သုံးစွဲသဝ
ူ န်ဆ

ောင်မှု မူဝါဒ

OMRON HEALTHCARE SINGAPORE Pte Ltd (Myanmar Representative Office) ထတ်ကန် ဝန်ဆ

ောင်မှု

အကယ်၍ သင်ဝယ်ယူထောုံးဆသော OMRON ထတ်ကန်နင
ှ ် ပတ်သတ်၍ ပပြုပပင်လသည် ပြစ်ဆစ၊ နည်ုံးပညော
အကူအညီ လအပ်သည်ပြစ်ဆစ၊ တကျမှုက တင်ုံးတောလသည် ပြစ်ဆစ၊ တပ ောုံးဆသော ထတ်ကန်နင
ှ ်
ပတ်သတ်သည် ဝန်ဆ
(သမဟတ်) သက်

ောင်မမ
ှု ျောုံးက လအပ် ွဲပါက ဆကျုံးဇူုံးပပြု၍ သက်

င်ရော ဌောဆနကယ်စောုံးလှယ်ထသ

င်ရော မမြုြို့နယ်ရှ ဝန်ဆ

က်သယ်ဆပုံးရမည် ပြစ်ပါသည်။

ဝန်ဆ

ောင်မှု စင်တော၏ အ ျက်အလက်အဆသုံးစတ်က ဆအောက်တင် ဆြော်ပပပါမည်။

ဝန်ဆ

ောင်မှု တစ်စတစ်ရောရယူရန်အတက် ဝန်ဆ

ောင်မှုစင်တောက မ

ကန်ပစစည်ုံးနှငအ
် တူ ပါဝင်ဆသော အသုံးပပြုနည်ုံးလမ်ုံးညွှနမ
် ှ ပပသနောမျောုံး

ောင်မှုစင်တော

က်သယ်နင်သည်

က်သယ်မီ သင် ဝယ်ယူထောုံးဆသော
သည် အပင်ုံးက ြတ်ရှုထောုံးရန်

အကကပပြုပါသည်။ ထအပင်ုံးတင် စက်၌ပြစ်ဆပေါ်တတ်ဆသော မှောုံးယင်ုံးမှုမျောုံးနှင ် ဆယဘယျပပဿနောမျောုံးက
ဆပြရှငုံး် သည်နည်ုံးလမ်ုံးမျောုံး ပါဝင်ပါသည်။

က်သယ်ရန်- OMRON Healthcare Myanmar
လပ်စော- အမှတ် ၁၃၊ သစစောလမ်ုံး၊ ရန်ကင်:မမြုြို့နယ်၊ ရန်ကန်
ြန်ုံး- 09 444 438 160, 09 444 438 161, 09 444 438 162, 09 444 438 163 (တနလလောဆန မှ ဆသောကကောဆနထ
နနက် ၉ နောရီမှ ညဆန ၅ နောရီ
အထ၊ စဆန၊ တနင်္လဆန နှင ် အစုံးရရုံးပတ်ရက်မျောုံး ပတ်သည်။)
အကကပပြု ျက်မျောုံးဆပုံးပရန်- Healthcare-MM@omron.com
အီုံးဆမုံးလ်ဝန်ဆ

ောင်မှု: ဝန်ဆ

ောင်မှုစင်တောမှ သင ် အီုံးဆမုံးလ်က အတတ်နင် ုံး သုံးရက် အတင်ုံး (စဆန၊

တနင်္လဆနနှင ် အစုံးရ ရုံးပတ်ရက်မျောုံးမှအပ) ပပန်ကကောုံးဆပုံးမည် ပြစ်သည်။ သဆသော်လည်ုံး
အဆကကောင်ုံးအမျြုုံးမျြုုံးဆကကောင ် အီုံးဆမုံးလ်မှတစ်

င ် အဆကကောင်ုံးပပန်ရန် ဆနှောငဆ
် နှုံးမှုမျောုံး ရှနင်သည်။

အောမ ပ င်ုံး

င်ရော မူဝါဒ

OMRON ၏ အောမ ပ င်ုံး
၁။ ဤအောမ

င်ရော အသုံးအနှုနုံး် မျောုံးနှင ် အဆပ အဆနမျောုံး

ျက်က OMRON HEALTHCARE SINGAPORE Pte Ltd (Myanmar Representative Office)မှ

OMRON ထတ်ကန်ပစစညုံး် က
သုံးစွဲဆနဆသော သုံးစွဲသူမျောုံးထသ ဆပုံးပပ င်ုံး ပြစ်သည်။ ဤ အောမ သည် OMRON ကမပဏတ
ီ င်
စောရင်ုံးသင်ုံးထောုံးဆသော တရောုံးဝင် ဆရောင်ုံး ျ ငရ
် သူ
ှ ထမှ ဝယ်ယူထောုံးသည် ပမန်မောနင်ငတင်ဆရောင်ုံး ျဆသော
OMRON
ထတ်ကန်မျောုံး အတက်သော ရည်ရယ်သည်။ OMRON မှ ဤ အောမ က ဆပပောင်ုံးလွဲပပင်

င်နင် င ် ရှမပီုံး

ဆပပောင်ုံးလွဲပပင် င်မှုမျောုံးက OMRON ၏ တရောုံးဝင်ဝက်ဒ် ဒ်တင် ဆြော်ပပဆပုံးသောုံးမည် ပြစ်သည်။
၂။ အောမ ကောလအတင်ုံး OMRON ထတ်ကန်မျောုံးက အောမ အ ျက်မျောုံး နှငပ
် တ်သတ်သည်
သက်

င်ရောကန်ပစစညုံး် က

OMRONမှ အစောုံးထုံး ဆပုံးသောုံးမည်ပြစ်မပီုံး
သုံးစွဲသူဆပါ

မှုဆကကောငပ် ြစ်ဆသော ပျက်စုံးီ မှုမျောုံးသည် အောမ နှင ် မသက်

၃။ သုံးစသ
ွဲ ူမျောုံးအဆနပြင ် အန်လင်ုံးမှ တစ်

င်ပါ။

င ် အောမ စောရင်ုံးသင်ုံး ပြည်လလျှင ်

https://www.omronhealthcare-ap.com/mym တင် ပစစည်ုံးဝယ်ယူမပီုံး ၁၀ ရက်အတင်ုံး
ပပြုလပ်ရမည်ပြစ်သည်။
၄။ အောမ ကဒ်ပပောုံး၏ မတတူက သုံးစွဲသူမျောုံးမှ သမ်ုံးယူထောုံးရမည် ပြစ်သည်။
သုံးစွဲသမ
ူ ျောုံးအဆနနှင ် အောမ အဆကကောင်ုံး ပမသရှလပါက OMRON ၏ ဝက်ဒ ် ဒ်တင် ဝင်ဆရောက်
ကကည်ရှုနင်ပါသည်။
၅။ အောမ ပ င်ုံးနှင ် ပတ်သတ်သည် အ ျက်အလက်မျောုံး မပပည်စပ င်ုံး၊ မှောုံးယင်ုံးပ င်ုံးမျောုံး ရှပါက OMRON မှ
အောမ ပ င်ုံးနှင ် သက်

င်သည် ဝန်ဆ

ောင်မှုမျောုံးက ပငင်ုံးပယ် င ် ရှသည်။

၆။ အောမ ပ င်ုံးသည် OMRON မှ ဆပုံးအပ်ဆသော တန်ြုံးရှသည် ဝန်ဆ
ပစစည်ုံးက ဝယ်ယူသည် ပထမ
သက်ဆရောက်သည်။

ောင်မှု ပြစ်သည်။ ဤ ဝန်ဆ

ောင်မှုသည်

ုံးဆနမှ စ၍ ဆအောက်ဆြော်ပပပါ အ ျန်အတ််ငုံး် အတော အထ အနည်ုံး

ုံး

ထတ်ကန်

အောမ သက်တမ်ုံး

အလအဆလျောက်ဆသုံးဆပါင် ျန်စက်

၅ နှစ်

ရင်ကျပ်ဆရောင်္ါ ဆ

၃ နှစ်

ုံးရှူစက်

သောမမီတော

၁ နှစ်

အီလက်ထဆရောနစ် နှပ်စက် (TENS)

၁ နှစ်

အပ ောုံးဆသော OMRON ထတ်ကန်မျောုံး(အပပစစည်ုံးမျောုံးမှအပ) ၁ နှစ်

(Exclude accessories & optional parts)
၇။ အောမ က မည်သူကမျှ လွှဆ
ွဲ ပပောင်ုံးဆပုံးပ င်ုံး၊ ညနှုင်ုံးပ င်ုံး မပပြုလပ်နင်ပါ။
၈။ ဤအောမ သည် ကန်ပစစည်ုံးမျောုံးနှင ် ထတ်လပ်မှုမျောုံးဆကကောင ် ပြစ်ဆသော ထ က်မှုမျောုံးကသော တောဝန်ယူမည်
ပြစ်သည်။ ဆအောက်ပါ အဆပ အဆနမျောုံးသည် အောမ တင် အကကြုုံးမဝင်ပါ။
• တပ ောုံးဆသော အောမ

ျက်မျောုံး သက်ဆရောက်ဆနဆသော ထတ်ကန်ပစစည်ုံးမျောုံး

• မှောုံးယင်ုံးဆသော အသုံးပပြုပ၊ မဆတော်တ
က််ယ်တင် ပပင်

ထ က်မှုမျောုံး လည်ုံးဆကောင်ုံး OMRON ၏ ကကီုံးကကပ်မှု မပါဘွဲ

င်ပ င်ုံးဆကကောငလ
် ည်ုံးဆကောင်ုံး၊ အသုံးပပြုနည်ုံးလမ်ုံးညွှနတ
် င် ပါဝင်ဆသော အ ျက်မျောုံးက

ဆသြည်ပ င်ုံးဆကကောငပ် ြစ်ဆသော မည်သည် ပျက်စုံးီ မှု မျြုုံးမ

။• ပမှန် ပတ်မတက်မပ င်ုံးဆကကောငပ် ြစ်ဆသော

အလအဆလျောက် ဆသုံးဆပါင်တင်ုံးစက်၏လက်ဆမောင်ုံးပတ်နင
ှ ် ဆလညစ်ဆဘောလုံးထ က်မှုမျောုံး။• ဘက်ထရီ၊
င်္ျယ်လ်သတ်ထောုံးဆသော လျှပ်စစ်ငတ်ပပောုံးမျောုံး ကွဲသအောုံးကန်နင်ဆသောပစစညုံး် မျောုံး။
• ထတ်ကန်ပစစည်ုံးမျောုံးအောုံး OMRONမှ ကကီုံးကကပ်မှုမပါဘွဲ မမဘောသောပပြုပပင်ထောုံးပ င်ုံး
• ဝါယောကကြုုံး အတပ်မှောုံးပ င်ုံး၊ ပလပ်မှောုံးထုံးပ င်ုံး ကွဲသ လျှပ်စစ်နင
ှ ် င်ဆသော
အမှောုံးမျောုံး
• ပစစည်ုံးထန်ုံးသမ်ုံးမှု အောုံးနည်ုံးပ င်ုံးဆကကောငပ် ြစ်ဆစ၊ ရပ်ပင်ုံး

င်ရော

ထ က်မှုဆကကောငပ် ြစ်ဆစ ပျက်စီုံးမှုမျောုံး
• သဘောဝ ဆဘုံးဒဏ်၊ မီုံး၊ သူ ုံး၊ ဆရကကီုံးပ င်ုံး၊ စောုံးဆစ ဆလောင်ဆစဆသော ပစစည်ုံးမျောုံး၊

တရ စဆောန်မျောုံး၊ အင်ုံး

က်ပုံးမ ွှောုံးမျောုံးဆကကောင ် ပြစ်ဆသောထ က်ပျက်စီုံးမှုမျောုံး

• အ ဆကကုံးဆငယူ၍ မသောုံးစအမျောုံးအပပောုံးက မျှဆဝသုံးစွဲဆစပ င်ုံးဆကကောငပ် ြစ်ဆသော
ထ က်ပျက်စီုံးမှုမျောုံး
• တစ်စတစ်ရော ျြုြို့ယင်ုံးမှု၊ ပျက်စီုံးမှုက ရှောမဆတြို့ ပ င်ုံး
• နင်ငတင်ုံး (သမဟတ်) ပပည်ပမှ ထတ်လပ်ဆသော တရောုံးမဝင်ဆသော
ကန်ပစစည်ုံးမျောုံး
၉။ OMRON သည် အောမ ရှဆသော ကန်ပစစညုံး် မျောုံးက ပပြုပပင်ဆပုံးရန်၊ လွဲလယ
ှ ်ဆပုံးရန် အစီအစဉ်မျောုံး
ရှပါသည်။
အကယ်၍ ပစစည်ုံးက လွဲလယ
ှ ်မပီုံးပါက ထပစစညုံး် အတက် အောမ သက်တမ်ုံးကန် ုံးမည် ပြစ်သည်။
၁၀။ ထတ်ကန်ပစစညုံး် မျောုံးက ပပြုပပင်ပ င်ုံး နှင ် လွဲလယ
ှ ်တပ်

င်ဆပုံးပ င်ုံးသည် ထတ်ကန်ပစစည်ုံး၏

တန်ြုံးထက် မပသငပ
် ါ။
၁၁။ မည်သည်ထတ်ကန်မ

အောမ သက်တမ်ုံးကန် ုံးပါက ထတ်ကန်က ပပင်

င်ဆပုံးပ င်ုံးစရတ်မျောုံးက

ဆပုံးဆ ျရမည် ပြစ်သည်။
၁၂။ OMRON မှ ကန်ပစစညုံး် တစ် က ပပြုပပင်ရောတင်
• ပမှန် အဆပ အဆနတင် OMRON သည် ကန်ပစစည်ုံးတစ် က ရုံးြငရ
် က် နှစ်ပတ် အတင်ုံး ပပြုပပင်ဆပုံးမည်
ပြစ်သည်။ သုံးစွဲသူမျောုံးကလည်ုံး အဆကကောင်ုံးကကောုံးမည် ပြစ်သည်။
• ပပြုပပင်မပီုံးဆသော ကန်ပစစည်ုံးမျောုံးကလည်ုံး ဝန်ဆ

ောင်မှု စင်တောတင် ရယူနင်ပါမည်။ ပပင်မပီုံးဆသော

ပစစည်ုံးက သုံးစသ
ွဲ ူမှ ရက် ၆၀ အတင်ုံး လောဆရောက် မယူပါက OMRON မှ ထပစစည်ုံးအောုံး စနပ
် စ်နင် င ်
ရှသည်။
၁၄။ စတုံး

င်မျောုံး၊ ကန်ပစစည်ုံးပြနပ် ြူုံးသူ ကယ်စောုံးလှယမ
် ျောုံးနှင ် တပ ောုံးဆသော မည်သည်ဆရောင်ုံးဝယ်သူမျှ

ဤအောမ က ဆပပောင်ုံးလွဲ ငမ
် ရှပါ။
၁၅။ ဤအောမ သည် တင်ုံးပပည်တင်ုံး ပပဋ္ဌောန်ုံးထောုံးဆသော ဥပဆဒမျောုံးနှငအ
် ညီ ပြစ်ရပါမည်။
ကန်ပစစည်ုံးအသုံးပပြုရန် အကူအညီလအပ်ပါက ဝန်ဆ

ောင်မှုစင်တောသ

က်သယ်ပါ။

OMRON Healthcare Myanmar
လပ်စော- အမှတ် ၁၃၊ သစစောလမ်ုံး၊ ရန်ကင်:မမြုြို့နယ်၊ ရန်ကန်
ြန်ုံး- 09 444 438 160, 09 444 438 161, 09 444 438 162, 09 444 438 163
(တနလလောဆန မှ ဆသောကကောဆနထ နနက် ၉ နောရီမှ ညဆန ၅ နောရီ
အထ၊ စဆန၊ တနင်္လဆန နှင ် အစုံးရရုံးပတ်ရက်မျောုံး ပတ်သည်။)

