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TH คู่มือการใชง้านผลิตภณัฑ ์  
*In case of any discrepancy between the meanings of any translated versions of this text, the meaning of the English 

language version prevails. 

*ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนของความหมายในการแปลภาษา ใหย้ึดความหมายของภาษาองักฤษเป็นหลกั 
 
ค ำแนะน ำ 
คู่มือนีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูส าคญัเก่ียวกบัวิธีใชแ้ละบ ารุงรกัษาผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® 

เพื่อความปลอดภยัและการใชง้านท่ีเหมาะสม โปรดอา่นก่อนใชผ้ลิตภณัฑแ์ละเก็บไวใ้ชใ้นภายหลงั 

 

ผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® ไดร้บัเครื่องหมายรบัรองมาตรฐานความปลอดภยัตามระเบยีบขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป 
ในหมวดสินคา้ประเภทอปุกรณท์างการแพทย ์(Class 1) ผลิตภณัฑข์องเทมเพอรท์ี่มเีครื่องหมาย CE ไดร้บัการรบัรองวา่ 
มีคณุสมบตัติรงตามระเบียบขอ้บงัคบั เลขที่ MDR (EU) 2017/745  

วตัถปุระสงคก์ารใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มเีครื่องหมาย CE เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบั 
 

ในกรณีที่เกิดเหตกุารณรุ์นแรงเก่ียวเนื่องมาจากการใชผ้ลิตภณัฑ ์ ตอ้งแจง้ใหผู้ผ้ลิต 

หรือติดต่อตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศใหท้ราบทนัที 

หากตอ้งการแจง้เรื่องหรือปัญหาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์คณุสามารถติดต่อผูผ้ลิตตามเงื่อนไขภายใตก้ารรบัประกนั 

โปรดศกึษาเพิ่มเตมิในหวัขอ้ "การรบัประกนั" ของคู่มือฉบบันี ้
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สัญลักษณ ์

จะถกูปรากฏบนผลิตภณัฑ,์ บรรจภุณัฑ ์หรือในคู่มือการใชง้าน 

 

ผูผ้ลิต 

 

วนัท่ีผลิต 

 
 

เลขล็อตในการผลิต 

 

 

เครื่องหมาย CE 
คือหมวดสินคา้ประเภ
ทอปุกรณท์างการแพท
ย ์(Class 1)  
ไดร้บัการรบัรองวา่ 
มีคณุสมบตัติรงตามระ
เบียบขอ้บงัคบั เลขที่ 
MDR (EU) 2017/745  

 
 

อปุกรณก์ารแพทย ์

 

การก าหนดต าแหน่ง  
การวางผลิตภณัฑท์ี่ถกูตอ้ง 
โดยหนัดา้นวสัดรุองรบัในต าแ
หน่งที่ถกูตอ้งขึน้ 

 
 
 

หนัดา้นนีข้ึน้ 

 

อ่านค าแนะน าก่อนกา
รใชง้านผลิตภณัฑ ์

 

ผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนประกอบของกาว
ยางพาราธรรมชาต ิ

 
 

น า้หนกัสงูสดุของผูใ้ช ้

 

หลีกเล่ียงเปลวไฟ 
 

ก าหนดระดบัความชืน้ 

 

เก็บในท่ีแหง้ 
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ข้อมูลควำมปลอดภัย - ค ำเตือนและข้อควรระวัง 

ในคู่มือการใชง้านผลิตภณัฑเ์ล่มนี ้สญัลกัษณแ์ละขอ้ความของค าเตือนและขอ้ควรระวงัถกูแสดงดงัต่อไปนี:้ 
 

เ พื่ อ ค ว า ม ร ะ มั ด ร ะ วั ง ต่ อ ส ถ า น ก า ร ณ์ อั น ต ร า ย ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ ้ น  ค ว ร ป ฏิ บั ติ ต า ม ค า แ น ะ น า เ ห ล่ า นี ้  
เพื่อป้องกนัและหลีกเล่ียงการบาดเจ็บที่รุนแรง หรือการท าใหผ้ลิตภณัฑเ์กิดความเสียหายได ้
 

 

ค าเตือน 
ระวงัสถานการณอ์นัตราย หรือการกระท าที่ก่อใหเ้กิดการเสียชีวติ 
หรือการไดร้บับาดเจ็บสาหสั 

 

ขอ้ควรระวงั 
ระวงัสถานการณอ์นัตราย 
หรือการกระท าที่ก่อใหเ้กิดการไดร้บับาดเจ็บเล็กนอ้ยหรือปานกลาง  

 ขอ้ส าคญั 
ระวงัสถานการณอ์นัตราย  
หรือการกระท าที่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผลิตภณัฑแ์ละ / 
หรือทรพัยสิ์นอื่น ๆ  

 

จุดประสงคก์ำรใช้งำน 
วตัถปุระสงคก์ารใชผ้ลิตภณัฑท์ี่มเีครื่องหมาย CE เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงของการเกิดแผลกดทบัในผูส้งูอาย ุ
 
ผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® เหมาะส าหรบัการรองรบัน า้หนกัไมเ่กิน 150 กิโลกรมั ยกเวน้ท่ีไดถ้กูระบไุวเ้ป็นอย่างอื่น 
(เช่น บนเบาะรถเข็นบางรุน่)  

การหมั่นปรบัเปล่ียนทา่นอนใหแ้ก่ผูป่้วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองไดอ้ยูเ่ป็นประจ า ถือเป็นส่ิงส าคญั 

กลุ่มผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® ใชส้ าหรบัโรงพยาบาล, สถานพยาบาล (เช่น บา้นพกัคนชรา สถานพกัฟ้ืน) 
และการดแูลพกัฟ้ืนที่บา้น 

 

รำยละเอียดสินค้ำ  
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® ประกอบดว้ยที่นอน แผ่นเสรมิรองที่นอน หมอน เบาะรองสรีระ 
ผลิตภณัฑจ์ดัเรียงต าแหน่งรา่งกาย ตลอดจนผลิตภณัฑส์ าหรบัเกา้อีท้นัตกรรม หอ้งผา่ตดั และฉายรงัสี 
 
ผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® ประกอบดว้ยชิน้ส่วนตา่งๆ ดงัต่อไปนี:้ 

- วสัดเุทมเพอรท์ี่มีคณุสมบตัิชว่ยกระจายน า้หนกั ลดแรงกดทบั 
- วสัดหุุม้โพลียรูีเทน ส าหรบัรองปัสสาวะ 

 

ผา้หุม้ 
แผ่นรองปัสสาวะ TEMPUR-MED® ผลิตจากวสัดทุี่มีคณุสมบตักินัน า้, มีความยืดหยุ่น และวสัดโุพลียรูีเทน 
ที่อากาศผ่านได ้ ซึ่งจะชว่ยท าใหว้สัดเุทมเพอรส์ามารถระบายอากาศไดด้ ี – 
ขอ้มลูส่วนประกอบเพิม่เตมิของผา้หุม้สามารถตรวจสอบไดท้ี่ป้ายฉลากติดอยู่ดา้นในของผา้หุม้ 
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ส าหรบัผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® บางรุน่ แผ่นรองปัสสาวะมใีหเ้ลือกทัง้แบบเย็บติดและแบบเชื่อมต่อ 
แบบเย็บติดเหมาะส าหรบัสภาวะที่มีของเหลว/ของเหลวในรา่งกายความเส่ียงต ่า (เช่น ส่วนใหญ่ที่หอผูป่้วย 
และศนูยพ์กัฟ้ืน) แบบเชื่อมต่อ มไีวส้  าหรบัสภาวะของเหลว/ของเหลวในรา่งกายความเส่ียงสงู (เชน่ หอ้งผ่าตดั) 
 

เคลือบสารกนัล่ืน 
ผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® 

บางรุน่มีการเคลือบสารกนัล่ืนท่ีดา้นล่างเพื่อชว่ยป้องกนัไม่ใหผ้ลิตภณัฑเ์ล่ือนไปมาระหวา่งการใชง้าน 
คณุสมบตัิกนัล่ืนจะไมเ่สียหายจากการซกัท าความสะอาดผา้หุม้ 
 

กำรเปิดกล่องบรรจุภัณฑแ์ละประกอบติดตั้งผลิตภัณฑ ์TEMPUR-MED®: 
ข้อส ำคัญ: เมื่อน าผลิตภณัฑอ์อกจากบรรจภุณัฑ ์ระวงัอย่าเจาะหรือท าใหผ้า้หุม้เสียหาย 
 
ผลิตภณัฑใ์หม่อาจส่งกล่ินเล็กนอ้ย ซึ่งไม่เป็นอนัตรายและจะหายไปหลงัจากใชง้านในระยะเวลาสัน้ๆ 
 
ในระหวา่งการขนส่ง ผา้หุม้ผลิตภณัฑ ์เช่น ผา้หุม้ที่นอนอาจเคลือ่นท่ีจากต าแหน่งเดมิ หลงัจากแกะบรรจภุณัฑท์ี่หุม้ที่นอน 
ใหว้างผลิตภณัฑเ์ทมเพอร ์ และรอสกัครู ่ เพื่อใหอ้ณุหภมูิภายในหอ้งปรบัสมดลุกบัวสัดเุทมเพอรใ์หอ้ยู่รูปทรงปกติ 
จากนัน้สามารถใชม้ือดงึและปรบัต าแหน่งของผา้หุม้ใหก้ลบัมาอยูใ่นต าแหน่งเดิม 
 
ข้อส ำคัญ: หา้มคล่ีมว้นเบาะรองเสรมิที่นอน TEMPUR-MED® ออกเมื่ออยู่ในสภาพแวดลอ้มที่มีอณุหภมูิเย็นจดั 
เนื่องจากอาจมีความเส่ียงต่อความเสียหายของวสัดเุทมเพอร ์ควรทิง้เบาะรองเสรมิที่นอนเทมเพอร ์
ใหป้รบัตวัตามอณุหภมูิหอ้งก่อนที่จะคล่ีมว้นออก 
 

 

กำรใช้ผลิตภัณฑ ์TEMPUR-MED® 

 ค ำเตือน: ระวงัการวางต าแหน่งผูใ้ชท้ี่เคลื่อนไหวตวัชา้ไวบ้นที่นอน เบาะรองเสรมิที่นอน และ/หรือหมอน หรือเบาะ 
เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงที่จะหายใจไม่ออก 
 

ไม่แนะน าใหส้บูบหุร่ีบนเตยีงหรือขณะใชผ้ลิตภณัฑ ์
 

 ค ำเตือน: เส่ียงต่อการเกดิไฟไหม:้ เก็บผลิตภณัฑใ์หห้่างจากเปลวไฟ 
 

 ข้อควรระวัง: ก่อนการใชผ้ลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ผลิตภณัฑน์ัน้เหมาะส าหรบัผูใ้ช ้
และพืน้ผิวที่รองรบั (เช่น ฐานเตียง พืน้ผิวที่นั่ง) 
 

 ข้อควรระวัง: ผูใ้ชต้อ้งหมั่นเปล่ียนต าแหน่ง หรืออิรยิาบถเป็นประจ า 
 

 ข้อควรระวัง: แนะน าใหใ้ชก้บัผา้ปทูี่นอน ที่ปบูนที่นอน/เบาะเสรมิรองที่นอน และใชป้ลอกหมอนกบัหมอนโดยตรง 
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หา้มใชผ้า้รองกนัเป้ือน ผา้ห่ม แผ่นพลาสติก หรือผลิตภณัฑท์ี่คลา้ยกนั ระหว่างผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® กบัผูใ้ชง้าน 
หา้มใชข้วดน า้รอ้นหรือผา้หม่ไฟฟ้ากบัผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® 

เนื่องจากผลิตภณัฑด์งักล่าวอาจส่งผลกระทบหรือลดคณุสมบตัิในการกระจายน า้หนกั หรือแรงกดทบั 
และเพื่อผลประโยชนส์งูสดุทางการแพทย ์
 

 ข้อควรระวัง: ส่ิงส าคญัคือ ตอ้งไม่มีวตัถแุปลกปลอม รอยพบั หรือตะเข็บเสือ้ผา้ 
หรือผา้ปทูี่นอนที่อยู่ระหว่างผูใ้ชก้บัผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® เนื่องจากอาจเพิ่มความเส่ียงต่อการเกิดแผลกดทบัได ้
 

 ข้อควรระวัง: ระวงัวตัถมุีคมและอปุกรณท์ี่อาจสรา้งความเสียหายใหก้บัผา้หุม้ ท าใหข้องเหลวไหลเขา้สู่วสัด ุ
ซึ่งจะสรา้งความเสียหายใหก้บัวสัดเุทมเพอร ์รวมถึงส่งผลหรือลดคณุสมบตัิในการกระจายน า้หนกั 
ลดแรงกดทบัของผลิตภณัฑ ์และเพื่อผลประโยชนส์งูสดุทางการแพทย ์

 

หา้มตดิวตัถมุีคมกบัผา้หุม้หรือผลิตภณัฑ ์(เข็มกลดั เข็มฉีดยา มดีผ่าตดั หรือวตัถทุี่คลา้ยกนั) 
หา้มวางวตัถมุีคมบนผลิตภณัฑ ์(อปุกรณเ์คลื่อนยา้ยผูป่้วย เสาน า้เกลือ หรืออปุกรณท์ี่คลา้ยกนั) 
 

 ข้อควรระวัง: ตรวจสอบใหแ้นใ่จว่าไดว้างที่นอน และเบาะรองเสรมิที่นอน โดยใหด้า้นพิมพล์ายหงายขึน้ 
หากสลบัผิดดา้นจะส่งผลต่อคณุสมบตัิการกระจายน า้หนกัและลดแรงกดทบัของวสัดเุมเพอรท์ี่ชัน้ดา้นบนของผลิตภณัฑ ์ 

 

 ข้อควรระวัง: ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเบาะรองนั่งส าหรบัรถเข็นและเบาะรองนั่งอื่นๆ ถกูหนัดา้นท่ีถกูตอ้งขึน้ 
ทัง้นีเ้พื่อป้องกนัไม่ใหด้า้นท่ีพิมพล์ายโลโก ้TEMPUR-MED® ที่ดา้นขา้งของผลิตภณัฑว์างกลบัดา้น 

 

 ข้อควรระวัง: ที่จบัท่ีนอนใชส้ าหรบัปรบัต าแหน่งของที่นอนระหว่างการใชง้านเท่านัน้ ยกตวัอยา่งเช่น 
ระหว่างจดัเตรียมก่อนใชง้าน 
 

 ข้อควรระวัง: สัมประสิทธิ์ของรังสีเอกซถู์กลดทอนลง (ทีน่อนสแกนเนอร)์ 
เนื่องจากวสัดเุทมเพอรเ์ป็นวสัดทุี่มีความหนาแน่นสงู อาจจะมีผลท าใหส้มัประสิทธ์ิของรงัสีเอกซถ์กูลดทอนลงได ้
รงัสีเอกซจ์ะถกูลดทอนลงประมาณ 1.4 มม. Al ต่อซม. ของวสัดเุทมเพอร ์
 

ข้อส ำคัญ: แนะน าใหว้างที่นอน TEMPUR-MED®  บนฐานรองที่นอนที่สามารถระบายอากาศได ้ เช่น ฐานรองเทมเพอร ์
เพื่อป้องกนัความชืน้สะสมในท่ีนอน 
 

ข้อส ำคัญ: ผา้หุม้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอเพื่อหารูหรือรอยฉีกขาด 
เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อวสัดุเทมเพอร ์
 
ข้อส ำคัญ: หา้มบีบ โคง้งอ หรือกดทบัผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® เป็นรูปทรงที่ผิดปกติ 
เนื่องจากมีความเส่ียงที่จะท าใหว้สัดเุทมเพอรเ์สียหาย 
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กำรท ำควำมสะอำดและดูแลรักษำ 

ข้อส ำคัญ: 

ผา้หุม้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอเพื่อหารูหรือรอยฉีกขาด เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายต่อวสัดเุทมเพอร ์
ผา้หุม้ตอ้งเปล่ียนหากมีรู ฉีกขาด หรือมีรอยสกึหรอที่มองเห็นได ้

 

ข้อส ำคัญ: 

- หา้มซกัท าความสะอาดวสัดเุทมเพอร ์ 
- หา้มท าความสะอาดวสัดเุทมเพอรด์ว้ยการอบไอน า้หรือการซกัแหง้ 
- หา้มนึง่ฆ่าเชือ้ผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® 

- หา้มใชผ้ลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® กบัอบโอโซน แสงยวูี หรือการไอออไนเซชั่น 
 

ข้อส ำคัญ:  
- ผลิตภณัฑเ์ทมเพอรต์อ้งไดร้บัการระบายอากาศอยา่งสม ่าเสมอเพื่อช่วยลดความชืน้ 
 

การท าความสะอาดผา้หุม้ 

ส าหรบัการซกัท าความสะอาดผา้หุม้ โปรดปฏิบตัิตามค าแนะน าในการท าความสะอาดส าหรบัผลิตภณัฑช์นิดตา่งๆ 
บนป้ายฉลากการดแูลรกัษาผลิตภณัฑท์ี่อยู่ดา้นในผา้หุม้ 

 
ผา้หุม้สามารถเช็ดท าความสะอาดดว้ยน า้สบู่อ่อนๆ หรือน า้ยาฆ่าเชือ้ตามโรงพยาบาลทั่วไป เช่น เอทานอล 70% 
หรือโซเดียมไฮโปคลอไรท ์0.1% 
ผา้หุม้ตอ้งแหง้สนิทก่อนน าไปใชง้านหรือจดัเก็บ 
 

ข้อส ำคัญ: หา้มใชน้ า้ยาท าความสะอาดที่มีสารฟีนอล สารฟอกขาว หรือสารท่ีมฤีทธ์ิเป็นกรดอื่นๆ 
 

 ข้อควรระวัง: หลงัการซกัท าความสะอาดผา้หุม้ที่นอน โปรดระวงัการจดัวางต าแหน่งบน-
ล่างของที่นอนก่อนสวมผา้หุม้กลบัใหถ้กูตอ้ง หากสลบัผิดดา้น 
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการรองรบัและสมัผสัที่นุ่มสบายในการนอน  
 

 ข้อควรระวัง: หลงัการซกัท าความสะอาดผา้หุม้ผลิตภณัฑป์ระเภทเบาะรองนั่ง 
โปรดระวงัการจดัวางต าแหน่งวสัดภุายในของเบาะรองนั่งก่อนสวมผา้หุม้กลบัใหถ้กูตอ้ง หากสลบัผิดดา้น 
ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการรองรบั  
 

กำรขนส่ง ดูแลและกำรจัดเก็บ 

 ข้อควรระวัง: ที่จบัท่ีนอนใชส้ าหรบัปรบัต าแหน่งของที่นอนขณะใชง้านเท่านัน้ 
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ขณะที่มีการขนส่งหรือจดัเก็บผลิตภณัฑเ์ทมเพอร ์ ทัง้ที่นอนและมว้นเบาะรองเสรมิที่นอนจะถกูบีบตวัลงเล็กนอ้ย 
แต่จะมกีารคืนตวัในสภาพเดิมในเวลาอนัรวดเรว็หลงัจากที่วางไวใ้นอณุหภมูิหอ้ง 
เนื่องจากวสัดเุทมเพอรม์คีณุสมบตัิในการใหค้วามยืดหยุ่นสงู 
 

หา้มโคง้งอ หรือกดทบัผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® เป็นรูปทรงที่ผิดปกต ิ
เนื่องจากมีความเส่ียงที่จะท าใหว้สัดุเทมเพอรเ์สียหาย 
 

- ควรจดัเก็บไวใ้นท่ีแหง้ ความชืน้สมัพทัธไ์ม่เกิน 65% 

- ก่อนการน าไปใชห้รือจดัเก็บหลงัการท าความสะอาดผลิตภณัฑ ์ตอ้งตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่ผลิตภณัฑแ์หง้สนิท 
- การจดัเก็บที่นอนเทมเพอร ์ตอ้งวางใหอ้ยู่ในแนวราบ และควรเก็บอยู่ในบรรจภุณัฑเ์ดิม 
- เบาะรองเสรมิที่นอน สามารถจดัเก็บไดท้ัง้ในลกัษณะมว้น หรือ วางในแนวราบ 
- หมอน เบาะรองนั่ง และผลิตภณัฑจ์ดัต าแหน่ง ตอ้งจดัเก็บใหอ้ยูใ่นรูปทรงเดิม 

- หา้มวางส่ิงของบนผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® 
เนื่องจากอาจเส่ียงต่อการเสียรูปทรงอย่างถาวรของวสัดเุทมเพอร ์

 

กำรน ำผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® มำใช้ซ ำ้ 
ผลิตภณัฑ ์TEMPUR-MED® เหมาะส าหรบัการใชซ้  า้ 
อายกุารใชง้านของผลิตภณัฑจ์ะขึน้อยู่กบัการบ ารุงรกัษาและการใชง้าน 
ผลิตภณัฑต์อ้งไดร้บัการตรวจสอบและท าความสะอาดก่อนน ามาใชใ้หม่ สามารถศกึษาขอ้มลูในหวัขอ้ 
“การท าความสะอาดและดแูลรกัษา” ของคู่มือเล่มนี ้
 

กำรท ำลำย 
ส าหรบัการก าจดัผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® ที่ใชแ้ลว้ โปรดตดิต่อตวัแทนจ าหน่ายอยา่งเป็นทางการ 
และควรท าความสะอาดผลิตภณัฑก์่อนทิง้เพื่อหลีกเล่ียงความเส่ียงต่อการปนเป้ือน 
 
ข้อมูลทำงเทคนิค 
 
มาตรฐานความปลอดภยัจากอคัคีภยั 

ค ำเตอืน: เส่ียงต่อการเกิดไฟไหม:้ เก็บผลิตภณัฑใ์หห้่างจากเปลวไฟ 
 

TEMPUR-MED® Products Fire safety 

Mattresses, mattress toppers EN 597-1 (cigarette test),  
EN 597-2 (match equivalent test) 
 

Mattresses, mattress toppers (fire retardant 
versions) 
 

BS 7177 medium hazard: 
EN 597-1 (cigarette test),  
EN 597-2 (match equivalent test) 
BS 6807 (Crib V) 
BS 5852 (Crib V on foam) 
 

Pillows, cushions and positioning products 
(moulded and granulated filling) 

ISO 12952-1 (cigarette test), 
ISO 12952-2 (match equivalent test) 
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Pillows, cushions and positioning products, moulded  
(fire retardant versions ) 

ISO 12952-1 (cigarette test), 
ISO 12952-2 (match equivalent test) 
BS 5852 (source 5 on foam) 
 

Pillows, cushions and positioning products with 
granulated filling 
(fire retardant versions) 

ISO 12952-1 (cigarette test), 
ISO 12952-2 (match equivalent test) 
BS 5852 (source 2 on foam) 

สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเติมได ้
กาวยางพาราธรรมชาต ิ
ผลิตภณัฑเ์ทมเพอรบ์างประเภท ที่ถกูผลิตดว้ยชัน้วสัดโุฟมอื่น ๆ โดยมีชัน้วสัดเุทมเพอรอ์ยูต่  าแหน่งบนสดุ 
มีการเชื่อมติดระหว่างชัน้ดว้ยกาวยางพาราธรรมชาติ 
สามารถตรวจสอบว่าผลิตภณัฑเ์ทมเพอรข์องทา่นมีส่วนประกอบของกาวยางพาราหรือไม่ 
โดยสามารถดขูอ้มลูไดจ้ากป้ายฉลากขอ้มลูผลิตภณัฑซ์ึง่ถกูเย็บตดิไวอ้ยู่ดา้นในของผา้หุม้  
วสัดเุทมเพอรแ์ละผา้หุม้ผลิตภณัฑ ์ไม่มีส่วนผสมของกาวกาวยางพาราธรรมชาติ 
 

สมัประสิทธ์ิของรงัสีเอกซถ์กูลดทอน (ที่นอนสแกนเนอร)์ 
สมัประสิทธ์ิของรงัสีเอกซจ์ะถกูลดทอนลงประมาณ 1.4 มม. Al ตอ่ซม. ของวสัดเุทมเพอร ์
 
ขนาดและน า้หนกัของผลิตภณัฑ:์ 
ผลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® มีจ าหน่ายหลากหลายขนาด รวมถงึขนาดที่ถกูสั่งผลิตขึน้พิเศษ 
น า้หนกัผลิตภณัฑข์ึน้อยู่กบัขนาดของผลิตภณัฑ ์สามารถสอบถามขอ้มลูเพิ่มเตมิไดก้บัตวัแทนบรษิัทฯ 
 

ผู้ผลิต 
 

 

Dan-Foam ApS 
Holmelund 43 
5560 Aarup 
Denmark 
*Dan-Foam ApS is a subsidiary of TEMPUR-Sealy 
International, Inc 
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กำรรับประกัน 

 

วัสดุเทมเพอ
ร ์

ระยะเวลำรับประกั
น 

ขอบเขตกำรรับประกัน 

Mattresses, 
mattress 
toppers, and 
scanner 
toppers 
 

7 years การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 
หรือความเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑท์ี่มีการยบุตวัอย่างเห็นไดช้ดัและถาว
ร มากกว่า 2 ซม. ขึน้ไป 

Basic 
mattresses 

3 years การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 
หรือความเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑท์ี่มีการยบุตวัอย่างเห็นไดช้ดัและถาว
ร มากกว่า 2 ซม. ขึน้ไป 

Pillows, 
cushions 
and 
positioning 
products, 
moulded 
core 

3 years 
 

การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 
หรือความเปล่ียนแปลงของผลิตภณัฑท์ี่มีการยบุตวัอย่างเห็นไดช้ดัและถาว
ร มากกว่า 2 ซม. ขึน้ไป 

Pillows with 
granulated 
filling 

3 years 
 

การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 

ผ้ำหุ้ม 
ระยะเวลำรับประกั
น 

ขอบเขตกำรรับประกัน 

PU covers 3 years การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 

Basic 
mattress PU 
covers 

2 years การช ารุดบกพรอ่งของวสัดอุนัเกดิจากความผิดพลาดในการผลิต  
หรือสินคา้วตัถดุิบ 

 
โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการรบัประกนักบัตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการอีกครัง้ 
เนื่องจากระยะเวลาการรบัประกนัอาจมคีวามแตกตา่งกนัออกไป 
 

การรบัประกนัไม่ครอบคลมุถึงการเปล่ียนแปลงความนุม่แน่น หรือลกัษณะที่ไม่ส่งผลต่อคณุสมบตัิการกระจายน า้หนกั 
ลดแรงกดทบัของวสัดเุทมเพอร ์ การรบัประกนัจะมีผลก็ต่อเมื่อมีการใชผ้ลิตภณัฑ ์ TEMPUR-MED® ท าความสะอาด 
และบ ารุงรกัษาตามค าแนะน าในคู่มือเล่มนี ้
 

เงือ่นไขกำรรับประกัน จะถือเป็นโมฆะ เม่ือ: 

• ผลิตภณัฑถ์กูปรบัเปล่ียน ดดัแปลง แกไ้ข ซ่อมแซม โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากจากผูผ้ลิต 

• ไม่ไดป้ฏิบตัิตามคู่มือการใชง้าน การท าความสะอาด และการดรูกัษา 
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• ผลิตภณัฑไ์ดร้บัความเสียหายโดยการเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม อนัเป็นผลมาจากการทอดทิง้ การตดั              
การเผาไหม ้น า้ท่วมหรือการใชง้านอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมโดยผูใ้ช ้หรือบคุคลที่สาม 

 

กรณีมีขอ้รอ้งเรียนหรือปัญหาดา้นคณุภาพของผลิตภณัฑ ์ สามารถตดิต่อตวัแทนจ าหน่าย  TEMPUR-MED® 
อย่างเป็นทางการที่ไดร้บัอนญุาตในประเทศที่คณุซือ้ผลิตภณัฑ ์ 
 

เมื่อตอ้งการเคลมผลิตภณัฑ ์ตอ้งแสดงใบแจง้หนี ้หรือใบเสรจ็รบัเงนิตวัจรงิ เพื่อยืนยนัหลกัฐานในการซือ้ 
หา้มส่งคืนผลิตภณัฑโ์ดยปราศจากขอ้ตกลง/ค าแนะน าล่วงหนา้จากเทมเพอรห์รือตวัแทนจ าหน่ายอย่างเป็นทางการ 
 

หากผลิตภณัฑไ์ดร้บัการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ภายใตก้ารรบัประกนั จะไม่มีการขยายระยะเวลาการรบัประกนัเดิม 
 

การรบัประกนัผลิตภณัฑเ์ทมเพอรไ์ม่มีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของผูบ้รโิภคภายใตก้ฎหมายที่บงัคบัใช้ 
แต่มีจดุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิสิทธิของผูบ้รโิภคอนัพึงมีอยา่งเหมาะสม 


