
(LF03830U Adult Intraosseous Infusion Simulator) 

 

เก่ียวกับหุ่น 

เป็นหุน่จ าลองขาผู้ใหญ่ส าหรับฝึกการให้สารน า้ทางกระดกู (Adult Intraosseous Infusion Simulator)                      

ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถฝึกปฏิบตัิกบัหุ่นจ าลองท่ีมีความแม่นย าได้ 

สามารถฝึกคล าเพ่ือหาต าแหนง่ท่ีถกูต้องในการแทง 

หุน่สามารถใช้งานร่วมกบั B.I.G.™ และ EZ-IO™ 

กระดกู I/O (I/O Bones) ได้รับการออกแบบมาคล้ายจริง สามารถจ าลองแรงต้าน (resistance) เม่ือแทงเข็ม

หรืออปุกรณ์ (device) ผา่น ผิวหนงัมีความนุม่คล้ายจริง 

 

ในชุดประกอบด้วย 

- หุน่จ าลอง Adult I/O Simulator 

- กระดกู I/O (10) 

- สารหลอ่ล่ืน 

- Wax (ขีผ้ึง้) 

- กระดาษเช็ด small towelettes 

- กระบอกฉีดยา ขนาด 60 ซีซี พร้อมสาย 

- เยลล่ี (Tube Lubricating Jelly) หลอดขนาด 4 oz. 



- แผน่ผิวหนงั 

- โลหิตเทียม ในขวดขนาด Pint 

- เข็ม ขนาด 15-gauge 

- ขาตัง้หุน่ 

 

 

การเตรียมหุ่น (Set Up) 

1. การเตรียมโลหิตเทียม 

- ผสมโลหิตเทียม กบัน า้ 1 ¼ ถ้วย ในขวดขนาด pint ท่ีให้มาในชดุ เตมิเยลล่ี จ านวน 1 หลอด 

- เขยา่เป็นเวลา 30 วินาที จนสว่นผสมเข้ากนัอยา่งดี เตมิโลหิตเทียมลงในกระบอกฉีดยา 

2. เตมิกระบอกฉีดยาขนาด 60 ซีซี โดยสวมปลายสายของกระบอกฉีดยาเข้ากบัขวดขนาด pint ท่ีให้มา 

และดงึสว่นผสมโลหิตเทียมเข้าสูก่ระบอกฉีดยา  

3. สายด้านท่ีวา่งอยูจ่ะผา่นรูท่ีด้านนอกของหุน่ 



4. ตดิตัง้สายด้านท่ีวา่งอยู ่กบัด้าน swivel end ของกระดกู I/O สารหลอ่ล่ืนท่ีให้มาเพื่อช่วยในการสอด

สายเข้ากบักระดกู I/O 

หมายเหต ุหุน่จ าลองอาจมีลกัษณะแตกตา่งจากท่ีแสดงในภาพได้ บริษัท Nasco ขอสงวนสิทธ์ิ                      

ในการเปล่ียนแปลงพฒันา สี วสัด ุอปุกรณ์ และการท างานของหุน่โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า 

 

 
 

5. ตดิตัง้กระดกู I/O เข้าภายในหุน่ ตรวจสอบให้ด้าน swivel end หนัไปทางรู ใช้สารหลอ่ ล่ืนท่ีด้านนอก

ของกระดกู I/O เพ่ือชว่ยในการติดตัง้ท่ีเห็นสมควร 

6. ตดิตัง้แผน่ผิวหนงัให้เข้าท่ี 

 

 

 



การเปล่ียนกระดูก I/O 

1. ใช้กระบอกฉีดยาขนาด 60 ซีซี ฉีดสว่นผสมโลหิตเทียมเข้าสูก่ระดกู I/O 

2. แทงเข็มเข้าสูก่ระดกู I/O และถอด stylus การแทงเข็มและแรงกดท่ีถกูต้องเป็นครัง้แรก จะท าให้

สว่นผสมโลหิตเทียมสามารถไหลผา่นสายเพ่ือเข้าสู่กระดกู I/O ได้ เม่ือส่วนผสมโลหิตเทียมไหลผา่น

จากกระบอกฉีดยาแล้ว กระดกู I/O ก็จะได้รับการเตมิจนเตม็ 

3. กระดกู I/O ใหมส่ามาถสบัเปล่ียนได้โดยขัน้ตอนเดียวกนั การแทงเข็มท่ีถกูต้องจะท าให้เกิดการไหล

ของสว่นผสมโลหิตเทียมผ่านเข็มในทนัที 

4. Wax (ขีผ้ึง้) ท่ีมาในชดุ สามารถน ามาสมานรอยแทงเข็มบนกระดกู I/O เพ่ือลดการร่ัวซึม 

 

การใช้ Wax (ขีผึ้ง้) 

1. คอ่ยๆ ดงึกระบอกฉีดยาขนาด 60 ซีซี กลบัเพ่ือลดความดนั และปอ้งกนัโลหิตเทียมไหลออกทางรอย

แทงเข็ม (puncture site) 

2. น ากระดกู I/O ออกจากหุน่ เช็ดให้สะอาด 

3. น า Wax (ขีผ้ึง้) ปริมาณเล็กน้อย นวดให้นุม่ด้วยปลายนิว้ 

4. ถ ูWax (ขีผ้ึง้)ไปมาบนรอยแทงเข็ม จนกระทัง่สมานได้สนิท 

5. ชัน้บางๆ ของ Wax (ขีผ้ึง้) จะท าหน้าท่ีสมานรอยแทงเข็มได้ 

6. กระดกู I/O ได้รับการออกแบบพิเศษ ท าให้ 4 ด้าน สามารถใช้ในการฝึกแทงเข็มได้ สามารถหมนุเพ่ือ

ใช้ด้านตา่งๆ เม่ือจ าเป็น เม่ือใช้งานครบทัง้ 4 ด้านแล้วสามารถเปล่ียนกระดกู I/O ใหมไ่ด้โดยปฏิบตัิ

ตามขัน้ตอนท่ีกลา่วมาข้างต้น 

 



หมายเหต ุหุน่ได้จ าลองขัน้ตอนการฝึกท่ีจ าเป็นต้องใช้แรงกดอยา่งมากลงบนตวัหุ่นและเคร่ืองมือท่ีใช้ 

ดงันัน้ ผู้ ฝึกจะต้องใช้ความระมดัระวงัอยา่งมาก ไมด่นัจนเข็มหรืออปุกรณ์แทงทะลผุ่านหุน่ ซึง่อาจ

ก่อให้เกิดความบาดเจ็บของผู้ ฝึก หรือก่อให้เกิดความเสียหายกบัอปุกรณ์ได้ 

บริษัทจะไมรั่บผิดชอบตอ่การบาดเจ็บ หรือความเสียหายของอปุกรณ์ท่ีเป็นผลมาจากการใช้หุ่นท่ีไมถ่กู

วิธี หรือท่ีนอกเหนือจากท่ีระบใุนคูมื่อนี ้

 

การดูแลรักษา (Care and Maintenance) 

1. คอ่ยๆ ดงึกระบอกฉีดยาขนาด 60 ซีซี กลบั เพ่ือดดูสว่นผสมโลหิตเทียมท่ีเหลือออกจากกระดกู I/O 

2. ถอดสายและกระบอกฉีดยา และถอดกระดกู I/O ออก 

3. ถอดแผน่ผิวหนงัออก และเช็ดให้สะอาด 

4. ตอ่สายจากกระบอกฉีดยา กบัขวดขนาด pint เพ่ือเก็บสว่นผสมโลหิตเทียมท่ีเหลืออยู่ 

5. ปิดขวดให้สนิทเพ่ือเก็บไว้ใช้ในการฝึกครัง้ตอ่ไป 

6. ใช้น า้สะอาด เพ่ือล้างท าความสะอาด และล้างกระบอกฉีดยาและสาย 

7. หุน่สามารถท าความสะอาดด้วยน า้อุน่และสบูอ่่อนๆ บริษัท แนะน าให้ใช้น า้ยาท าความสะอาดของ 

Nasco เพ่ือเช็ดท าความสะอาดคราบสกปรก 

8. ผึง่ลมให้แห้งสนิทก่อนน าไปเก็บรักษา 

 

ค าเตือน 

ห้ามวางหุน่บนสิ่งพิมพ์ใดๆ หรือห้ามทิง้ให้หุน่สมัผสักบัหมกึ หมกึของปากกาลกูล่ืน หมกึพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ 

ไมว่า่จะเป็นกระดาษหรือพลาสตกิ เน่ืองจากจะท าให้เกิดรอยเปือ้นท่ีไมส่ามารถท าความสะอาดได้ 

สว่นผสมโลหิตเทียม จะท าให้เกิดรอยเปือ้นบนผิวหนงัหุน่ เสือ้ผ้า และพืน้ผิวได้ หากมีการสมัผสัอยูเ่ป็น

เวลานาน 

 


