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1. การใช้ง้านตามวัตัถุปุระสิงค์์
iCare PATIENT2 (TS05) เป็นแอปมือืถุอืสำำาหรับถุ�ายโอนข้อ้มืล่การต้รวจวดั้ทางจักษุ
วทิยาไปยงั iCare CLINIC หรอืไปยงัระบบภายนอก นอกจากน้�ยงัมืคู้่วามืสำามืารถุในการ
แสำด้งข้อ้มืล่การต้รวจวดั้ทางจักษุวทิยาและช้�วยในการจัด้การโรคู่ต้อ้หนิอก้ด้ว้ย อปุกรณ์น์้�
มืข้้อ้บ�งช้้�สำำาหรับการใช้ง้านโด้ยบคุู่ลากรทางการแพทยแ์ละบคุู่คู่ลทั�วไป

2. ประกาศค์วัามปลิอดภัยั
ค์ำาเตอืน! ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าอปุกรณ์ม์ือืถุอืท้�ต้ดิ้ต้ั �งแอป iCare PATIENT2 ต้ั �งคู่�าเวลาและวนัท้�ถุก่ต้อ้ง
แลว้

ค์ำาเตอืน! ก�อนทำาการต้รวจวดั้ ใหอ้ปัเด้ต้นาฬิกิาข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าเป็นเวลาทอ้งถุิ�นข้องคู่ณุ์ด้ว้ย
ต้นเองจากการต้ั �งคู่�าข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอือปัเด้ต้อตั้โนมืตั้โิด้ยการเช้ื�อมืต้�อเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นั
ลก่ต้ากบัแอป iCare PATIENT2

ขอ้ค์วัรระวังั! รายงานเหต้กุารณ์ร์า้ยแรงใด้ๆ ท้�เก้�ยวข้อ้งกบัเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าไปยงัหน�วยงานด้า้น
สำาธิ์ารณ์สำขุ้ท้�มือ้ำานาจหนา้ท้�ข้องคู่ณุ์และผ่ผ้ลติ้หรอืต้วัแทนข้องผ่ผ้ลติ้
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3. บทนำา
ระบบซอฟต้แ์วร ์iCare ประกอบด้ว้ย:
• เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare HOME2 สำำาหรับการวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า
• แอปพลเิคู่ช้ั�นมือืถุอื iCare PATIENT2 ซึ�งผ่ป้� วยและบคุู่ลากรทางการแพทยส์ำามืารถุด้่

ข้อ้มืล่การต้รวจวดั้และถุ�ายโอนและจัด้เกบ็ข้อ้มืล่ไปยงั iCare CLINIC หรอืบรกิาร iCare 
CLOUD

• iCare CLINIC เป็นบรกิารซอฟต้แ์วรผ์�านเบราวเ์ซอรท์้�บคุู่ลากรทางการแพทยแ์ละผ่ป้� วย
สำามืารถุใช้ด้้ข่้อ้มืล่การต้รวจวดั้ได้ ้

 

iCare CLOUD สำามืารถุใช้เ้กบ็บนัทกึผลการวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าท้�ถุ�ายโอนจาก iCare 
HOME2 โด้ยใช้ ้iCare PATIENT2 ได้ ้ผ่ป้� วยสำามืารถุจัด้เกบ็ข้อ้มืล่การต้รวจข้องต้นเองไว ้
ในบญัช้ส้ำ�วนต้วัในบรกิาร iCare CLOUD หากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องต้นไมื�ได้ล้ง
ทะเบย้นกบับญัช้ ้iCare CLINIC ข้องบคุู่ลากรทางการแพทย์

เพื�อจะด้ผ่ลการต้รวจวดั้ด้ว้ยแอป PATIENT2 คู่ณุ์จะต้อ้งเข้า้สำ่�ระบบด้ว้ยข้อ้มืล่ประจำาต้วั 
iCare สำำาหรับข้อ้มืล่เก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารข้อรับข้อ้มืล่ประจำาต้วั iCare โปรด้ด้บ่ทท้� “5. Obtain 
iCare credentials”

ข้อ้มืล่ประจำาต้วัข้องคู่ณุ์จะป้องกนัไมื�ใหผ้่อ้ ื�นสำามืารถุด้ผ่ลการต้รวจวดั้ข้องคู่ณุ์ได้ ้หากแอป
แจง้เต้อืนคู่ณุ์ว�าข้อ้มืล่ประจำาต้วัไมื�ถุก่ต้อ้ง แสำด้งว�าคู่ณุ์ป้อนรหสัำผ�านหรอืท้�อย่�อเ้มืลผดิ้ 
หรอืรหสัำผ�านข้องคู่ณุ์อาจถุก่ข้โมืย  อย�าใหร้หสัำผ�านข้องคู่ณุ์กบัผ่อ้ื�น

หากคู่ณุ์เป็นบคุู่ลากรทางการแพทยแ์ละต้อ้งการใช้ ้iCare PATIENT2 เพื�อโอนผลการวดั้
คู่วามืด้นัลก่ต้าไปยงั iCare CLINIC เพย้งเท�านั�นโด้ยไมื�ใช้ ้iCare PATIENT2 เพื�อด้ผ่ล
การต้รวจวดั้ คู่ณุ์ไมื�จำาเป็นต้อ้งลงช้ื�อเข้า้ใช้แ้อปพลเิคู่ช้นั

สำำาหรับข้อ้มืล่เพิ�มืเต้มิืเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารใช้ง้านอปุกรณ์ ์HOME2 โปรด้ด้คู่่่�มือืการใช้ง้าน iCare 
HOME2
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4. ขอ้กำาหนดของระบบสิำาหรบั iCare PATIENT2
• iPhone
• ระบบปฏิบิตั้กิาร iOS 12 หรอืใหมื�กว�า
• การเช้ื�อมืต้�ออนิเทอรเ์น็ต้

เพื�อใหแ้น�ใจว�าแอป iCare PATIENT2 ทำางานอย�างถุก่ต้อ้ง ใหต้้ดิ้ต้ั �งอปัเด้ต้ซอฟต้แ์วร์
ล�าสำดุ้สำำาหรับอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์และแอป iCare PATIENT2 เสำมือ

5.  รบัขอ้มลูิประจำำาตวัั iCare
เพื�อจะด้ผ่ลการต้รวจวดั้ด้ว้ยแอป iCare PATIENT2 คู่ณุ์จะต้อ้งเข้า้สำ่�ระบบด้ว้ยข้อ้มืล่
ประจำาต้วั iCare ถุา้เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare HOME2 ข้องคู่ณุ์ลงทะเบย้นกบับญัช้ ้
CLINIC ข้องคู่ลนิกิหรอืโรงพยาบาลแลว้ โปรด้ต้ดิ้ต้�อคู่ลนิกิหรอืโรงพยาบาลเพื�อรับข้อ้มืล่
ประจำาต้วั

หมายเหตสุิำาหรบับคุ์ลิากรทางการแพทย:์ ข้อ้มืล่ประจำาต้วัข้องผ่ป้� วยสำามืารถุสำรา้งได้ ้
ใน iCare CLINIC ใต้แ้ท็บข้อ้มืล่ผ่ป้� วยในสำ�วนบญัช้ผ้่ใ้ช้โ้ด้ยการใหข้้อ้มืล่ท้�อย่�อเ้มืลข้องผ่ ้
ป� วย ผ่ป้� วยจะได้รั้บอเ้มืลคู่ำาเช้ญิพรอ้มืลงิกส์ำำาหรับสำรา้งรหสัำผ�าน

หากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์ไมื�ได้ล้งทะเบย้นกบับญัช้ ้CLINIC ข้องคู่ลนิกิหรอื
โรงพยาบาล คู่ณุ์ต้อ้งลงทะเบย้นเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์กบั iCare CLOUD เพื�อ
จะใช้ง้านแอป iCare PATIENT2 โปรด้ด้คู่่่�มือื “การเริ�มืต้น้ใช้ง้าน" ท้�ใหม้ืาพรอ้มืกบัเคู่รื�อง
วดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare HOME2 สำำาหรับคู่ำาแนะนำาเก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารลงทะเบย้นเคู่รื�องวดั้
คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์ คู่ณุ์จะได้รั้บข้อ้มืล่ประจำาต้วั iCare ข้องคู่ณุ์ในข้ั �นต้อนการลง
ทะเบย้น

หากคู่ณุ์ต้อ้งการคู่วามืช้�วยเหลอื โปรด้ต้ดิ้ต้�อบคุู่ลากรทางการแพทย ์ต้วัแทนจำาหน�าย
เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอื iCare

โปรดทราบ! ไมื�สำามืารถุใช้ข้้อ้มืล่ประจำาต้วัข้องผ่ใ้ช้ ้iCare CLINIC ท้�เป็นผ่เ้ช้้�ยวช้าญ 
(แพทย ์ผ่ฝึ้ึกสำอน หรอืผ่ด้้แ่ลระบบ) เพื�อเข้า้สำ่�ระบบแอป PATIENT2 ได้ ้แอป PATIENT2 
ใช้เ้พื�อทบทวนผลการต้รวจวดั้ข้องผ่ป้� วยแต้�ละรายโด้ยใช้ข้้อ้มืล่ประจำาต้วัข้อง CLINIC 
ข้องผ่ป้� วยแต้�ละรายเท�านั�นและเพื�อการอปัโหลด้ข้อ้มืล่การต้รวจวดั้จาก iCare HOME2 

ไปยงั iCare CLINIC ซึ�งในกรณ้์น้�ไมื�จำาเป็นต้อ้งลงช้ื�อเข้า้ใช้ ้PATIENT2
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6. ตดิต ั�งแอป
1. เปิด้ App Store ในอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์
2. คู่น้หา iCare PATIENT2 
3. ทำาต้ามืคู่ำาแนะนำาการต้ดิ้ต้ั �งท้�แสำด้งบนหนา้จอ

7. เช้ื�อมตอ่อปุกรณ์ม์อืถุอืของค์ณุ์กบัเค์รื�องวัดั
ค์วัามดนัลิกูตาโดยใช้ ้Bluetooth®

7.1. เปิด้ Bluetooth ท้�เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า
หมายเหต:ุ แอป iCare PATIENT2 สำามืารถุเข้า้กนัได้ก้บัเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare 
HOME2 เท�านั�น

Bluetooth อาจเปิด้อย่�แลว้ในเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์ คู่ณุ์สำามืารถุด้ส่ำถุานะ 
Bluetooth ข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าและเปิด้ Bluetooth ได้ห้ากต้อ้งการ โด้ยปฏิบิตั้ติ้ามื
คู่ำาแนะนำาเหล�าน้�

1. กด้   จนกระทั�งคู่ณุ์ได้ย้นิเสำย้งบ้�ป เพื�อเปิด้เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า
2. กด้  จนกว�าคู่ณุ์จะเห็น SETTINGS (การต ั�งค์า่) บนหนา้จอข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นั

ลก่ต้า แลว้กด้ 
3. กด้  จนกว�าคู่ณุ์จะเห็น BLUETOOTH (บลิทูธูิ์) และกด้ 
4. หาก Bluetooth ปิด้อย่� กด้  จนกว�าคู่ณุ์จะเห็น TURN ON (เปิด) และกด้ 

7.2. จับคู่่�เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้ากบัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ 
1. ไปท้�การต้ั �งคู่�าอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์และเปิด้ Bluetooth
2. เปิด้แอป iCare PATIENT2 แลว้แต้ะ START USING THE APP (เร ิ�มการใช้ง้าน

แอป)
3. เลอืกพื�นท้�ข้องท้�อย่�อาศยัข้องคู่ณุ์และต้วัเลอืกท้�ถุก่ต้อ้งสำำาหรับต้ำาแหน�งท้�จะจัด้เกบ็

ข้อ้มืล่คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์
4. อ�านข้อ้กำาหนด้ในการใหบ้รกิารและต้กลงยอมืรับข้อ้กำาหนด้การใช้ง้านและการ

ประมืวลผลข้อ้มืล่สำ�วนบคุู่คู่ลข้องคู่ณุ์โด้ยทำาเคู่รื�องหมืายเลอืกช้�องท้�เก้�ยวข้อ้ง
5. แต้ะ CONTINUE (ดำาเนนิการตอ่)
6. แต้ะ SCAN DEVICES (สิแกนอปุกรณ์)์ หากแอปข้อสำทิธิ์ิ�การใช้ง้าน Bluetooth 

ใหแ้ต้ะ OK (ตกลิง)
7. เลอืกเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าท้�ถุก่ต้อ้งจากรายการข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare 

HOME2s ท้�พบ ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าหมืายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์ข์้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่
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ต้าบนหนา้จอข้องอปุกรณ์ม์ือืถุอืนั�นต้รงกบัหมืายเลข้ท้�ด้า้นหลงัข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามื
ด้นัลก่ต้า หมืายเลข้ผลติ้ภณั์ฑ์บ์นเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์จะมืเ้คู่รื�องหมืาย
เป็นคู่ำาว�า SN 

8. แต้ะ PAIR TONOMETER (จำบัค์ูเ่ค์รื�องวัดัค์วัามดนัลิกูตา)
9. ท้�คู่ำาข้อจับคู่่� Bluetooth ใหป้้อนรหสัำ PIN ท้�แสำด้งบนหนา้จอข้องเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นั

ลก่ต้า แลว้แต้ะ Pair (จำบัค์ู)่
10. เมืื�อเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าจับคู่่�กบัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์สำำาเร็จแลว้  

ใหแ้ต้ะ CONTINUE (ดำาเนนิการตอ่) บนหนา้จอข้อง PATIENT2
ต้อนน้�คู่ณุ์สำามืารถุแต้ะ SYNC (ซิงิค์)์ เพื�อถุ�ายโอนผลการต้รวจวดั้จากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นั
ลก่ต้าไปยงัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ หรอืลงช้ื�อเข้า้ใช้แ้อป iCare PATIENT2 เพื�อด้ผ่ลการ
ต้รวจวดั้ก�อนหนา้น้�ข้องคู่ณุ์ 

8. ถุา่ยโอนขอ้มลูิการตรวังวัดั
1. เปิด้เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า
2. ในอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ ใหเ้ปิด้แอป iCare PATIENT2
3. แต้ะ SYNC (ซิงิค์ข์อ้มลูิ) เพื�อถุ�ายโอนข้อ้มืล่การต้รวจวดั้ข้องคู่ณุ์จากเคู่รื�องวดั้

คู่วามืด้นัลก่ต้าไปยงัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์

การถุ�ายโอนผลการต้รวจวดั้อาจใช้เ้วลาสำองสำามืนาทห้รอืมืากกว�านั�นข้ึ�นอย่�กบัการเช้ื�อมื
ต้�อเคู่รอืข้�าย คู่ณุ์จะเห็นข้อ้คู่วามื “[จำานวน] measurements transferred” (“ถุ�ายโอน
ข้อ้มืล่การต้รวจวดั้แลว้ [จำานวน] รายการ”) หรอืข้อ้คู่วามื “no new measurements” 
(“ไมื�มืร้ายการการต้รวจวดั้ใหมื�”) เมืื�อการถุ�ายโอนข้อ้มืล่เสำร็จสำิ�นแลว้ 

ผลการต้รวจวดั้จะยงัคู่งอย่�ในเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare HOME2 หลงัจากการถุ�าย
โอนข้อ้มืล่การต้รวจวดั้

9. ดผูลิการตรวัจำวัดัของค์ณุ์
1. เปิด้แอป iCare PATIENT2 ในอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์
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2. หากคู่ณุ์ยงัไมื�ได้เ้ข้า้สำ่�ระบบ ใหแ้ต้ะ LOGIN (เขา้สิูร่ะบบ) และป้อนข้อ้มืล่ประจำาต้วั 
iCare ข้องคู่ณุ์ ด้บ่ทท้� “5. Obtain iCare credentials” สำำาหรับข้อ้มืล่เก้�ยวกบัวธิิ์ก้าร
รับข้อ้มืล่ประจำาต้วั

3. แต้ะ MEASUREMENTS (การตรวัจำวัดั)

กราฟสำน้ำ�าเงนิแสำด้งผลการต้รวจวดั้ต้าข้วาและกราฟสำส้ำม้ืคู่อืผลการต้รวจวดั้ต้าซา้ย

1: การต้รวจวดั้ท้�เลอืกบนกราฟ
2: ผลลพัธิ์ข์้องการต้รวจวดั้ท้�เลอืกในหน�วยมืลิลเิมืต้รปรอท (mmHg)
3: วนัท้�และเวลาข้องการต้รวจวดั้
4: แต้ะเพื�อเปิด้ด้ก่ารต้รวจวดั้รายการก�อนหนา้หรอืถุดั้ไป

เพื�อเลื�อนด้ก่ราฟ ใหล้ากนิ�วผ�านหนา้จอ

เพื�อซม่ืเข้า้และซม่ืออกบนกราฟ ใหใ้ช้ส้ำองนิ�วจบ้บนหนา้จอสำมัืผัสำแลว้เลื�อนนิ�วออกจาก
กนัหรอืเข้า้หากนัในแนวนอน

หากต้อ้งการด้ผ่ลการต้รวจวดั้แต้�ละคู่รั �ง ใหแ้ต้ะจดุ้บนกราฟ หรอืใช้ปุ้� มืเมืน่รป่เม็ืด้ยาท้�ด้า้น
บนสำดุ้ข้องหนา้จอเพื�อเลอืกรายการการต้รวจวดั้ท้�คู่ณุ์ต้อ้งการ

หากการต้รวจวดั้มืเ้คู่รื�องหมืาย   แสำด้งว�าการต้รวจวดั้นั�นอย่�นอกช้�วงสำเกลท้�เลอืก แต้ะ 
  เพื�อด้ผ่ลการต้รวจวดั้ 
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10. เปลิ่�ยนการต ั�งค์า่ iCare PATIENT2
ในมืมุืมืองหนา้หลกั ใหแ้ต้ะ  > Setting (การต ั�งค์า่)

เพื�อกำาหนด้ว�าจะแสำด้งคู่�าใด้บนกราฟ ใหแ้ต้ะ Max value in graph (ค์า่สิงูสิดุใน
กราฟ) หรอื Min value in graph (ค์า่ตำ�าสิดุในกราฟ) และเลอืกคู่�าใหมื�

หากคู่ณุ์ต้อ้งการใช้เ้คู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าเคู่รื�องอื�นกบัแอป ใหแ้ต้ะ Change 
tonometer (เปลิ่�ยนเค์รื�องวัดัค์วัามดนัลิกูตา) คู่ณุ์จะออกจากระบบข้องแอปโด้ย
อตั้โนมืตั้ ิเพื�อถุ�ายโอนข้อ้มืล่การต้รวจวดั้จากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าเคู่รื�องอื�น คู่ณุ์ต้อ้ง
จับคู่่�เคู่รื�องกบัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์

11. ออกจำากระบบ iCare PATIENT2
สำำาหรับการใช้ง้านรายวนั คู่ณุ์ไมื�จำาเป็นต้อ้งออกจากระบบแอป อย�างไรก็ต้ามื หากคู่ณุ์
มือบโทรศพัทใ์หแ้ก�ผ่อ้ ื�น ใหอ้อกจากระบบแอปเพื�อป้องกนัไมื�ใหผ้่อ้ ื�นสำามืารถุด้ผ่ลการ
ต้รวจวดั้ข้องคู่ณุ์ได้ ้

ในมืมุืมืองหนา้หลกั ใหแ้ต้ะ  > Setting (การต ั�งค์า่) > Logout (ออกจำากระบบ)

เมืื�อคู่ณุ์ออกจากระบบ คู่ณุ์ยงัคู่งสำามืารถุถุ�ายโอนข้อ้มืล่การต้รวจวดั้จากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นั
ลก่ต้าไปยงั iCare CLINIC หรอื iCare CLOUD ได้ ้แต้�คู่ณุ์จะไมื�สำามืารถุด้ข่้อ้มืล่ใน
อปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์

หากคู่ณุ์ไมื�ต้อ้งการใช้แ้อป iCare PATIENT2 อก้ต้�อไป คู่ณุ์สำามืารถุถุอนการต้ดิ้ต้ั �งได้ ้
การถุอนการต้ดิ้ต้ั �งแอปจะไมื�ลบข้อ้มืล่การวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์ออกจาก iCare 
CLINIC หรอื iCare CLOUD

12. การแกไ้ขปญัหา
เค์ล็ิดลิบั: สำำาหรับข้อ้มืล่ต้ดิ้ต้�อ เช้�น ท้�อย่�อเ้มืลข้อง iCare ใหแ้ต้ะท้�  > Info (ขอ้มลูิ)

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Cannot scan for devices (ไม่
สิามารถุสิแกนหาอปุกรณ์ไ์ด)้ ใหเ้ปิด้การเช้ื�อมืต้�อ Bluetooth บนอปุกรณ์ม์ือืถุอื
ข้องคู่ณุ์ ใหส้ำทิธิ์ิ� iCare PATIENT2 ในการใช้ง้าน Bluetooth บนอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้อง
คู่ณุ์ โด้ยไปท้� Settings (การต ั�งค์า่) ข้องอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ > iCare 
PATIENT2และเปิด้ Bluetooth

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Error during pairing (เกดิขอ้
ผดิพลิาดระหวัา่งการจำบัค์ู)่ ใหจั้บคู่่�เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้ากบัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้อง
คู่ณุ์อก้คู่รั �งและต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุ์ป้อนรหสัำ PIN ท้�ถุก่ต้อ้งในคู่ำาข้อจับคู่่� 
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Bluetooth ใหต้้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์เช้ื�อมืต้�ออย่�กบัเคู่รอืข้�าย 
ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าได้เ้ปิด้เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าและการเช้ื�อมืต้�อ Bluetooth เปิด้
อย่�ทั �งท้�เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าและอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าได้ ้
ใหส้ำทิธิ์ิ�การใช้ง้าน Bluetooth บนอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์แลว้

• หากค์ณุ์โอนขอ้มลูิผลิการตรวัจำวัดัจำากเค์รื�องวัดัค์วัามดนัลิกูตาแลิว้ั แตไ่ม่
เห็นขอ้มลูิดงักลิา่วัในผลิการตรวัจำวัดัของค์ณุ์ ใหต้้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าได้ล้ง
ทะเบย้นเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าเป็นช้ื�อข้องคู่ณุ์แลว้ ต้ดิ้ต้�อบคุู่ลากรทางการแพทย ์
ต้วัแทนจำาหน�ายเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอื iCare ใหต้้รวจสำอบด้ว้ยว�านาฬิกิาข้อง
เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าแสำด้งเวลาท้�ถุก่ต้อ้ง หากไมื�ถุก่ต้อ้ง ใหถุ้�ายโอนข้อ้มืล่การ
ต้รวจวดั้จากเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าไปยงัอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์หนึ�งคู่รั �ง นาฬิกิาข้อง
เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าจะได้รั้บการอปัเด้ต้ระหว�างการถุ�ายโอนข้อ้มืล่

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Error during transfer (เกดิ
ขอ้ผดิพลิาดระหวัา่งการถุา่ยโอนขอ้มลูิ) ใหต้้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าอปุกรณ์ม์ือืถุอื
ข้องคู่ณุ์เช้ื�อมืต้�ออย่�กบัเคู่รอืข้�าย ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าได้เ้ปิด้เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า
และการเช้ื�อมืต้�อ Bluetooth เปิด้อย่�ทั �งท้�เคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าและอปุกรณ์ม์ือืถุอื
ข้องคู่ณุ์ ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าคู่ณุ์ได้ใ้หส้ำทิธิ์ิ� iCare PATIENT2 ในการใช้ง้าน 
Bluetooth บนอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ โด้ยไปท้� Settings (การต ั�งค์า่) ข้อง
อปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์ > iCare PATIENT2และเปิด้ Bluetooth

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Connection error to server 
Can’t load measurements (การเช้ื�อมตอ่กบัเซิริฟ์เวัอรผ์ดิพลิาด ไม่
สิามารถุโหลิดขอ้มลูิการตรวัจำวัดั) ด้ใ่หแ้น�ใจว�าอปุกรณ์ม์ือืถุอืข้องคู่ณุ์เช้ื�อมืต้�อกบั
เคู่รอืข้�ายแลว้ ปิด้มืมุืมืองการต้รวจวดั้แลว้เปิด้ใหมื�อก้คู่รั �ง นอกจากน้� คู่ณุ์จะได้รั้บ
ข้อ้คู่วามืแสำด้งข้อ้ผดิ้พลาด้น้�หากคู่ณุ์ลงช้ื�อเข้า้ใช้แ้อป iCare PATIENT2 ด้ว้ยข้อ้มืล่
ประจำาต้วัข้องบคุู่ลากรทางการแพทยส์ำำาหรับ iCare CLINIC แทนท้�จะใช้ข้้อ้มืล่
ประจำาต้วัข้องผ่ป้� วย

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ User is not authorized Can’t 
load measurements (ผูใ้ช้ไ้มไ่ดร้บัอนญุาต ไมส่ิามารถุโหลิดขอ้มลูิการ
ตรวัจำวัดั) เซสำช้นัการเข้า้สำ่�ระบบข้องคู่ณุ์หมืด้อายแุลว้ ใหเ้ข้า้สำ่�ระบบอก้คู่รั �ง

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Device not registered (ไมไ่ด้
ลิงทะเบย่นอปุกรณ์)์ คู่ณุ์จำาเป็นต้อ้งลงทะเบย้นเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์ ด้่
บทท้� “5. Obtain iCare credentials” สำำาหรับข้อ้มืล่เก้�ยวกบัวธิิ์ก้ารลงทะเบย้นเคู่รื�อง
วดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าข้องคู่ณุ์

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Login failed due to an 
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unexpected error (การเขา้สิูร่ะบบลิม้เหลิวัเนื�องจำากขอ้ผดิพลิาดท่�ไมค่์าด
ค์ดิ) ใหพ้ยายามืลงช้ื�อเข้า้ใช้แ้อป iCare PATIENT2 อก้คู่รั �ง ด้ใ่หแ้น�ใจว�าอปุกรณ์์
มือืถุอืข้องคู่ณุ์เช้ื�อมืต้�อกบัเคู่รอืข้�ายแลว้ หากปัญหายงัคู่งอย่� โปรด้ต้ดิ้ต้�อบคุู่ลากร
ทางการแพทย ์ต้วัแทนจำาหน�ายเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอื iCare

• หากค์ณุ์ไดร้บัขอ้ค์วัามแสิดงขอ้ผดิพลิาดวัา่ Invalid credentials (ขอ้มลูิ
ประจำำาตวััไมถุ่กูตอ้ง) ใหพ้ยายามืลงช้ื�อเข้า้ใช้แ้อป iCare PATIENT2 อก้คู่รั �ง 
ต้รวจสำอบใหแ้น�ใจว�าท้�อย่�อเ้มืลและรหสัำผ�านข้องคู่ณุ์ถุก่ต้อ้ง หากปัญหายงัคู่งอย่� 
โปรด้ต้ดิ้ต้�อบคุู่ลากรทางการแพทย ์ต้วัแทนจำาหน�ายเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอื 
iCare

• หากค์ณุ์ตอ้งการค์วัามช้ว่ัยเหลิอืเก่�ยวักบัแอป iCare PATIENT2 โปรด้ต้ดิ้ต้�อ
บคุู่ลากรทางการแพทย ์ต้วัแทนจำาหน�ายเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าหรอื iCare

• หากแอป iCare PATIENT2 ทำางานไมถุ่กูตอ้ง หรอืค์ณุ์พบขอ้ผดิพลิาดใน
ค์ูม่อืการใช้ง้านน่� โปรด้ต้ดิ้ต้�อ info@icare-world.com หรอืหากคู่ณุ์อย่�ใน
สำหรัฐอเมืรกิา โปรด้ต้ดิ้ต้�อ infoUSA@icare-world.com

13. ค์ำาอธิ์บิายทางเทค์นคิ์
เมืื�อเช้ื�อมืต้�อเคู่รื�องวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้า iCare HOME2 เข้า้กบัอปุกรณ์ม์ือืถุอืด้ว้ยการเช้ื�อมื
ต้�อ Bluetooth แลว้ แอป iCare PATIENT2 จะอ�านผลการวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าจากเคู่รื�องวดั้
คู่วามืด้นัลก่ต้าและถุ�ายโอนและจัด้เกบ็ข้อ้มืล่ไวใ้นฐานข้อ้มืล่ iCare CLINIC บน
อนิเทอรเ์น็ต้โด้ยใช้ก้ารเช้ื�อมืต้�อข้อ้มืล่ข้องอปุกรณ์ม์ือืถุอื แอปน้�ยงัใช้ก้ารเช้ื�อมืต้�อข้อ้มืล่
เพื�ออ�านผลการต้รวจวดั้จากฐานข้อ้มืล่ เนื�องจากผลการต้รวจวดั้จะถุก่เกบ็ไวใ้นฐานข้อ้มืล่
เท�านั�น ไมื�ได้เ้กบ็ไวใ้นอปุกรณ์ม์ือืถุอื

อย�าเช้ื�อมืต้�ออปุกรณ์ม์ือืถุอืกบัแอป iCare PATIENT2 ท้�ต้ดิ้ต้ั �งในเคู่รอืข้�ายไอทท้้�มื้
อปุกรณ์ท์างการแพทยห์รอืซอฟต้แ์วรข์้องบคุู่ลากรทางการแพทยเ์ช้ื�อมืต้�ออย่�

อปุกรณ์ม์ือืถุอืท้�ต้ดิ้ต้ั �งแอป iCare PATIENT2 สำามืารถุใช้ก้ารเช้ื�อมืต้�ออนิเทอรเ์น็ต้ท้�
อนุญาต้ใหใ้ช้ก้ารสำื�อสำาร HTTPS

หากการเช้ื�อมืต้�อข้อ้มืล่ลม้ืเหลว จะไมื�สำามืารถุถุ�ายโอนผลการต้รวจวดั้จากเคู่รื�องวดั้คู่วามื
ด้นัลก่ต้า iCare HOME2 ไปยงัฐานข้อ้มืล่ iCare CLINIC ได้ ้และไมื�สำามืารถุด้ผ่ลการ
ต้รวจวดั้ได้ ้

ผลการวดั้คู่วามืด้นัลก่ต้าจะแสำด้งเป็นหน�วยมืลิลเิมืต้รปรอท (mmHg) โด้ยมืช้้�วงคู่วามื
เท้�ยงต้รงหนึ�งมืลิลเิมืต้รปรอท ช้�วงสำเกลท้�ใช้ไ้ด้ข้้องแกน y คู่อืระหว�าง 5 mmHg ถุงึ 50 
mmHg
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14. สิญัลิกัษณ์์
ผ่ผ้ลติ้

ข้อ้คู่วรระวงั

Rx Only 
(สิหรฐัอเมรกิา)

กฎหมืายข้องรัฐบาลกลาง (สำหรัฐอเมืรกิา) จำากดั้ใหม้ืก้าร
จำาหน�ายอปุกรณ์น์้�โด้ยหรอืต้ามืคู่ำาสำั�งข้องแพทยห์รอืผ่ป้ระกอบ
วชิ้าช้พ้ท้�มืใ้บอนุญาต้ท้�ถุก่ต้อ้งเท�านั�น

เคู่รื�องหมืาย CE

ผลติ้ภณั์ฑ์น์้�เป็นเคู่รื�องมือืแพทย์



www.icare-world.com

iCare เป็นเคู่รื�องหมืายการคู่า้จด้ทะเบย้นข้อง Icare Finland Oy Centervue S.p.A., Icare Finland Oy และ Icare USA Inc. เป็นสำ�วนหนึ�งข้องกลุ�มื
บรษัิท Revenio และเป็นต้วัแทนข้องแบรนด้ ์iCare ผลติ้ภณั์ฑ์ ์บรกิาร หรอืข้อ้เสำนอทั �งหมืด้ท้�อา้งถุงึในโบรช้วัรน์้�อาจไมื�ได้รั้บการอนุมืตั้หิรอืมืใ้หใ้นบาง
ต้ลาด้และฉลากและคู่ำาแนะนำาท้�ได้รั้บอนุมืตั้อิาจแต้กต้�างกนัไปในแต้�ละประเทศ ข้อ้มืล่จำาเพาะข้องผลติ้ภณั์ฑ์อ์าจมืก้ารเปล้�ยนแปลงในสำ�วนข้องการ
ออกแบบและข้อบเข้ต้ข้องการสำ�งมือบและโด้ยเป็นผลมืาจากการพัฒนาทางเทคู่นคิู่ท้�ด้ำาเนนิอย่�

TS
05

-0
11

-T
H-

1.
2

20
21

-0
7-

15
Icare Finland Oy
Äyritie 22
01510 Vantaa, Finland
โทร +358 0 9775 1150
info@icare-world.com

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


