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คําแนะนําในการใช้งาน
geko™ เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือกระตุ้นกล้ามเน้ือและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้า โดยมีวัตถุประสงค์
ในการใช้งานดังน้ี
• เพ่ือเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต
• เพ่ือป้องกันภาวะมีล่ิมเลือดในหลอดเลือดดํา
• เพ่ือป้องกันและรักษาอาการบวมนํา้

อุปกรณ์ทําให้การไหลเวียนโลหิตดีข้ึนโดยการ กระตุ้นเส้นประสาทคอมมอนเพอโรเนียลโดยออกแบบมาสําหรับใช้งานใน
ผู้ป่วยรายเดียวในโรงพยาบาล คลินิก และบ้านใช้กับขาข้างเดียวหรือท้ังสองข้างตามท่ีบุคลากรทางการแพทย์ของท่าน
แนะนํา (เช่น พยาบาลหรือแพทย์) ผู้ป่วยควรได้รับการอบรมในการจัดวางและการใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ geko ออกแบบมา
เพ่ือให้ใช้ ได้ต่อเน่ือง 24 ช่ัวโมง จนกว่าจะไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อีกต่อไป อาจถอดอุปกรณ์เป็นช่วงเวลาส้ันๆระหว่าง
ทํา ความสะอาดหรือตรวจร่างกายต่างๆ (โปรดดู คําเตือนและข้อควรระวัง) อุปกรณ์แต่ละช้ินสามารถ ใช้ ได้เพียง
หน่ึงคร้ังและควรต้องเปล่ียนทุก 24 ช่ัวโมงโดยอุปกรณ์สามารถใช้งานต่อได้อีก 6 ช่ัวโมงท่าน ควรอ่านเอกสารน้ีให้
ครบถ้วนก่อนการใช้งาน และให้ ใช้อุปกรณ์ตามคําแนะนําเท่าน้ัน การ
ใช้อุปกรณ์ผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตราย ห้ามเปิดอุปกรณ์จนกว่า
จะติดกับตัวผู้ป่วยอย่างถูกต้องแล้วหากต้องการความช่วยเหลือ
 หรือต้องการรายงานปัญหาความยุ่งยากการทํางานหรือ
เหตุการณ์ ไม่คาดคิดโปรดติดต่อผู้ผลิตโปรดเข้าไป
ท่ีเว็บไซต์เพ่ือดูข้อมูลเพ่ิมเติมและคําแนะนําท่ีเป็น
ประโยชน์
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บริเวณ: ์วางอุปกรณ์ โดยให้เส้นสัญลักษณ์
 บนอุปกรณ์ geko ตรงกับส่วนหัว

ของกระดูกน่องซ่ึงคือ บริเวณก้อนกลมใต้
เข่าด้านนอกขาช่วงล่างสอบถาม บุคลากร

ทางการแพทย์ของท่าน
หากต้องการ ความช่วย
เหลือ (เช่น พยาบาล หรือ
แพทย์)

การทําความสะอาด: ติดอุปกรณ์บนผิวท่ี
สะอาดและแห้ง หากบริเวณท่ีติดต้ังมีขนเป็น
จํานวนมากให้ตัดขนออกโดยใช้ท่ีเล็มหรือท่ีตัด
ขน ห้ามโกนเน่ืองจากอาจทําให้เกิดการระคาย
เคือง ล้างผิวในบริเวณท่ีจะติดอุปกรณ์ด้วย

สบู่แบบอ่อนโยนต่อผิวล้าง
และทําให้แห้งสนิท ห้ามทา
ครีมบํารุงผิว

การติด: ดึงแผ่นฟิล์มบนอุปกรณ์ geko ออก
 และวางอุปกรณ์ โดยให้เส้นสัญลักษณ์ 
อยู่เหนือส่วนหัวของกระดูกน่อง(บริเวณก้อน
กลม)ติดด้านส้ันรอบส่วนหน้าของขา และด้าน

ยาวรอบด้านหลัง
ของขา อุปกรณ์
 geko จะต้องไม่
หลวมให้ดึงด้านหน่ึง
ออกและติดให้แน่น
ข้ึนหากจําเป็นเม่ือ
ติดอุปกรณ์ถูกต้อง
 เคร่ืองหมาย  จะ
ต้องอยู่หน้าขาเสมอ

หากอุปกรณ์ ไม่สามารถกระตุ้นกล้ามเน้ือได้ให้ติดอุปกรณ์ geko 
ในตําแหน่งทางเลือก โดยสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์

การต้ังค่า: มีการต้ังค่า 11 แบบ โดย
สังเกตได้จากจํานวนคร้ังท่ีแสงกะพริบก่อน
จะหยุดน่ิง ใช้ปุ่ม  เพ่ือเพ่ิม และ  เพ่ือ
ลดหมายเลขการต้ังค่าหากทํางานเป็นปกติ
 อุปกรณ์ geko จะทําให้กล้ามเน้ือส่วนขา

ล่างขยับโดยสามารถสังเกตได้ชัดเจน
 โดยจะทําให้เท้าขยับออกและขยับ

ข้ึน ซ่ึงควรจะต้องมีการขยับ
ตลอดการรักษา

การถอดออก: ถอดอุปกรณ์อย่าง
ระมัดระวังให้ยังคงสภาพสมบูรณ์

เพ่ือจะได้ ไม่ทําลาย
ผิวหนัง

การปิด: ในการปิดอุปกรณ์ ให้กดปุ่ม
 ค้างไว้ 3 วินาทีเม่ือกดปุ่มค้างไว้

 แสงจะกะพริบอย่างรวดเร็วและเม่ือ
อุปกรณ์ดับ
แสงจะหยุด
กะพริบ

การเปิด: เปิดเคร่ืองโดยการกด
ปุ่ม  ส้ันๆ
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ผลข้างเคียง
ผิวหนังอักเสบหรือระคายเคือง
ในบางกรณี ผิวหนังอาจเกิดการอักเสบหรือระคายเคืองได้ในบริเวณ ท่ีติดอุปกรณ์: ให้ถอด
อุปกรณ์ออก หรือติดใหม่ในตําแหน่งทางเลือกหากอาการยังคงอยู่หรือเกิดข้ึนมาใหม่ ให้ขอ
คําปรึกษาทางการแพทย์จากผู้เช่ียวชาญก่อนใช้งานต่อ

คําเตือน
ขอคําปรึกษาทางการแพทย์จากผู้เช่ียวชาญหากผู้ป่วย: 
• ใส่อุปกรณ์ ไฟฟ้าชนิดถาวร (เช่น เคร่ืองกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ)

• เพ่ิงได้รับการวินิจฉัยหรือสงสัยว่าเกิดภาวะหลอดเลือดดําอุดตัน

• ต้ังครรภ์หรือกําลังให้นมบุตร

• ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการทางหัวใจ

• เป็นโรคลมชัก

• เพ่ิงได้รับการผ่าตัด และการหดตัวของกล้ามเน้ืออาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัว

• ได้ ใช้อุปกรณ์ต่อเน่ืองเป็นเวลา 28 วันแล้ว

• แพ้กรดอะคริลิค (เจลมีสารอะคริลิคโพลิเมอร์)

ห้ามใช้ในกรณี: 
• ขณะกําลังทํากิจกรรมซ่ึงหากเกิดการหดตัวของกล้ามเน้ืออย่างมิได้ต้ังใจอาจทําให้ตนเอง

หรือผู้อ่ืนเส่ียงต่อการเกิดอันตราย (เช่นระหว่างขับรถหรือกําลังใช้งานเคร่ืองจักรกล)

• ระหว่างอาบนํา้ในอ่างหรือฝักบัว - ให้ปิดและถอดอุปกรณ์ออกช่ัวคราว

• หากผู้อ่ืนใช้อุปกรณ์ดังกล่าวมาก่อนแล้ว อันจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการติดเช้ือ

• หากบรรจุภัณฑ์เปิดอยู่หรือเสียหาย

• หากอุปกรณ์เสีย

ไม่ควรใช้อุปกรณ์ ในบริเวณดังต่อไปน้ีของร่างกาย:
• ศีรษะ

• ดวงตา

• ปาก

• คอ (โดยเฉพาะบริเวณคาโรติดไซนัส)

• บนหน้าอก หลังส่วนบน หรือวางบริเวณหัวใจเพราะจะก่อให้เกิดความเส่ียงในการเกิด
ภาวะหัวใจเต้นส่ันพร้ิวได้

ห้ามใช้อุปกรณ์บนหรือใกล้บริเวณดังต่อไปน้ี:
• บริเวณท่ีเจ็บ

• ติดเช้ือ หรือมีการอักเสบ

• ผิวแตกหรือเป็นผ่ืน เช่นภาวะหลอดเลือดดําอักเสบ ภาวะหลอดเลือดดําอักเสบแบบมี
ล่ิมเลือด มีเส้นเลือดขอด เป็นต้น

• มีแผลจากโรคมะเร็ง

ห้ามใช้อุปกรณ์ ใกล้กับเคร่ืองมือหรือสภาพแวดล้อมดังต่อไปน้ี
 ซ่ึึงอาจทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณ์geko ลดลง:
• เคร่ืองมือท่ีใช้คล่ืนส้ัน/คล่ืนไมโครเวฟ (เช่นภายในระยะ 1 เมตร)

• เคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้คล่ืนวิทยุแบบพกพา (รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น สาย
อากาศและเสาอากาศแบบภายนอก) (เช่น ภายในระยะ30 ซม.)

• ส่ิงท่ีสร้างความร้อน เช่น ไฟ หรือเคร่ืองทําความร้อนแบบแผ่รังสี

• ห้ามใช้ในสภาพแวดล้อมท่ีมีก้าซออกซิเจนมากในอากาศ

• ใช้กับเด็กยังไม่มีการทดสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ geko ในเด็ก บริษัทไม่
แนะนําให้ใช้อุปกรณ์น้ีกับเด็ก

ข้อควรระวัง
• เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เล้ียง

• ห้ามวางอุปกรณ์ geko ไว้ ในปาก อุปกรณ์น้ีอาจทําให้สําลักและอาจก่อให้
เกิดอาการแพ้ได้หากอุปกรณ์หรือส่วนประกอบใด ๆ ถูกกลืนให้ขอความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ โดยทันทีอาจเกิดอันตรายร้ายแรงจากการกลืน
ถ่านไฟฟ้า

• ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์ ใดๆ

• การใช้แรงมากเกินไปอาจทําให้อุปกรณ์เสียหาย

• ควรถอดอุปกรณ์ก่อนท่ีผู้ป่วยจะตรวจด้วยเคร่ือง MRI เน่ืองจากมีส่วน
ประกอบท่ีเป็นสารท่ีมีอํานาจแม่เหล็ก

• ควรปิดอุปกรณ์ระหว่างการตรวจ ECG เน่ืองจากการใช้ข้ัวไฟฟ้าท่ีขาอาจ
รบกวนสัญญาณคล่ืนไฟฟ้า ECG ท่ีขา
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การจัดเก็บและใช้งาน
จัดเก็บอุปกรณ์ geko ในกระเป๋าฟอยล์ ท่านสามารถเก็บอุปกรณ์ท่ีอุณหภูมิ
ระหว่าง -25 ถึง 40 องศาเซลเซียส ท้ังน้ี บริษัทแนะนําให้เก็บท่ีอุณหภูมิไม่
เกิน 30 องศาเซลเซียส

การจําแนกประเภท
อุปกรณ์มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายในโดยใช้ถ่านกระดุมลิเธียมไอออน CR2032 
ชนิดเปล่ียนไม่ได้ถ่านออกแบบมาสําหรับการใช้งานต่อเน่ือง

ช้ินส่วนใช้งานประเภท BF - สําหรับจุดสัมผัสไฟฟ้าท่ีติดกับผู้ป่วยโดยตรงแต่
ไม่ได้ใช้กับระบบหัวใจโดยตรง อุปกรณ์ท้ังเคร่ืองเป็นช้ินส่วนท่ีใช้งาน

รายละเอียดเอาต์พุต
อุปกรณ์ให้พัลส์การกระตุ้นแบบสมดุลด้วยไฟฟ้าเป็นคล่ืนรูปส่ีเหล่ียม
อสมมาตรท่ีอัตรา 1Hz กระแสไฟฟ้าจ่ายเป็นพัลส์คงท่ีระหว่าง 27mA

และ 54mA และมีความกว้างพัลส์ระหว่าง 35µs และ 560µs แล้วแต่ระดับ
การกระตุ้นท่ีต้ังค่าสามารถเพ่ิมความเข้มข้นในการกระตุ้นได้ โดยการเพ่ิม
กระแสไฟฟ้าในแต่ละพัลส์ การต้ังค่ามีท้ังหมด 11 ระดับ ท่านสามารถดูข้อมูล
เพ่ิมเติมรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการทํางานอุปกรณ์ ได้ท่ีเว็บไซต์
 ท่านสามารถดูระดับการปรับปรุงซอฟแวร์ ได้จากหมายเลขล้็อตอุปกรณ์
 ท่านสามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติม รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดการทํางาน
อุปกรณ์ ได้ท่ีเว็บไซต์ ท่านสามารถดูระดับการปรับปรุงซอฟแวร์ ได้จากหมาย
เลขล็อตอุปกรณ์

ใบรับรอง EMC
ควรหลีกเล่ียงการใช้อุปกรณ์ geko ใกล้กับเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าอ่ืนๆ เน่ืองจาก
อาจทําให้การทํางานบกพร่อง ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องใช้งานใกล้กันให้สังเกต
การทํางานของอุปกรณ์ geko และเคร่ืองใช้ ไฟฟ้าอ่ืนๆ เพ่ือตรวจสอบว่า
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ดังกล่าวทํางานตามปกติอุปกรณ์ geko ได้รับการ
รับรองตามกฎหมายEN 60601-1-2:2015 เก่ียวกับการยอมรับสนามแม่
เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เก่ียวกับ EMC และจําเป็นต้องติดต้ังและใช้บริการตามข้อมูล EMC ท่ีระบุไว้
บนเว็บไซต์อุปกรณ์ geko อาจปิดการทํางานหากพบการรบกวนทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้าอย่างมาก

การกําจัดท้ิง
อุปกรณ์ ไม่มีวัสดุท่ีเป็นพิษหรือวัสดุท่ีเป็นอันตรายต่ อส่ิง
แวดล้อม หลังจากใช้งาน อุปกรณ์อาจปนเป้ือนหรือติดเช้ือ
 เน่ืองจากอุปกรณ์สัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลาหลายช่ัวโมง
 ดังน้ันจําเป็นต้องเอาใจใส่ในการท้ิง ต้องท้ิงถ่านไฟฟ้าตาม
กฎระเบียบท้องถ่ิน โรงพยาบาลและคลินิกบางแห่งมีข้อ
กําหนดเฉพาะในการท้ิงอุปกรณ์การแพทย์ท่ีใช้แล้ว หากใช้
งานท่ีบ้าน อาจท้ิงอุปกรณ์ในถังขยะท่ัวไปได้ หากกฎหมาย
อนุญาตเพ่ือให้ท้ิงได้ง่าย ข้ัวไฟฟ้าสามารถแยกออกได้
โดยใช้กรรไกรตัด ถ้าจําเป็น ถ่านไฟฟ้าสามารถถอดออก
ได้ โดยการเปิดตัวเรือนและงัดออกมาให้ดูคําแนะนําบน
เว็บไซต์ ห้ามเผาอุปกรณ์

�����������������
������	���
�����������������������
�	����	��
��� ���	���
�������������
��������	�
��������������������

�������������������������������������������������������

ช้ินส่วนใช้งานประเภทBF

ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้ผลิตด้วยยางธรรมชาติ

ใช้คร้ังเดียวเท่าน้ัน – ใช้กับผู้ป่วยรายเดียวสํา 
หรับการรักษาคอร์สเดียว

ช่วงความดันบรรยากาศ สําหรับการเก็บและ 
การขนส่งในระหว่างท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์

หมายเลขล็อต

หมายเลขรายการสินค้า

ัวันหมดอายุ – ห้ามใช้งานหลังจากวันน้ี

ช่วงอุณหภูมิสําหรับ การเก็บและการขนส่งใน
ระหว่างท่ีอยู่ในบรรจุภัณฑ์

อัตราการป้องกันนํา้และฝุ่น 22

ตัวระบุอุปกรณ์

ช่วงความช้ืนสําหรับการเก็บและการขนส่งในบรรจุ
ภัณฑ์ระหว่างท่ีอยู่ใน

ผลิตโดย

ดูคําแนะนําในการใช้งาน

เคร่ืองหมายรับรอง CE

ห้ามใช้งานหากบรรจุภัณฑ์เสียหาย


