ไปในฐานหวัวดั หวัวดัจะชี�ตั �งฉากกบัั
ก้�งกลางลก่ตาของคู่ณุ เมืื�อวงแหวนสนีำ�าเงนิและสเีขยี่ว
ในฐานหวัวดัมืลีกัษณะสมืมืาตร

ก�อนการตรวจวดั ใหป้รับัส�วน
รองรับัหนา้ผากและส�วนรองรับั
แกม้ืใหม้ืคีู่วามืย่าวที�เหมืาะสมื เริ�มื
จากส�วนรองรับัที�มืคีู่วามืย่าวมืาก
ที�สดุก�อน

หดส�วนรองรับัใหส้ั �นลงทลีะ
สองคู่ลกิเพื�อป้องกนัไมื�ให ้
เคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาเขา้
ใกลด้วงตาของคู่ณุมืากเกนิ
ไป
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START

START

5 mm

เปิดตาทั �งสองขา้งคู่า้ง
ไว ้การบังัตาขา้งที�ไมื�
ไดท้ำาการทดสอบัอาจ
ช�วย่ใหคู้่ณุมืองเห็น
วงแหวนไดช้ดัเจนข้�น

หดส�วนรองรับัใหส้ั �นลงโดย่หมืนุตามืเข็มืนาฬิกิาทลีะสอง
คู่ลกิจนกว�าคู่ณุจะเห็นวงแหวนสเีขยี่วแบับัสมืมืาตรเพยี่ง
อย่�างเดยี่ว เคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาอย่่�ในระย่ะห�างที�ถก่ตอ้ง
จากดวงตาของคู่ณุ

หากวงแหวนไมื�สมืมืาตร แสดงว�าหวัวดั
ตั �งไมื�ชี�ตั �งฉากกบััก้�งกลางลก่ตาของคู่ณุ 
ใหป้รับัแกต้ำาแหน�งของเคู่รื�องวดัคู่วามื
ดนัลก่ตา



126 การวดัคู่วามืดนัลก่ตา

เริ�มืทำาการตรวจวดัเมืื�อคู่ณุเห็น
เฉพาะวงแหวนสเีขยี่วที�สมืมืาตร 
กดปุ� มืวดัคู่�า   หน้�งคู่รั �ง หวัวดัจะ
สมัืผัสลก่ตาของคู่ณุเบัาๆ

หากฐานหวัวดักะพรบิัเป็นสแีดง 
และคู่ณุไดย้่นิเสยี่งบัี�ปหลาย่คู่รั�ง 
แสดงว�าการตรวจวดัไมื�สำาเร็จ ด ่
ก�รแกไ้ขปัญัห� ในหนา้ 17

เสยี่งบัี�ปหน้�งคู่รั �งบั�งชี�ว�าการ
ตรวจวดัสำาเร็จ ทำาการตรวจวดั
ต�อไป จนกว�าคู่ณุจะไดย้่นิเสยี่
งบัี�ปย่าว และไฟที�ฐานหวัวดั 
ดบััลง

1x

START
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6x

ลำาดบััขั �นตอนการตรวจวดัจะประกอบัดว้ย่การตรวจ
วดัหกคู่รั�ง

เคล็็ดล็บั: คู่ณุย่งัสามืารถทำาลำาดบััขั �นตอนการ
ตรวจวดัไดโ้ดย่กดปุ� มืวดัคู่�า   คู่า้งไวจ้นกว�าจะ
ทำาการตรวจวดัคู่รบัทั �งหกคู่รั�ง 

เมืื�อทำาการตรวจวดัหกคู่รั�ง
สำาเร็จแลว้ คู่ณุจะไดย้่นิเสยี่
งบัี�ปย่าวกว�าเดมิื และไฟที�ฐาน
หวัวดัจะดบััลง และคู่ณุจะเห็น
ผลลพัธ์แ์สดงบันหนา้จอ

กดปุ� มืวดัคู่�า   หน้�งคู่รั �ง และ
ทำาการตรวจวดัซำ�าที�ดวงตาอกีขา้ง
หน้�งของคู่ณุ

START



147 การวดัคู่วามืดนัลก่ตาในท�านอนหงาย่

ก�อนการวดั ใหน้อนลงเป็นเวลาสกั
คู่ร่�

หลกีเลี�ย่งการเงย่ศรีษะไปขา้ง
หลงั

ใหน้อนหงาย่ในท�าที�สบัาย่โดย่มืี
หมือนรองหลงัคู่อ มืองตรงไปขา้ง
หนา้
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วางเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่
ตาทำามืมุื 90 องศาบัน
ใบัหนา้ของคู่ณุและ
ทำาการตรวจวดัตามืคู่ำา
แนะนำาก�อนหนา้นี�

หลงัจากที�การตรวจวดัสำาเร็จแลว้ 
กดปุ� มืวดัคู่�า   หน้�งคู่รั �งและ
ทำาการตรวจวดัซำ�าที�ดวงตาอกีขา้ง
หน้�งของคู่ณุ

S
TA

R
T



168 การแกไ้ขปัญหา

หากเกดิขอ้ผดิพลาด ฐานหวัวดัจะกะพรบิัเป็นสแีดง จอแสดงผล
และเสยี่งจะระบัทุี�มืาของขอ้ผดิพลาด

ใหด้ท่ี�หนา้จอ กดปุ� มืวดัคู่�า   และแกไ้ขปัญหาตามืที�จำาเป็นและ
ทำาการตรวจวดัซำ�าอกีคู่รั �ง
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va     u

 

 

ไอคู่อน ข้อคู่วามืบันจอ เสีย่ง ปัญหา วิธี์การแก้ไขปัญหา

TOO FAR

TOO NEAR

INCORRECT 
ALIGNMENT

REPEAT

หวัวดัอย่่�ห�างจากตามืากเกนิไป

หวัวดัอย่่�ใกลต้าเกนิไป

หวัวดัไมื�ตั �งฉากกบัักระจกตาหรอืหวัวดัชนกบัั
เปลอืกตาหรอืขนตา

พบัปัญหาการเคู่ลื�อนที�ของหวัวดั

กดปุ� มืวดัคู่�า     หน้�งคู่รั �งเพื�อรับัทราบัขอ้ผดิพลาด หดส�วนรองรับั
หนา้ผากและส�วนรองรับัแกม้ืใหส้ั �นลง

กดปุ� มืวดัคู่�า     หน้�งคู่รั �งเพื�อรับัทราบัขอ้ผดิพลาด ย่ดืส�วนรองรับั
หนา้ผากและส�วนรองรับัแกม้ืใหย้่าวข้�น

กดปุ� มืวดัคู่�า     หน้�งคู่รั �งเพื�อรับัทราบัขอ้ผดิพลาด จัดวางตำาแหน�ง
เคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาใหห้วัวดัตั �งฉากกบััก้�งกลางลก่ตาของคู่ณุ เปิด
ตาของคู่ณุคู่า้งไวอ้ย่�างถก่ตอ้ง

กดปุ� มืวดัคู่�า     หน้�งคู่รั �งเพื�อรับัทราบัขอ้ผดิพลาด ทำาการตรวจวดัซำ�า

ย่าว 3 คู่รั �ง

สั �น 5 คู่รั �ง

สั �น 2 คู่รั �ง

สั �น 2 คู่รั �ง



189 การปิดเคู่รื�องวดัคู่วามืดนัลก่ตาและการทิ�งหวัวดั

ท้ิงหัววัดและภาชนะใน
ถังขย่ะทั�วไป

กดปุ�มืเลือกคู้่างไว้  
จนกว�าคุู่ณจะได้ยิ่นเสีย่
งบ๊ีัป 3 คู่ร้ังและหน้าจอ
จะดับัลง

ถอดหัววัดออกแล้วใส�
กลับัเข้าไปในภาชนะ
ของหัววัด

3s
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ตอนนี�คู่ณุสามืารถโอนผลการตรวจวดัของคู่ณุไปที� iCare 
CLINIC ของแพทย่ ์หรอืไปย่งับัญัชสี�วนตวัของคู่ณุใน 
iCare Cloud ไดโ้ดย่ใชแ้อป iCare PATIENT2 ในอปุกรณ์
มือืถอืของคู่ณุหรอืโดย่ใชซ้อฟตแ์วร ์iCare EXPORT ใน
คู่อมืพวิเตอรข์องคู่ณุ

START
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สำาหรับัขอ้มืล่เพิ�มืเตมิื
โปรดอ�านคู่่�มือืการใชง้าน

www.icare-world.com

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

iCare เป็นเคู่รื�องหมืาย่การคู่า้จดทะเบัยี่นของ Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป็นส�วนหน้�งของกลุ�มืบัรษัิท Revenio และเป็นตัวแทนของแบัรนด ์iCare
ผลติภณัฑ์ ์บัรกิาร หรอืขอ้เสนอทั � งหมืดที�อา้งถง้ในโบัรชวัรน์ี� อาจไมื�ไดรั้บัการอนุมืตัหิรอืมืใีหใ้นบัางตลาดและฉลากและคู่ำาแนะนำาที�ไดรั้บัอนุมืตั ิ
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