การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ตัวอย่างในห้องปฏิบตั ิ การทางคลินิก
การทดสอบตัวอย่างจานวนมากนัน้ จาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้
การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
การแพร่ระบาดของโรคทัง้ ในระดับท้องถิน่ ระดับชาติและระดับโลกทาให้งานของเจ้าหน้าทีใ่ น
ห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ เพิม่ ขึน้ อย่างมหาศาลจากการทดสอบตัวอย่างจานวนมากอีกทัง้ ยังต้อง
ตรวจสอบภายใต้แรงกดดันทีจ่ ะต้องได้ผลลัพท์ออกมาได้อย่างเร็วทีส่ ุดและไม่มขี อ้ ผิดพลาด
ไม่เพียงแต่การระบุตวั อย่างทีผ่ ดิ พลาดนัน้ จะส่งผลลบต่อผูป้ ่ วยทัง้ ทาให้เกิดความล่าช้า
อุปสรรค หรือการรักษาไม่ถูกวิธแี ล้ว1 (60-70% ถูกตัดสินใจภายในห้องทดลอง2) แต่ยงั ทาให้
ความพยายามทีจ่ ะทาให้การแพร่เชือ้ ช้าลงและสิน้ สุดไปนัน้ ช้าลงไปด้วย ทัง้ นี้ความผิดพลาด
ในห้องปฏิบตั กิ ารนัน้ จะทาให้เพิม่ ค่าใช้จ่ายและส่งผลถึงชื่อเสียงของสถานพยาบาลอีกด้วย
เทคโนโลยีบาร์โค้ดได้กลายเป็ นทางแก้สาหรับการเพิม่ ประสิทธิภาพในการระบุตวั อย่างใน
ห้องปฏิบตั กิ าร ด้วยการนาเข้าข้อมูลอย่างอัตโนมัต3ิ และการลดข้อผิดพลาดในการระบุ
ตัวอย่าง ซึง่ มีการศึกษาต่อมาว่าการสแกนบาร์โค้ดและการเก็บตัวอย่างแบบ 1 ต่อ 1 ส่งผลให้
มีความผิดพลาดในการระบุตวั อย่างลดลงถึง 90%4

ลดข้อผิดพลาดในการระบุตวั อย่างท่ามกลาง
ปริมาณการตรวจสอบที่สงู
บาร์โค้ด
รวมถึงเครื่องสแกน เครื่องพิมพ์ฉลาก มือถือพกพาและซอฟต์แวร์
ช่วยให้หอ้ งปฏิบตั กิ ารตรวจสอบและวินิจฉัยตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บตัวอย่างได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและแม่นยา
การสแกนตัวอย่างโดยใช้บาร์โค้ดหรือ
นัน้ ทาให้ได้ขอ้ มูลอย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ ซึง่
ช่วยให้สามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยาควบคู่ไปกับการดูแลทีม่ ปี ระสิทธิภาพเริม่ ต้นจากข้าง
เตียงผูป้ ่ วยหรือศูนย์ทดสอบแบบ
โดยการปฎิบตั แิ บบนี้สามารถนาไปใช้
จัดเก็บใบรับรองตัวอย่าง การเริม่ ต้นทดสอบ และผูเ้ ชีย่ วชาญทีด่ ูแลตัวอย่างนัน้ ๆ ได้ ซึง่
ข้อมูลทัง้ หมดนี้เป็ นข้อมูลทีส่ าคัญทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการทดสอบปฏิบตั งิ าน

การเพิ่ มความปลอดภัยให้แก่ผ้ปู ่ วย
การพิมพ์และการสแกนฉลากบาร์โค้ดและ
นัน้ ทาให้ลดข้อผิดพลาดในการระบุตวั อย่าง
ได้โดยการกาจัดการใส่ขอ้ มูลจากหลายแห่ง มากกว่านัน้ กระบวนการนี้ยงั ช่วยในการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของตัวอย่าง ซึง่ ทาให้ผเู้ ชีย่ วชาญในห้องปฏิบตั กิ ารสามารถติดตามข้อมูล
เหล่านัน้ พร้อมวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างทันที โดยการจัดเก็บข้อมูลตัวอย่างทีแ่ ม่นยาและการ
ติดตามได้นนั ้ ช่วยให้ผเู้ ชีย่ วชาญเพิม่ ความปลอดภัยให้แก่ผปู้ ่ วยได้

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและลดค่าใช้จ่าย
การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าคัญในการทางานของห้องปฏิบตั กิ าร การ
ระบุตวั อย่างด้วยความล่าช้าแม้เพียงตัวอย่างเดียวจะทาให้กระบวนการทางานช้าลง ซึง่ ส่งผล
ต่อการวินิจฉัยทีช่ า้ ลงตามไปด้วย การพิมพ์และการสแกนบาร์โค้ดและ
ทีถ่ ูกออกแบบ
มาเพื่อให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมในห้องปฏิบตั กิ ารจะช่วยป้ องกันการเกิดปัญหาคอขวดและ
รักษาการทางานให้มปี ระสิทธิภาพโดยการลดข้อมูลทีจ่ ะต้องใส่ดว้ ยมือ

โซลูชนการบริ
ั่
หารจัดการตัวอย่างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและแม่นยา
อุปกรณ์มอื ถือพกพา เครื่องสแกน เครื่องพิมพ์และฉลากตัวอย่างของ
ในการบริหารจัดการตัวอย่างในห้องปฏิบตั กิ าร
อุปกรณ์ มือถือพกพา
ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้สาหรับ
อุตสาหกรรมการดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะ ด้วยการใช้
เทคโนโลยีการสแกนทีก่ า้ วหน้าทาให้สามารถสแกนบาร์โค้ด
ได้ทงั ้ และ ในการสแกนฉลากตัวอย่างและระบุ
ตัวอย่างได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้
ยังมีความ
ทนทานอย่างมาก รองรับต่อการตกบนพืน้ ซีเมนต์ วัสดุ
ป้ องกันการติดเชือ้ และแบตเตอรีท่ ใ่ี ช้ได้นานเหมาะสาหรับ
การใช้งานภายในสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบตั กิ าร
Workforce Connect
ออกแบบ
เพือ่ ให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญสามารถใช้การโทร ส่งข้อความเสียง
หรือส่งข้อความทีถ่ ูกป้ องกันอย่างปลอดภัย เพื่อติดต่อ
กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง - ทัง้ หมดนี้ดว้ ยอุปกรณ์เพียงชิน้ เดียว
เครื่องสแกน
ทาให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถสแกนข้อมูล
จากบาร์โค้ดของตัวอย่างได้เกือบทุกรูปแบบตัง้ แต่ครัง้ แรก
ทีใ่ ช้ นอกจากนี้ตวั เครื่องยังถูกออกแบบให้ไร้สายเพื่อเพิม่
ความคล่องตัวและสร้างจากพลาสติกทีป่ ้ องกันการติดเชือ้
โดยการออกแบบผสมผสานนี้ ทาให้ผใู้ ช้สามารถเปลีย่ นการ
ใช้งานได้อย่างง่ายดายทัง้ แบบมีสายและไร้สาย สาหรับ
สามารถรองรับการสแกนผ่าน
บาร์โค้ดและ
เพื่อช่วยยกระดับความถูกต้องแม่นยา
เครื่องพิ มพ์แบบเคลื่อนที่และตัง้ โต๊ะ
เครื่องพิมพ์แบบตัง้ โต๊ะ
และ
และเครื่องพิมพ์
และ
ทาให้การพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดของตัวอย่างเป็ นเรื่องง่ายดาย
และรวดเร็ว โดยอุปกรณ์เหล่านี้ใช้เทคโนโลยีพมิ พ์ดว้ ย
ความร้อนเพือ่ ทีจ่ ะส่งข้อมูลของผูป้ ่ วยไปยังฉลาก ซึง่ ช่วย
ในการยกเลิกการใช้งานเครื่องพิมพ์ผา่ นริบบอนทีอ่ าจมี
ข้อมูลสาคัญอยู่ โดยเครือ่ งพิมพ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาด้วย
พลาสติกทีท่ นต่อการทาความสะอาดอย่างต่อเนื่องและการ
ทาความสะอาดโดยใช้น้ายาฆ่าเชือ้ แบบซ้าๆ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่นี่

ช่วยยกระดับความปลอดภัย ความแม่นยาและความรวดเร็ว
ระบบปฎิ บตั ิ การ
คือระบบปฏิบตั กิ ารของเครื่องพิมพ์ระดับ
อุตสาหกรรมของ
ซึง่ มีความสามารถในการเชื่อมต่อ
ทีล่ ้าสมัย สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ได้อย่างเจาะลึก
และจัดการความเป็ นส่วนตัวมีประสิทธิภาพ ไม่มรี บั ระบบ
ปฎิบตั กิ ารของเครื่องพิมพ์ไหนทีจ่ ะให้ความฉลาดและมี
นวัตกรรมแบบนี้ได้อกี แล้ว
ฉลากบาร์โค้ดสาหรับติ ดตัวอย่าง
ฉลากบาร์โค้ดสาหรับติดตัวอย่างของ
นัน้ สามารถ
ติดบนพืน้ ผิวทีม่ คี วามท้าทายต่างๆ ได้ เช่น พืน้ ผิวทีม่ สี ่วน
โค้งเล็กๆ หรือกระเป๋ า ด้วยการใช้วสั ดุทม่ี คี วามยืดหยุ่นและ
ติดแน่นเป็ นพิเศษ นอกจากนี้ฉลากเหล่านี้ยงั ถูกออกแบบ
มาเพื่อให้ทนทานต่ออุณหภูมทิ ม่ี คี วามร้อนหรือความเย็นสูง
และยังสามารถทนต่อ
และตัวทาละลายอืน่ ๆ รวมไปถึงคราบต่างๆ ดังนัน้ จึงทาให้
การระบุตวั อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วยการนาข้อมูล
เข้าอย่างอัตโนมัตแิ ละการลดความผิดพลาดจากการระบุ
ตัวอย่าง ด้วยฉลากบาร์โค้ดสาหรับติดตัวอย่างจาก
(ไม่
มีในแถบยุโรป)
(มีเฉพาะในแถบยุโรป)
ฉลาก

สาหรับติ ดตัวอย่าง
มอบโซลูชนแก้
ั ่ ปัญหาด้วยระบบ
สาหรับ
อุตสาหกรรมการดูแลรักษาสุขภาพตัง้ แต่เริม่ ต้นจนจบ
โครงการ ซึง่ รวมถึงการทดสอบฉลากตัวอย่าง
ทีท่ า
มาจากวัสดุทถ่ี ูกต้องและติดแน่น ควบคู่ไปกับอุปกรณ์
ภายในและชิปทีก่ นั ความร้อน โดยมีตวั เลือกทีห่ ลากหลาย
พร้อมส่งภายใน 24 ชัวโมง
่

FACT SHEET
ข้อควรปฎิ บตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ Zebra
รุ่น DS8100-HC, DS4600-HC, CS4070-HC, DS9900-HD และ DS2200-HC
เฉพาะใน ละติ นอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟฟริกา และ เอเชียแปซิ ฟิก

ข้อควรปฎิบตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
สาหรับอุปกรณ์ Zebra Healthcare Scanner
ในการดูแลผูป้ ่ วย ความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจนาไปสู่ความอันตรายต่อชีวติ ได้ Zebra Healthcare Scanner
จะช่วยยกระดับ ทุกกิจกรรมการดูแลสุขภาพให้สะดวกและง่ายขึ้น โดยการใช้เครื่องสแกนคอยตรวจสอบผู้ป่วย
อย่ า งเป็ น ประจ านั น้ จะช่ ว ยลดข้อ ผิด พลาดทางการแพทย์ เพิ่ม ความปลอดภัย พร้อ มช่ ว ยเพิ่ม ประสิท ธิภ าพ
การท างานให้มากยิ่งขึ้น และด้ว ยเทคโนโลยีก ารสแกนที่ล้ าสมัยของ Zebra ท าให้งานตรวจเช็คที่เ ป็ นกิจวัตร
ประจาวันของผู้ดูแลนัน้ สามารถเป็ นไปได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่งทาให้ผู้ดูแลมีเวลาในการใส่ใจต่อความต้องการของ
ผูป้ ่ วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บทนา
เอกสารนี้เกี่ยวข้องกับข้อปฎิบตั ใิ นการทาความสะอาดหรือฆ่าเชื้อเครื่องสแกนของ Zebra ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับต่อการใช้งาน
กับสภาพแวดล้อมการดูแลผู้ป่วยหลากหลายรูปแบบ เพื่อที่จะปกป้ องผลิตภัณฑ์ของ Zebra และยกระดับการทางานของอุปกรณ์
ให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด และเอกสารนี้รวมไปถึงรายชื่อผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Zebra เพื่อใช้สาหรับทาความ
สะอาดอุปกรณ์ ซึง่ สามารถดูรายละเอียดได้ทต่ี ารางด้านล่าง
โดยผู้ป ฏิบัติจ ะต้ อ งปฎิ บัติต ามค าแนะน าวิธีใ นการใช้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ ท าความสะอาดจากผู้ผ ลิต อย่ า งเคร่ ง ครัด เพื่อ ให้ส ามารถ
ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

FACT SHEET
ข้อควรปฎิ บตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ Zebra
รุ่น DS8100-HC, DS4600-HC, CS4070-HC, DS9900-HD และ DS2200-HC
เฉพาะในภูมิภาค ละติ นอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และ เอเชียแปซิ ฟิก

ข้อปฎิ บตั ิ สาหรับการทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ
 ปิ ดอุปกรณ์และถอดอุปกรณ์จากปลักไฟ
๊
 การใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือฆ่าเชือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การรับรองกับอุปกรณ์ Zebra อาจทาให้การรับประกันของอุปกรณ์เป็ นโมฆะ
 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมของ Zebra โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ได้รบั การรับรองไว้สาหรับแต่ละ
ผลิตภัณฑ์เท่านัน้
 ปฎิบตั ติ ามคาแนะนาของผูผ้ ลิตอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ เป็ นไปอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 ใช้ผา้ แห้งหรือกระดาษสาหรับเช็ดทาความสะอาดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ชุบกับผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดที่ได้รบั การรับรอง ห้ามพ่นหรือเทสารเคมีภณ
ั ฑ์
ใส่อุปกรณ์โดยตรง
 ใช้ปลายก้านสาลีทช่ี ุบเคมีภณ
ั ฑ์ เพื่อทาความสะอาดในจุดทีเ่ ข้าถึงยาก และอย่าลืมนาเศษสาลีออกเมื่อทาความสะอาดเสร็จ
 อย่าให้สารละลายของเหลวหกใส่อุปกณ์
 ปล่อยให้อุปกรณ์แห้ง หรือใช้ผา้ นุ่มหรือผ้าขนหนูทไ่ี ม่ทาให้เกิดขุยหรือเศษผ้าเช็ดพร้อมตรวจสอบว่าชิน้ ส่วนทีส่ มั ผัสกับไฟฟ้ านัน้ แห้งสนิทก่อนทีจ่ ะใช้งาน

ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อที่ได้รบั การรับรองสาหรับ Zebra Healthcare Scanner
มีผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหลายชนิดที่ถูกใช้ในอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุข ภาพ ซึ่งบางชนิดอาจมีส่วนผสมที่เป็ นอันตรายต่ออุปกรณ์ของ Zebra ดังนัน้
การใช้ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดและฆ่าเชือ้ ทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก Zebra ตามทีก่ ล่าวไว้ในตารางด้านล่างจึงเป็ นสิง่ ทีส่ าคัญ
ข้อควรระวัง: สารละลายใดๆ ในตารางด้านล่างทีร่ ะบุเป็ นเปอร์เซนต์ ต้องใช้ตามทีร่ ะบุและห้ามใช้เกิน

DS8100 Series for Healthcare
3% Hydrogen Peroxide and 97% Water solution

Medipal Alcohol Wipes

10% Bleach (Sodium Hypochlorite 0.55%) and 90% Water Solution* Metrex CaviWipes
91% Isopropyl Alcohol and 9% Water solution

Metrex CaviWipes 1

Azowipe

PDI Easy Screen® Cleaning Wipe

Brulin Brutab 6S Tablets*

PDI Sani-Cloth AF3 Germicidal Disposable Wipe

Clinell Universal Sanitizing Wipes

PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe*

Clinell Universal Wipes

PDI Sani-Cloth HB Sani-Germicidal Disposable Wipe

Clorox Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach* PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Disposable Cloth
Clorox Formula 409 Glass and Surface Cleaner

PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipe

Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes*

Progressive Products Wipes Plus

Clorox Healthcare hydrogen Peroxide Wipes

Sani Professional Disinfecting Multi-Surface Wipes

Clorox Healthcare Multi-Surface Quat Alcohol Wipes

Sani-Hands® Instant Hand Sanitizing Wipes

Diversey D10 Concentrate Detergent Sanitizer

SC Johnson Windex Original Glass Cleaner with Ammonia-D

Diversey Dimension 256 Neutral Disinfectant Cleaner

Spartan Hepacide Quat II

Diversey Oxivir Tb Wipes

Sterets Alcowipe

Diversey Virex II 256 One-step Disinfectant Cleaner

Steris Coverage Plus Germicidal Surface Wipes

Metrex CaviCide

Veridien Viraguard

Metrex CaviCide 1

WipesPlus Hospital/Surgical Wipes

* ห้ามใช้กบั ที่วางอุปกรณ์ (Cradle)

FACT SHEET
ข้อควรปฎิ บตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ Zebra
รุ่น DS8100-HC, DS4600-HC, CS4070-HC, DS9900-HD และ DS2200-HC
เฉพาะในภูมิภาค ละติ นอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และ เอเชียแปซิ ฟิก

DS4600 Series for Healthcare and CS4070 Series for Healthcare
3% Hydrogen Peroxide and 97% Water Solution

Diversey Virex II 256 One-step Disinfectant Cleaner

10% Bleach (Sodium Hypochlorite 0.55%) and 90% Water Solution* PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe*
70% Isopropyl Alcohol and 30% Water Solution

PDI Sani-Cloth HB Sani-Germicidal Disposable Wipe

Clorox Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach* PDI Sani-Cloth Plus Germicidal Disposable Cloth
Clorox Formula 409 Glass and Surface Cleaner

PDI Super Sani-Cloth Germicidal Wipe

Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes*

Spartan Hepacide Quat II

* ห้ามใช้กบั ที่วางอุปกรณ์ (Cradle)

DS2200 Series for Healthcare
Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes*

Mild Dish Soap

Clorox Dispatch Hospital Cleaner Disinfectant Towels with Bleach* PDI Sani-Cloth Bleach Germicidal Disposable Wipe*
3% Hydrogen Peroxide and 97% Water Solution
* ห้ามใช้กบั ที่วางอุปกรณ์ (Cradle)

DS9900 Series for Labs
Isopropyl alcohol 70% (including pre-moistened wipes)

FACT SHEET
ข้อควรปฎิ บตั ิ ในการทาความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ Zebra
รุ่น DS8100-HC, DS4600-HC, CS4070-HC, DS9900-HD และ DS2200-HC
เฉพาะในภูมิภาค ละติ นอเมริกา, ยุโรป, ตะวันออกกลาง, แอฟริกา และ เอเชียแปซิ ฟิก

คาเตือน: การผสมสารเคมีภณ
ั ฑ์อาจเป็ นอันตรายต่อทัง้ ผู้ใช้และอุปกรณ์ซ่งึ ไม่เป็ นที่แนะนา โปรดปฎิบตั ติ ามคาแนะนาจากผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทาความสะอา ดที่
ได้รบั การรับรอง ควบคู่กบั ข้อควรปฎิบตั จิ าก Zebra เพื่อการจัดการและการใช้งานทีป่ ลอดภัย

ข้อควรระวังพิ เศษสาหรับน้ายาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของสารฟอกขาว
น้ ายาฆ่าเชื้อที่มสี ่วนผสมของสารฟอกขาวนัน้ ไม่สามารถใช้กบั ที่วางอุปกรณ์ (Cradle) ได้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ฟอกขาวนัน้ ทาให้เกิดการกัดกร่อนต่อโลหะอย่าง
รวดเร็ว โปรดหลีกเลีย่ งน้ายาฆ่าเชือ้ ทีม่ สี ่วนผสมของสารฟอกขาวไม่ให้สมั ผัสกับส่วนของอุปกรณ์ท่ี จะต้องสัมผัสกับไฟฟ้ า ซึง่ หากมีส่วนใดสัมผัสกับสารฟอกขาว
ต้องทาความสะอาดโดยใช้น้าเปล่าหรือสารละลายไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์

ข้อควรระวังพิ เศษสาหรับการใช้ผลิ ตภัณฑ์ทาความสะอาดมือ
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดมือบางชนิดอาจมีส่วนผสมของวัตถุดิบที่เป็ นอันตรายต่ออุปกรณ์ ดังนั ้ นควรจะเช็ดมือให้แห้งก่อนที่จะจัดการกับอุปกรณ์และที่วาง
อุปกรณ์ (Cradle) เพื่อป้ องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้

การบารุงรักษาและทาความสะอาดอุปกรณ์เป็ นประจาตามระยะเวลา
เก็บและบารุงรักษาอุปกรณ์และทีว่ างอุปกรณ์ (Cradle) ให้อยู่ในคุณภาพทีเ่ หมาะสมต่อการใช้งาน โดยการทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอเพื่อที่จะนาฝุ่นที่เกิดขึน้
ออก และการทาความสะอาดแบบครบวงจรนัน้ แนะนาให้ทาความสะอาดเดือนละครัง้
1. กระจกบริเวณหัวสแกน
 เช็ดกระจกบริเวณหัวสแกนโดยใช้ทิชชู่ส าหรับทาความสะอาดเลนส์หรือวัสดุใดก็ต ามที่เหมาะสาหรับการทาความสะอาดส่วนที่เกี่ยวกับสายตา เช่ น
ทีท่ าความสะอาดแว่นตา เป็ นต้น
2. อุปกรณ์สาหรับการชาร์จ
 จุ่มปลายสาลีลงในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
 ถูสาลีไปและกลับเบาๆ ลงบนส่วนทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Zebra
 ใช้สาลีแห้งถูไปและกลับให้ทวจุ
ั ่ ดเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Zebra
 ตรวจสอบและนาส่วนทีเ่ ป็ นสาลีหรือเศษต่างๆ ทีเ่ หลืออยู่บนจุดเชื่อมต่อออก
 ปล่อยให้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์บนอุปกรณ์แห้งหรือทาให้แห้งโดยใช้ผา้ นุ่ม หรือผ้าขนหนู ทไ่ี ม่ทาให้เกิดขุยหรือเศษผ้าบนอุปกรณ์ และตรวจสอบอีกครัง้
ว่าส่วนทีส่ มั ผัสกับไฟฟ้ านัน้ แห้งสนิทก่อนทีจ่ ะต่อเข้ากับปลักไฟ
๊
3. ที่วางอุปกรณ์ (Cradle) และที่ชาร์จแบตเตอรี่
 ถอดสายไฟออกจากทีว่ างอุปกรณ์หรือทีช่ าร์จ
 จุ่มปลายสาลีลงในไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
 ถูสาลีเบาๆ ไปตามส่วนของขัว้ เชื่อมต่อ (PIN) จากด้านหน้าไปยังด้านหลังและจากอีกด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
 ถูทาความสะอาดบริเวณจุดเชื่อมต่อทัง้ หมดให้ครบทุกด้านด้วยสาลี
 พ่นอัดอากาศให้ทวบริ
ั ่ เวณจุดเชื่อมต่อทัง้ หมด โดยให้ท่อหรือหัวฉีดอยู่ห่างจากพืน้ ผิวประมาณครึง่ นิ้วหรือ 12.7 มิลลิเมตร (คาเตือน: สาหรับการอัดอากาศ
นัน้ ให้ปฎิบตั ติ ามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน)
 ถ้ามีคราบหรือเศษต่างๆ ในพื้นที่รอบๆ ที่วางอุปกรณ์ (Cradle) ให้ใช้ทิชชู่เปี ยกแอลกอฮอล์หรือผ้า นุ่ มหรือผ้าขนหนู ท่ีไม่ทาให้เกิดขุยหรือเศษผ้าบน
อุปกรณ์ชุบด้วยไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในการทาความสะอาด
 ตรวจสอบและนาส่วนทีห่ ลงเหลืออยู่ (เช่น สาลี, ผ้า เป็ นต้น) ทีอ่ าจจะติดอยู่กบั ตัวเชื่อมต่อในขัน้ ตอนการทาความสะอาดออก

รายละเอียดเพิ่ มเติ ม สามารถดูได้ที่ www.zebra.com

