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คุณสมบัติ 
 

Vivatmo me  
ชวงการวัด 5 ppb ถึง 300 ppb 
ความเปนเชิงเสน คา r2 ≥ 0.99, ความชัน 1.00 ±0.05,  

ระยะตัดแกน ±5 ppb 
ความถกูตอง ±5 ppb ต่ํากวา 50 ppb,  

±10% ≥ 50 ppb, ±15% ≥ 160 ppb  
แสดงคาความเชื่อมั่น (ขอบบน/ขอบลาง)  
ไมเกิน 95% 

ความแมนยํา ±5 ppb ต่ํากวา 50 ppb,  
±10% ≥ 50 ppb, ±15% ≥ 160 ppb  
แสดงเปนสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหน่ึงคา 
สําหรับการวัดซ้ําในอุปกรณเดียวกัน 

อายุการใชงาน 
อายุการใชงานอุปกรณ 

การวัด 1,000 คร้ัง 

ความจุของหนวยความจํา การวัด 1,000 คร้ัง 
โหมดการวัด 6 วินาที สําหรับเด็กอายุ 7 ถึง 11 ปที่ไมสามารถทํา 

การวัดโดยใชโหมดการวัด 10 วินาทีได 
 

 
 
ขอจํากดัของเคร่ือง: เปล่ียนเคร่ือง Vivatmo me ของคุณอยางชาที่สุด 
3 ปหลังจากวันที่ผลิต 
 
ระเบียบขอบังคับวาดวยการจดทะเบียน การประเมิน การอนุญาต 
และขอจาํกัดการผลติหรอืการใชสารเคม ี(REACH) 
 
ขอกําหนดการรายงานตามมาตรา 33 ของระเบยีบขอบังคบัวาดวยการจด 
ทะเบียน การประเมิน การอนุญาต และขอจํากัดการผลิตหรือการใชสารเคมี 
(REACH) หมายเลข 1907/2006: ปมภายใน Vivatmo me 
มีสารตะกั่วมอนอกไซด 

 
 

 
 
 
ขอมลูจาํเพาะ 
 

 

 
 

 

Disposable Mouthpiece (หลอดเปา) (อุปกรณเสริม) 

แบบใชคร้ังเดียว ทําการวัดภายในเวลา 15 นาทีหลังเปดใชงาน 
และสามารถใชวัดไดจํานวน 5 
คร้ังตอหน่ึงชิ้นและตามวันหมดอายุ 

อายุการเกบ็รักษา 2 ปนับจากวันที่ผลิต 

Handheld  
เซ็นเซอร Chemical field-effect transistor 
จอแสดงผล จอแสดงผล LCD ดิจิทัล 
แหลงพลังงาน   แบตเตอร่ี AAA 4 กอน ขนาด 1.5 V  

อายุการใชงานของแบตเตอร่ี: 
อัลคาไลนใชไดสูงสุด 25 คร้ัง ลิเธียม / 
เหล็กไดซลัไฟดใชไดสูงสุด 60 คร้ัง 

นํ้าหนัก 170 ก. 
ขนาด 4.0 ซม. × 5.4 ซม. × 22.4 ซม. 
สวนประกอบ 
ในบรรจุภณัฑ 

อุปกรณ Vivatmo me, หลอดเปาจํานวน 
5 แพ็ค, แบตเตอร่ี AAA 4 กอน, 
ฝาปดปองกันตัวเคร่ือง (protective cap), 
คูมือการใชงาน 

Vivatmo me – เอกสารขอมูล 
F 09G 100 518_02_th 
 
 

      

    

    

         
 

   
    

   

         

          
  

     

เคร่ืองตรวจประเมินคาไนตริกออกไซดผานลมหายใจ (FeNo) 
Vivatmo me 
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ขอกําหนดดานสิง่แวดลอม 

 การใชงาน การขนสง / การจัดเก็บระหวางการใชงานแตละครั้ง 
อุณหภูมิ +15 °C ถึง +27 °C +5 °C ถึง +27 °C  
ความชืน้สัมพัทธ (ไมมีการควบแนน) 15% ถึง 60%  10% ถึง 60% 
ความกดอากาศ  
(สอดคลองกับความสูง 0 – 2,000 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล) 780 hPa ถึง 1,100 hPa 780 hPa ถึง 1,100 hPa  

ความเขมขนของไนตริกออกไซด (NO) แวดลอม < 100 ppb  
 

ขอมลูดานอเิลก็ทรอนิกสและความปลอดภัย 

 
ELECTROMAGNETIC COMPABILITY (EMC) 
 
ขอมูลที่สําคัญเก่ียวกับความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC) 
Vivatmo me เปนไปตามมาตรฐาน EN 60601-1-2:2015 สําหรับ Electromagnetic compability (EMC) โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อปองกันอันตราย 
ที่ไมปลอดภยัตอผลิตภณัฑ คือความสามารถของผลิตภัณฑทีส่ามารถทํางานไดโดยที่ไมกอใหเกดิสัญญาณรบกวนทางแมเหล็กไฟฟา และในขณะเดยีวกนัตอง 
สามารถทนตอการถกูรบกวนจากปรากฏการณทางแมเหล็กไฟฟาจากภายนอก และในขณะเดียวกันตองสามารถทนตอการถกูรบกวนจากแมเหล็กไฟฟาจากภายนอก 
สําหรับอุปกรณ Vivatmo me ผลิตโดยบริษทัทีป่ฏิบตัิตามมาตรฐาน EN 60601-1-2:2015 เปนการทดสอบเคร่ืองมือแพทยประเภทแผรังสี (Radiation devices) 
ดังน้ันจึงไมจําเปนตองบํารุงรักษาใดๆ ทีเ่กีย่วของกบั EMC และ ESD ตลอดอายุการใชงาน 
 
โปรดทราบวา เคร่ืองมอืส่ือสารความถี่สูง (HF) อาจรบกวนการทํางานของอุปกรณ ถงึแมจะเปนไปตามขอกําหนดการแพรสัญญาณของคณะกรรมการพิเศษ 
ระหวางประเทศวาดวยการรบกวนทางวิทยุ (CISPR) ก็ตาม อยาวางอุปกรณซอนกนัหรือใชโทรศพัทมอืถอืและอุปกรณอ่ืนๆ ที่สรางสนามไฟฟา หรือสนามแมเหล็ก 
ไฟฟาแรงสูง จะสงผลให Vivatmo me ทํางานผิดปกตแิละไมปลอดภัยได อีกทั้งหามนําอุปกรณส่ือสารดวยคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) แบบพกพามาวางใกลกวา 30 ซม. 
 

แนวทางและประกาศของผูผลติ – การปลอยแมเหล็กไฟฟา 

Vivatmo me ควรใชงานในสภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟาตามที่ระบดุานลางน้ี ลูกคาหรือผูใช Vivatmo me ควรตรวจสอบใหมั่นใจวามกีารใชงาน 
ในสภาพแวดลอมดังกลาว 
การทดสอบการแพรสญัญาณ การปฏิบตัิตามขอกําหนด สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา – แนวทาง 

การแพรคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) CISPR 11 กลุม 1 Vivatmo me ใชพลังงานคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) 
สําหรับการทํางานภายในเคร่ือง ดังน้ันการแพรคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) 
จึงต่ํามากและไมนาจะกอใหเกดิการรบกวนใดๆ กบัอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ที่อยูใกลเคียง 

การแพรคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) CISPR 11 คลาส B Vivatmo me สามารถใชงานไดในส่ิงปลูกสรางทกุประเภท 
รวมถึงบานพักอาศัยและอาคารตางๆ และตัวเคร่ืองสามารถเชื่อมตอ 
โดยตรงกบัแหลงจายไฟทีจ่ายใหกบัอาคาร หรือแหลงจายไฟสําหรับ 
ใชงานภายในครัวเรือน 

การแพรสัญญาณแบบฮารโมนิก  
IEC 61000-3-2 

ไมปรากฏ 

แรงดันกระเพื่อม/การแพรสัญญาณไฟกระเพื่อม 
IEC 61000-3-3 

ไมปรากฏ  

 
  

ชิ้นสวนทีใ่ช Handheld และ Disposable Mouthpiece (หลอดเปา) เมื่อติดเขากับอุปกรณ มมีาตรฐานความปลอดภัย 
EN 60601-1-11 ประเภท BF 

อุณหภูมิพ้ืนผิวสูงสุด 58 °C เวลาการสัมผัส < 60 วินาที 
ความปลอดภัยดานไฟฟา Vivatmo me ผานการทดสอบตามมาตรฐาน EN 60601-1-11 

IP 22 (การปองกันอนุภาคทีม่ีขนาดมากกวา 12.5 มม. และปองกันหยดนํ้าเมื่อเอียงไมเกิน 15 องศา เขาเคร่ือง) 
เพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน แตไมใชสําหรับการทํางาน 

การถายโอนขอมูล Bluetooth® Smart (low energy) 
ยานความถี่ 2.4 GHz 

การปลอยแมเหล็กไฟฟา CISPR 11 กลุม 1 (ใชแบตเตอร่ี) 
Electromagnetic immunity มาตรฐาน EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 (ใชแบตเตอร่ี), EN 61000-4-8 
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Guidance and manufacturer's declaration – ภูมิคุมกันตอสญัญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา 

Vivatmo me ควรใชงานในสภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟาตามที่ระบดุานลางน้ี ลูกคาหรือผูใช Vivatmo me ควรตรวจสอบใหมั่นใจวามกีารใชงาน 
ในสภาพแวดลอมดังกลาว 

การทดสอบภูมิคุมกัน ระดับการทดสอบ  
IEC 60601 

ระดับความสอดคลอง สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา – แนวทาง  

การถายเทประจุไฟฟา 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV แบบสัมผัส 
±15 kV แบบอากาศ 

±8 kV แบบสัมผัส 
±15 kV แบบอากาศ 

พื้นควรเปนไม คอนกรีต หรือกระเบื้องเซรามิก 
หากพื้นปดูวยวัสดุสังเคราะห ควรมีความชื้นสัมพทัธอยางนอย 
30% 

แรงดันไฟฟาเกินชั่วครู 
แบบรวดเร็ว 
IEC 61000-4-4 

ไมปรากฏ ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

ไฟกระชาก 
IEC 61000-4-5 

ไมปรากฏ ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

แรงดันไฟฟาตก 
หยุดชะงักชั่วครู 
และการเปล่ียนแปลงแรง
ดันไฟฟาบนสายขาเขา 
ของแหลงจายไฟ 
IEC 61000-4-11 

ไมปรากฏ ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

สนามแมเหล็กความถี ่
ไฟฟา (50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m สนามแมเหล็กความถี่ไฟฟาควรอยูในระดับทีม่ีลักษณะแบบสถานที่
ทั่วไปในสภาพแวดลอมเชิงพาณิชยหรือโรงพยาบาลทั่วไป 

หมายเหต:ุ UT คือแรงดันไฟฟากระแสสลับกอนการใชระดบัการทดสอบ 
 

การทดสอบภูมิคุมกัน ระดับการทดสอบ  
IEC 60601 

ระดับความสอดคลอง สภาพแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา – แนวทาง  

 
คล่ืนวิทยุเหน่ียวนําดวย 
ประจุไฟฟา  
IEC 61000-4-6 
 
 
 
คล่ืนวิทยุที่สงออกไป 
IEC 61000-4-3 

 
10 Vrms 
150 kHz ถึง 80 MHz 
 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz ถึง 2.7 GHz 

 
ไมปรากฏ 
 
 
 
 
 
10 V/m 
80 MHz ถึง 2.7 GHz 

ไมควรนําอุปกรณส่ือสารคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) แบบพกพาและแบบ 
เคล่ือนที่เขาใกล Vivatmo me และสายเคเบิลนอยกวาระยะ 
หางที่แนะนําซึ่งคํานวณจากสมการที่เกี่ยวของกับความถี่ของเคร่ือง
สงสัญญาณ 
 
ระยะหางที่แนะนํา: 
d = 1.2√𝑃𝑃 
d = 1.2√𝑃𝑃 80 MHz ถึง 800 MHz 
d = 2.3√𝑃𝑃 800 MHz ถึง 2.7 GHz 
 
โดยที่ P คือพิกัดพลังงานที่สงออกสูงสุดของเคร่ืองสงสัญญาณ 
ในหนวยวัตต (W) ตามผูผลิตเคร่ืองสงสัญญาณและ d คือระยะหาง 
ที่แนะนําในหนวยเมตร (ม.) 
 
ความแรงของสนามจากเคร่ืองสงสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุ (RF) 
คงที่ตามทีก่ําหนดโดยการสํารวจสภาวะแวดลอมทางแมเหล็กไฟฟา 
ควรนอยกวาระดบัความสอดคลองในแตละชวงความถี่ การรบกวน 
อาจเกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงกบัอุปกรณซึ่งทําเคร่ืองดวยสัญลักษณ
ตอไปน้ี:  
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ขอกําหนดการทดสอบสําหรบัการทดสอบภูมิคุมกันตอการรบกวนระบบการสือ่สารอิเล็กทรอนิกสที่ใชคลืน่วิทยุความถ่ีสูง 

ความถ่ีทดสอบ 
MHz 

การกล้ําสัญญาณข ระดับการทดสอบภูมิคุมกัน 
V/m 

385 การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

18 MHz 
27 

450 
FM 

ความคลาดเคล่ือน ±5 kHz 
คล่ืนไซน 1 kHz 

28 

710 
745 
780 

การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

217 MHz 9 

810 
870 
930 

การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

18 MHz 28 

1720 
1845 
1970 

การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

217 MHz 28 

2450 
การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

217 MHz 28 

5240 
5500 
5785 

การกลํ้าสัญญาณของพัลสข 

217 MHz 9 

ข ตองกลํ้าสัญญาณคล่ืนนําดวยสัญญาณคล่ืนรูปสี่เหล่ียมที่มีรอบการทํางาน 50% 

 

 

 


