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DỤNG CỤ VÀ NẸP VÍT CỐ ĐỊNH CỘT SỐNG CỔ TOSCA®, TOSCA® II,
ASCOT®, CONTACTTM
Mô tả sản phẩm:
Hệ thống dụng cụ và nẹp vít SIGNUS để cố định ban đầu cột sống
trong quá trình hàn xương. Các hướng dẫn sử dụng này bao gồm
các hệ thống sau:
TOSCA, TOSCA II, ASCOT
Cố định cột sống cổ từ C2 đến C7
CONTACT
Cố định lối trước bên cột sống ngực từ T6 đến L5
Chỉ định:
Hệ thống nẹp vít để cố định ban đầu cột sống cho đến khi hàn
xương. Chúng không thích hợp để thay thế các cấu trúc cơ thể
cũng như cho các lực hấp thụ vĩnh viễn phát sinh trong trường
hợp hợp nhất không diễn ra. Áp dụng cho những bệnh nhân mất
vững bằng lối vào trước vì những lý do sau:
• Bệnh thoái hóa đĩa đệm
• Hẹp ống sống
• Trượt đốt sống
• Chấn thương
• Khối u và viêm mà không có xương tại vị trí cố định
• Biến dạng
• Khớp giả
• Không có làm cứng
Chống chỉ định:
• Loãng xương nghiêm trọng, loãng xương và các trường hợp
xương không đủ chất lượng
• Nhiễm trùng tiến triển
• Các điều kiện phẫu thuật mà loại trừ bất kỳ lợi ích tiềm năng từ
phẫu thuật cột sống (chẳng hạn như tổn thương nghiêm trọng
đến cấu trúc xương tại vị trí cấy ghép, giải phẫu bị biến dạng
xấu do dị thường)
• Các điều kiện y tế có thể ngăn ngừa cấy ghép thành công (ví
dụ: béo phì, bệnh tâm thần, mang thai, bệnh nhi, bệnh nhân
sức khỏe kém, thiếu tuân thủ điều trị của bệnh nhân )
• Dị ứng hoặc không dung nạp với vật liệu cấy ghép
• Các trường hợp không được đề cập dưới Chỉ định
Vật liệu:
Bộ đĩa và vít được làm từ hợp kim titan (Ti6Al4V) theo tiêu chuẩn
ASTM F136 / ISO 5832-3.
Thành phần::
Hợp kim titan(Ti6Al4V)theo tiêu
chuẩnASTMF136/ISO5832-3. Cho Tất cả các sản
phẩm làm từ hợp kim titanTi6Al4V
Không có Niken theo tiêu chuẩnASTMF136/DINISO5832-3
Nitrogen: tối đa0.05%, cacbon: tối đa 0.08%, hydro: tối đa 0.012%,
sắt: tối đa 0.25%, oxy: tối đa 0.13%, nhôm 5.5 – 6.5%, vanadi 3.5-4.5
%, còn lại là titan
Vật liệu này là một vật liệu được thiết lập để sử dụng như là một cấy
ghép. Nó tương thích sinh học, chống ăn mòn và không độc hại trong
môi trường sinh học. Ảnh hưởng của môi trường MR chưa được xác
định đối với các mô cấy được đặt tên ở trên. Các nhà máy được nêu
tên ở trên chưa được thử nghiệm liên quan đến sưởi ấm và di
chuyển trong môi trường MR.
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Các mô cấy được phủ các lớp oxit với các màu khác nhau để dễ
nhận biết. Sự thay đổi màu sắc giữa các lô cấy ghép khác nhau là
do các yếu tố liên quan đến sản xuất và không ảnh hưởng đến
chức năng của cấy ghép.
Vô trùng:
Tất cả các dụng cụ cấy ghép được cung cấp không vô trùng và phải
được xử lý trước khi sử dụng theo hướng dẫn của bệnh viện. Các
dụng cụ cấy ghép được vận chuyển trong các khay cấy ghép được
cung cấp bởi SIGNUS hoặc trong một bao bì bảo vệ phù hợpi
Các đinh cố định RZ1609, FZ-0202/S và DZ-0202/S được cung cấp vô
trùng:
• Dụng cụ được lưu trữ vô trùng trong bao bì gốc.
• Kiểm tra hạn sử dụng và bao bì vô trùng còn nguyên vẹn trước
khi sử dụng
• Không bỏ bao bì bảo vệ của dụng cụ cấp ghép cho đến khi
chúng được sử dụng
• Tái xử lý (ví dụ: nếu việc đóng gói được mở ra ngoài ý muốn) có
thể được thực hiện bằng quy trình khử trùng tiêu chuẩn với điều
kiện quy trình này tương thích với hướng dẫn của bệnh viện
• Dụng cụ cấy ghép với bao bì vô trùng chính đã mở sẵn không được
SIGNUS chấp nhận trở lại và phải xử lý đúng cách
Tái sử dụng:
Dụng cụ Cấy ghép và dụng cụ được cung cấp trong bao bì không
vô trùng phải được xử lý tiệt trùng trước khi sử dụng.
• Loại bỏ hoàn toàn tất cả các thành phần của bao bì trước khi xử
lý lại
• Tất cả các dụng cụ và dụng cụ cấy ghép không vô trùng phải
được xử lý trong các khay SIGNUS
• Tuân thủ quy trình tái xử lý được xác thực trong các hướng
dẫn đi kèm với khay (phiên bản hợp lệ: eifu.signus.com)
• Dụng cụ có lỗ trống như các khoảng trống, vật giống hình sợi
chỉ, đầu nối và lò xo phải được đặt trong bể siêu âm trong 10
phút ở 40 ° C trong dung dịch làm sạch kiềm 0,5% và sau đó
rửa/ xả sử dụng trong 20 giây, với nước lạnh ở khoảng 4 giây
thanh áp suất tĩnh (áp lực chính)
• Trong quá trình tiệt trùng tuân thủ các điều sau đây:
- Phương pháp:
Phương pháp tiệt trùng bằng hơi nước
(phương pháp tiền chân không phân
đoạn)
- Nhiệt độ:
Tối thiệu132°C,tối đa137°C
- Chu trình:
ít nhất 4 mạch tiền chân không
- Thời gian tiệt trùng: Ít nhất là 4 phút
- Thời gian sấy khô:
điều chỉnh thời gian khử sấy phải phù hợp
với việc bỏ hàng vào mấy khử trùngcác
vật dụng cần khử trùng phải khô
Khay dụng cụ phải trải qua quá trình làm sạch được xác nhận trước khi
được trả lại cho SIGNUS. Điều này phải được ghi lại trên phiếu giao
hàng được cung cấp, phải kèm theo lô hàng trả lại
.

Dán nhãn:
Giải thích về các ký hiệu có thể được sử dụng trên bao bì của các sản
phẩm SIGNUS:

Chứng nhạn CE
Chỉ sử dụng 1 lần

Nhà sản xuất và ngày sản
xuất
Tiệt trùng bằng chiếu
xạ

Số thứ tự

Số lô

thời hạn sửa dụng

Tham khảo hướng
dẫn sử dụng

Không khử trùng lại

Không sử dụng nếu
bao bì bị hỏng

Nhiệt độ giới hạn
Chú ý:
• Dụng cụ Cấy ghép cột sống SIGNUS chỉ sử dụng một lần và
không được tái sử dụng. Sử dụng lại một bộ cấy đã sử dụng có
thể gây ra hỏng hóc, nhiễm trùng và / hoặc tử vong
• Dụng cụ Cấy ghép phải được xem xét có khả năng lây nhiễm sau
khi sử dụng.Do đó, chúng phải được xử lý đúng cách (chất thải y tế
nguy hại) theo các hướng dẫn xử lý chất thải và vệ sinh có liên
quan.
• Không được phép kết hợp các sản phẩm SIGNUS với các thành
phần / vật liệu từ các nhà sản xuất khác.
Biện pháp phòng ngừa:
• Lưu trữ dụng cụ cấy ghép và dụng cụ vô trùng trong bao bì gốc.
• Không loại bỏ cấy ghép khỏi bao bì bảo vệ của chúng cho đến
trước khi sử dụng trực tiếp.
• Kiểm tra ngày hết hạn và tính nguyên vẹn của bao bì vô trùng
trước khi sử dụng.
• Trước khi mở bao bì, kiểm tra xem bao bì còn nguyên vẹn
không
Dụng cụ cấy ghép phải được kiểm tra tính toàn vẹn trước khi cấy
ghép

Sử dụng:
• Bác sĩ tham gia phẫu thuật, người phải được đào tạo và có kinh
nghiệm trong việc thực hiện các ca phẫu thuật cột sống, chịu trách
nhiệm quyết định các chỉ định, lựa chọn dụng cụ cấy ghép và thực
hiện cấy ghép.
• Tất cả thông tin về kỹ thuật phẫu thuật, chủng loại dụng cụ cấy
ghép, dụng cụ và cách sử dụng của chúng được cung cấp chi
tiết trong thông tin sản phẩm SIGNUS. Thông tin này phải có
sẵn trên trang web và đội ngũ phẫu thuật phải được biết đến.
• Dụng cụ đặc biệt phát triển bởi Signus được sử dụng để đặt dụng
cụ cấy ghép. Nó an toàn khi sử dụng.
• Trước khi thực hiện phẫu thuật, đảm bảo rằng tất cả các dụng
cụ và dụng cụ cấy ghép cần thiết phải được sử dụng đúng mục
đích.
• Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn trước phẫu thuật nào liên
quan đến hệ thống cấy ghép, thông tin phải được lấy từ
SIGNUS
• Dụng cụ cấy ghép phải được kiểm tra tính toàn vẹn và kích
thước chính xác trước khi được cấy ghép.
• Trước khi thực hiện sự can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân phải
được thông báo về tất cả các rủi ro và biến chứng có thể xảy ra
liên quan đến việc thực hiện và việc sử dụng dụng cụ cấy ghép
và cả sau phẫu thuật.
• Phẫu thuật phải được thực hiện theo hướng dẫn nội soi. Vị trí
chính xác của các bộ khung được sử dụng phải được xác định

bằng phương pháp X quang.
• Không được sử dụng các bộ phận dụng cụ và dụng cụ cấy ghép
không thuộc hệ thống.
• Các nẹp chỉ phải được uốn cong trong các khu vực được chỉ
định cho mục đích này. Đường cong quá mức, uốn cong trở lại
hoặc uốn cong lặp đi lặp lại có thể làm suy yếu các cái nẹp. Tài
liệu thông tin sản phẩm SIGNUS chứa thông tin chi tiết về điều
này.
• Dụng cụ Cấy ghép không được trầy xước hoặc mẻ vì điều này có
thể làm giảm độ ổn định cơ học.
• Trước khi đóng vết mổ, vị trí của tất cả các ốc vít bắt vàonẹp phải
được kiểm tra lại một lần nữa để đảm bảo rằng chúng không bị
lỏng ra.
• Dụng cụ cấy ghép được sử dụng phải được ghi lại trong hồ sơ
bệnh nhân, chỉ rõ số tem, chỉ định và số lô.
• Chăm sóc và theo dõi sau khi mổ phải được điều chỉnh theo
yêu cầu của từng bệnh nhân và phải được xác định bởi bác sĩ
điều trị. Sau khi can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân giảm bớt hoạt
động thể chất rất hạn chế. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc
nâng đồ vật nặng, chuyển động xoay và các hoạt động thể
thao dưới bất kỳ hình thức nào. Té ngã và chuyển động đột
ngột, giật của cột sống phải tránh.
• Trong giai đoạn hậu phẫu, phải đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng
bệnh nhân được bác sĩ điều trị cung cấp tất cả các thông tin cần
thiết theo yêu cầu riêng của bệnh nhân.
Rủi ro/ phản ứng bất lợi:
Các hướng dẫn sử dụng này không liệt kê các rủi ro chung liên
quan đến phẫu thuật hoặc các biến chứng có thể phát sinh từ
phẫu thuật cột sống
Sau đây là những rủi ro và biến chứng tiềm ẩn có liên quan đến
bộ khung được sử dụng và có thể phải phẫu thuật lặp lại
• Bị lỏng hoặt tuột nẹp vít (ví dụ: khi hợp nhất không có hoặc bị trì
hoãn)
• Mất sự cố định, trật khớp, sụt lún
• Sau phẫu thuật mất sự điều chỉnh hoặc thay đổi độ cong của cột
sống
• Khớp giả
• Áp lực tác động lên các mô xung quanh bởi các bộ phận cấu
thành ở bệnh nhân có vỏ mô không đủ
• Nhạy cảm với dị vật, phản ứng dị ứng hoặc các phản ứng bất
lợi cục bộ / hệ thống khác đối với vật liệu cấy ghép được sử
dụng
• Vị trí không chính xác
• Tổn thương mạch máu
• Các tổn thương thần kinh với các dấu hiệu thần kinh có thể đảo
ngược hoặc vĩnh viễn hoặc tê liệt
• Nhiễm trùng
Những rủi ro này có thể dẫn đến tổn thương ở mọi mức độ nghiêm
trọng cho các mô xung quanh, dây thần kinh và mạch máu, trong
trường hợp xấu nhất, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
USA:Luật liên bang hạn chế thiết bị này được bán và chỉ
chỉ định theo lệnh của bác sĩ.

Bảo hành sản phẩm:
• SIGNUS Medizintechnik GmbH đảm bảo rằng mọi dụng cụ cấy
ghép cột sống đã được sản xuất, đóng gói và kiểm tra với sự đầu
tư tốt nhất có thể bằng các vật liệu được chọn và tất cả các quy
trình liên quan đều phải được kiểm soát chất lượng liên tục. Vì
SIGNUS Medizintechnik GmbH không ảnh hưởng đến các điều
kiện mà dụng cụ cấy ghép cột sống được áp dụng và sử dụng,
cũng như chẩn đoán bệnh nhân, phương pháp áp dụng hoặc xử lý
dụng cụ cấy ghép cột sống sau khi nó rời khỏi nhà máy, SIGNUS
Medizintechnik GmbH đưa ra không bảo hành cho cả sự thành
công của phương pháp và sự không xảy ra biến chứng. Vui lòng
thông báo cho SIGNUS ngay lập tức về bất kỳ sự cố (có thể) nào
đã được biết đến, cho biết số bài viết và số lô.
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Dụng cụ và Đĩa đệm động cột
sống cổ ROTAIO®
Mô tả sản phẩm:
Dụng cụ ROTAIO dùng để đặt đĩa đệm động ROTAIO là một đĩa
đệm động nhân tạo để sử dụng trong cột sống cổ. Ngoài việc
khôi phục độ cao của đĩa đệm đốt sống, chức năng chính của nó
là duy trì khả năng vận động sinh lý ở tầng bị ảnh hưởng.
Bộ phận đĩa nhân tạo bao gồm bề mặt trên và bề mặt dưới, trên
đó các bộ phận trượt được neo và được bảo đảm sự cố định
bằng mấu. Thiết kế đĩa đệm cung cấp tối ưu cho giải phẫu của
không gian giữa các đốt sống. Để đạt được độ ổn định sơ cấp
tối ưu, các đĩa đệm có bề mặt có răng và xử lý bề mặt đặc biệt
của các đĩa đệm để tăng diện tích bề mặt giúp tích hợp xương.
Để tăng diện tích tiếp xúc tối đa các đĩa đệm với thân đốt sống,
tổng cộng 16 kích thước khác nhau có sẵn với tiết diện và chiều
cao khác nhau.
Dụng cụ được phát triển đặc biệt bởi SIGNUS để đảm bảo ứng
dụng an toàn có sẵn để sử dụng với hệ thống đĩa đệm.
Chỉ định
ROTAIO là một đĩa đệm động nhân tạo để sử dụng trong cột
sống cổ (C3 - C7). Ngoài việc khôi phục độ cao của đĩa đệm đốt
sống, đĩa đệm động, ngược lại với đĩa đệm cứng, phục vụ cho
việc duy trì chuyển động sinh lý. Đĩa đệm động được sử dụng
cho các chỉ định sau đây sau phẫu thuật cắt bỏ đĩa đệm thông
qua lối vào trước:
• Bệnh lý đĩa đệm
• Thoát vị đĩa đệm
• Hẹp ống sống và tủy sống
Chống chỉ định:
• Mất vững
• Thoái hóa diện khớp và đĩa đệm nghiêm trọng
• Đoạn đốt sống bị mất chuyển động
• Lịch sử phẫu thuật của đoạn bị ảnh hưởng
• Biến dạng
• Cốt hóa của dây chằng dọc sau
• Chấn thương cột sống cổ
• Khối u
• Loãng xương, loãng xương
• Nhiễm trùng hệ thống, cột sống hoặc nhiễm trùng cấp tính hoặc
mãn tính
• Bệnh hệ thống hoặc chuyển hóa
• Dị ứng hoặc không dung nạp với vật liệu cấy ghép (ví dụ:
niken)
• Các điều kiện phẫu thuật cái mà loại trừ bất kỳ lợi ích tiềm
năng từ phẫu thuật cột sống (chẳng hạn như tổn thương
nghiêm trọng đến cấu trúc xương tại vị trí cấy ghép, giải phẫu
bị biến dạng xấu do dị thường)
• Các điều kiện y tế có thể ngăn ngừa cấy ghép thành công (ví
dụ: béo phì, bệnh tâm thần, mang thai, bệnh nhi, bệnh nhân
sức khỏe kém, thiếu tuân thủ điều trị của bệnh nhân)
Các trường hợp không được đề cập dưới Chỉ định
Vật liệu:
Bộ phận đĩa nhân tạo được làm bằng các vật liệu sau:
• MẶt trên và mặt dưới của đĩa đệm: vanadinhômTitan(TI-6AL-4V)
theo ISO 5832-3
• Thành phần trượt: Hợp kim coban crom-28 molipden-6 theo
ISO 5832-12
Thành phần:
Hợp kim titan(Ti6Al4V)theo tiêu chuẩn
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ASTMF136/ISO5832-3. Tất cả các sản phẩm làm từ
hợp kim titanTi6Al4V:
Không có Niken theo tiêu chuẩnASTMF136/DINISO5832-3
Nitrogen:tối đa0.05%, cacbon: tối đa 0.08%, hydrogen: tối đa 0.012%,
sắt: tối đa 0.2%, oxy: tối đa 0.13%, nhôm 5.5 – 6.5%, vanadi 3.5-4.5 %,
còn lại là titan
Hợp kim Coban- Crom và Molipden theo tiêu
chuẩn ASTM F 1537 / ISO 5832-12:
Cacbon: tối đa 0.14 %, crom: tối đa 30.0 %, Molipden tối đa 7.0 %,
niken tối đa 1.0 %, săt: tối đa 0.75 %, silicon: tối đa 1.0 %, man gan:
tối đa 1.0 %, nitrogen: tối đa 0.25 %, còn lại là coban.
Vật liệu này là một vật liệu được thiết lập để sử dụng như là một dụng
cụ cấy ghép. Nó tương thích sinh học, chống ăn mòn, không độc hại
trong môi trường sinh học và cho phép chụp ảnh tia X không giao
thoa.
Dụng cụ cấy ghép là MRI-com- đáng tin cậy với các vật dự trữ và đã
được thử nghiệm ở mức 1,5 T. Không có kết quả để thử nghiệm ở
3 T có sẵn.
Tiệt trùng:
Tất cả các đĩa đệm được cung cấp trong điều kiện được đóng gói
hoàn toàn trong bao bì vô trùng kép và được khử trùng bằng gamma
theo DIN EN ISO 11137
ROTAIO chỉ dành cho sử dụng một lần và không thể tái sử dụng.
Những dụng cụ GB0006, GB14 và GB58, Những cái được đóng
gói trong điều kiện vô trùng như một phần của một bộ, chỉ được sử
dụng một lần và không được tái chế.
Dụng cụ Cấy ghép không được khử trùng lại.
• Dụng cụ cấy ghép với bao bì vô trùng chính đã mở sẵn không được
SIGNUS chấp nhận trở lại và phải xử lý đúng cách.
• Tái xử lý và / hoặc tái sử dụng có thể dẫn đến nhiễm trùng và /
hoặc mất chức năng và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn
đến cái chết của bệnh nhân.
Vệ sinh xử lý và tiệt trùng dụng cụ:
Dụng cụ không vô trùng phải được xử lý trước khi sử dụng.
• Loại bỏ hoàn toàn tất cả các thành phần của bao bì trước khi xử
lý lại
• Tất cả các dụng cụ và dụng cụ cấy ghép không vô trùng phải
được xử lý trong các khay SIGNUS
• Tuân thủ quy trình tái xử lý được xác thực trong các hướng
dẫn đi kèm với khay (phiên bản hợp lệ: eifu.signus.com)
• Dụng cụ có lỗ trống như các khoảng trống, vật giống hình sợi
chỉ, đầu nối và lò xo phải được đặt trong bể siêu âm trong 10
phút ở 40 ° C trong dung dịch làm sạch kiềm 0,5% và sau đó
rửa/ xả sử dụng trong 20 giây, với nước lạnh ở khoảng 4 giây
thanh áp suất tĩnh (áp lực chính)
• Trong quá trình tiệt trùng phải lưu ý những điều sau đây:
- Phương pháp:
Phương pháp tiệt trùng bằng hơi
nước (phương pháp tiền chân
không phân đoạn)
- Nhiệt độ:
Tối thiệu132°C,tối đa137°C
- Chu trình:
ít nhất 4 mạch tiền chân không
- Thời gian tiệt trùng: Ít nhất là 4 phút.
- Thời gian sấy:
điều chỉnh thời gian sấy phải phù hợp với
việc sắp xếp dụng cụ, các vật dụng tiệt
trùng phải sấy khô.
Khay dụng cụ phải trải qua quá trình làm sạch được xác nhận trước khi
được trả lại cho SIGNUS. Điều này phải được ghi lại trên phiếu giao
hàng được cung cấp, phải kèm theo lô hàng trả lại
Đĩa đệm vô trùng:
Đĩa đệm được cung cấp vô trùng không được được tiệt trùng lại.
Tái xử lý có thể dẫn đến nhiễm trùng và / hoặc mất chức năng,
trong trường hợp ngoại lệ có thể dẫn đến tử vong của bệnh nhân.
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Dán nhãn:
Giải thích về các ký hiệu có thể được sử dụng trên bao bì của các sản
phẩm SIGNUS:

Chứng nhận CE

Nhà sản xuất và ngày sản
xuất

Chỉ sử dụng 1 lần

Tiệt trùng bằng chiếu
xạ

Mã số hàng hóa

Số lô

Thời hạn sửa dụng
Không khử trùng lại

Tham khảo hướng
dẫn sử dụng
Không sử dụng nếu
bao bì bị hỏng

Nhiệt độ giới hạn

Điều kiện bảo quản:
Bảo quản sản phẩm trong khoảng từ 0 ° C đến 35 ° C. Trong quá
trình vận chuyển, nhiệt độ lên đến 40 ° C trong thời gian ngắn có
thể được chấp nhận.
Cảnh báo:
• Đĩa cột sống chỉ nhằm mục đích sử dụng một lần và không
được sử dụng lại. Sử dụng lại cấy ghép có thể gây ra sự cố
cấy ghép, nhiễm trùng và / hoặc tử vong.
• Đĩa đệm sau khi sử dụng phải được xem xét có khả năng lây
nhiễm sau khi sử dụng.Do đó, chúng phải được xử lý đúng cách
(chất thải y tế nguy hại) theo các hướng dẫn xử lý chất thải và vệ
sinh có liên quan.
USA:Luật liên bang hạn chế thiết bị này được bán hoặc
bán theo lệnh của bác sĩ.
Biện pháp phòng ngừa:
• Lưu trữ đĩa đệm vô trùng trong bao bì gốc.
• Không loại bỏ đĩa đệm khỏi bao bì bảo vệ của chúng cho đến
trước khi sử dụng trực tiếp.
• Kiểm tra ngày hết hạn và tính nguyên vẹn của bao bì vô trùng
trước khi sử dụng..
• Trước khi mở bao bì, kiểm tra xem bao bì còn nguyên vẹn
không
• Đĩa đệm phải được kiểm tra tính toàn vẹn trước khi cấy ghép.
Dụng cụ cấy ghép bị hư hỏng không được sử dụng..
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Ứng dụng:
• Bác sĩ tham gia phẫu thuật, người phải được đào tạo và có kinh
nghiệm trong việc thực hiện các ca phẫu thuật cột sống, chịu trách
nhiệm quyết định các chỉ định, lựa chọn dụng cụ cấy ghép và thực
hiện cấy ghép.
• Tất cả thông tin về kỹ thuật phẫu thuật, hàng loạt dụng cụ cấy
ghép, dụng cụ và cách sử dụng của chúng được cung cấp chi
tiết trong thông tin sản phẩm SIGNUS. Thông tin này phải có
sẵn trên trang web và đội ngũ phẫu thuật phải được biết đến.
• Trước khi thực hiện phẫu thuật, đảm bảo rằng tất cả các dụng
cụ và dụng cụ cấy ghép cần thiết phải được sử dụng đúng mục
đích.
• Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn trước phẫu thuật nào liên
quan đến hệ thống cấy ghép, thông tin phải được lấy từ
SIGNUS
• Trước khi thực hiện sự can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân phải
được thông báo về tất cả các rủi ro và biến chứng có thể xảy ra
liên quan đến việc thực hiện và việc sử dụng dụng cụ cấy ghép.
• Vị trí chính xác của đĩa đệm cột sống phải được xác định với sự
trợ giúp của các công cụ hình ảnh cả trong quá trình phẫu thuật
và sau khi hoàn thành.
• Đĩa đệm phải được kiểm tra tính toàn vẹn và kích thước chính
xác trước khi được cấy ghép. Tiết diện: So sánh thông tin tiết
diện của đĩa đệm với thông tin tiết diện của dụng cụ thử. Chiều
cao: quan sát các chấm được đánh dấu trên bản cuối phía sau
của đĩa đệm (tương ứng 1/2/3/4 (s) = 5/6/7/8 mm)
• Đĩa đệm nhân tạo ROTAIO được đóng gói vô trùng và gắn với
một bộ phận nối để dễ dàng đặt đĩa đệm vào giữa 2 đốt sống.
Bộ phận nối này phải được lấy ra sau khi đặt đĩa đệm và không
được để lại trong người bệnh nhân.
• Nếu cần điều chỉnh lại vị trí của đĩa đệm nhân tạo, nó phải được
giữ cẩn thận bằng kẹp và rút. Khi lấy ra, cần tăng banh đốt sống
lên một chút. Trong bất kỳ trường hợp nào không tác động lực
quá mức (ví dụ: bằng cách sử dụng búa có rãnh) để tránh làm
hỏng bộ phận đĩa nhân tạo. Trước khi gắn lại đĩa đệm vào bộ
phận nối, tính nguyên vẹn của đĩa đệm phải được xác minh.
• Nếu đĩa đệm phải được gắn lại vào bộ phận nối, các hướng dẫn
về vấn đề này được cung cấp trong khay hoặc trong thông tin
sản phẩm phải được tuân theo.
• Dụng cụ cấy ghép được sử dụng phải được ghi lại trong hồ sơ
bệnh nhân, chỉ rõ số tem, chỉ định và số lô. Tất cả các dữ liệu
cần thiết được chỉ định trên nhãn trong bao bì gốc và phải được
dán vào hồ sơ bệnh nhân để đảm bảo truy xuất nguồn gốc
• Trong giai đoạn hậu phẫu, phải đặc biệt chú ý để đảm bảo bệnh
nhân được bác sĩ điều trị cung cấp tất cả các thông tin cần thiết
theo yêu cầu riêng của bệnh nhân..
• Dụng cụ cấy ghép phải được kiểm tra kích thước chính xác trước
khi phẫu thuật
• Phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ rễ thần kinh.
• Sau khi chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận khoang đĩa đệm để tìm
mảnh xương.
• Phải cắt bỏ phần thừa hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn các
phần vỏ xương và vỏ sụn các đốt sống liền kề
• Khi đặt đĩa đệm, hãy hạn chế sử dụng lực quá mức để bảo vệ
dụng cụ cấy ghép và các thân đốt sống liền kề.
• Không sử dụng búa để đóng đĩa đệm vào vị trí.
• Chăm sóc sau khi khám và theo dõi phải được điều chỉnh theo
yêu cầu của từng bệnh nhân và phải được xác định bởi bác sĩ
điều trị. Sau khi can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân giảm bớt hoạt
động thể chất rất hạn chế. Điều này đặc biệt áp dụng cho việc
nâng tải, chuyển động xoay và các hoạt động thể thao dưới bất
kỳ hình thức nào. Té ngã và chuyển động đột ngột, giật của cột
sống phải tránh.
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Rủi ro:
Các hướng dẫn sử dụng này không liệt kê các rủi ro chung liên
quan đến phẫu thuật hoặc các biến chứng có thể phát sinh từ
phẫu thuật cột sống. Sau đây là những rủi ro và biến chứng tiềm
ẩn có liên quan đến bộ khung được sử dụng và có thể phải phẫu
thuật lặp lại:
• Dụng cụ cấy ghép bị hao mòn và gãy
• Mất sự cố định, trật khớp, sụt lún
• Tạo tiếng ồn tạm thời hoặc vĩnh viễn
• Nhạy cảm với dị vật, phản ứng dị ứng hoặc các phản ứng bất lợi cục bộ / hệ thống khác đối với vật liệu cấy ghép được sử dụng
• Vị trí không chính xác
• Nhiễm trùng
• Tổn thương mạch máu
• Các tổn thương thần kinh với các dấu hiệu thần kinh có thể đảo ngược hoặc vĩnh viễn hoặc tê liệt
• Hàn xương của đoạn đốt sống đã trải qua phẫu thuật
Những rủi ro này có thể dẫn đến tổn thương ở mọi mức độ nghiêm
trọng cho các mô xung quanh, dây thần kinh và mạch máu, trong
trường hợp xấu nhất, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Bảo hành sản phẩm:
SIGNUS Medizintechnik GmbH đảm bảo rằng dụng cụ cột sống đã
được sản xuất, đóng gói và kiểm tra với sự đầu tư tốt nhất có thể
bằng các vật liệu được chọn và tất cả các quy trình liên quan đều
phải được kiểm soát chất lượng liên tục. Vì SIGNUS Medizintechnik
GmbH không ảnh hưởng đến các điều kiện mà dụng cụ cấy ghép cột
sống được áp dụng và sử dụng, cũng như chẩn đoán bệnh nhân,
phương pháp áp dụng hoặc xử lý dụng cụ cấy ghép cột sống sau khi
nó rời khỏi nhà máy, SIGNUS Medizintechnik GmbH đưa ra không
bảo hành cho cả sự thành công của phương pháp và sự không xảy
ra biến chứng. Vui lòng thông báo cho SIGNUS ngay lập tức về bất
kỳ sự cố (có thể) nào đã được biết đến, cho biết số bài viết và số lô.
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DỤNG CỤ VÀ ĐĨA ĐỆM NUBIC®
với xương KAINOS®+
Mô tả sản phẩm:
NUBIC là đĩa đệm nhân tạo sử dụng trong cột sống cổ. Chúng đóng
vai trò giữ chỗ tạm thời để khôi phục chiều cao đĩa cho đến khi liền
xương. Nó không cần được cấy ghép lại và được để lại trong cơ thể.
Để đạt được sự thích nghi tối ưu với không gian giữa các tế bào, đĩa
đệm có hình dạng hình thang và các mặt trên của chúng được uốn
cong. Mặt trên và mặt dưới của đĩa đệm được trang bị những chiếc
răng nhỏ để cố định trong xương. Tiết diện khác nhau (14x13 /
17x13) và chiều cao có sẵn để đạt được sự tương thích về mặt giải
phẫu cho từng bệnh nhân.
Đĩa đệm được làm bằng PEEK-OPTIMA® và các khoang trung tâm
của chúng được gắn với KAINOS +. KAINOS + là một vật liệu thay
thế xương hoạt tính sinh học được hấp thụ hoàn toàn và thay thế
bằng xương mới hình thành. KAINOS + là một vật liệu gốm canxi
photphat biphasic được tạo thành từ 60% hydroxylapatite (HA) và
40% ß-tricalcium photphat (ß-TCP). Nó có độ xốp 70%, 1/3 là lỗ
micro (<10 x) và 2/3 là lỗ macro. Vì cả PEEK-OPTIMA và KAINOS +
đều là chất thấu xạ, nên các có thanh titan gắn vào để đánh dấu
trong và sau phẫu thuật.
Dụng cụ phẫu thuật do SIGNUS sản xuất, đảm bảo ứng dụng an toàn,
có sẵn để phẫu thuật đặt đĩa đệm.
Chỉ định:
NUBIC là đĩa đệm nhân tạo dùng cho cột sống cổ (đốt C3-C7). They
serve as temporary placeholders to restore disc height. They are
implanted after cervical discectomy via anterior access to treat
disorders that require segmental spondylodesis:
Cấy ghép NUBIC là cấy ghép thay thế đĩa đệm để sử dụng trong cột
sống cổ (C3 - C7). Nó dùng để giữ chỗ ban đầu để khôi phục chiều
cao đĩa. Nó được cấy ghép sau phẫu thuật cắt bỏ đốt sống cổ thông
qua lối vào trước để điều trị các rối loạn đòi hỏi phải cắt đốt sống
• Thoát vị đĩa đệm mềm.
• Thoát vị đĩa đệm cứng
• Mất vững cơ học
• Vôi hóa của dây chằng dọc sau
• Đau xương khớp
• Hẹp ống sống
• Khớp giả hoặc hàn đốt sống không thành công
Chống chỉ định
• Loãng xương diện rộng
• Gãy xương cột sống
• Khối u cột sống
• Nhiễm trùng cột sống
• Dị ứng hoặc không dung nạp vật liệu cấy ghép
• Trong trường hợp điều trị bổ sung bằng corticosteroid hoặc
thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa canxi photphat, việc sử dụng
KAINOS phải được xem xét rất cẩn thận
• Các điều kiện phẫu thuật cái mà loại trừ bất kỳ lợi ích tiềm
năng từ phẫu thuật cột sống (chẳng hạn như tổn thương
nghiêm trọng đến cấu trúc xương tại vị trí cấy ghép, giải phẫu
bị biến dạng xấu do dị thường)
• Các tình trạng y tế có thể ngăn ngừa cấy ghép thành công (ví
dụ: béo phì, bệnh tâm thần, mang thai, bệnh nhi, bệnh nhân
sức khỏe kém, thiếu tuân thủ điều trị của bệnh nhân)

•

Vật liệu:
Đĩa đệm NUBIC được gắn với KAINOS được làm từ
các vật liệu sau:
Đĩa đệm:
Polyether ether ketone (PEEK-OPTIMA) theo
tiêu chuẩn ASTM F2026
Xương:
KAINOS+, bao gồm hydroxylapatite
(ASTMF1185)và β-tri canxi
photphat(ASTMF1088)
Đánh dấu X-quang: Hợp kim titan (TI-6AL-4V) theo tiêu chuẩn ASTM
F136
Vật liệu này là một vật liệu được thiết lập để sử dụng như là một dụng
cụ cấy ghép. Nó tương thích sinh học, chống ăn mòn, không độc hại
trong môi trường sinh học và cho phép chụp ảnh tia X không giao
thoa. Đó là MRI-com- đáng tin cậy với các vật dự trữ.
Vô trùng:
Tất cả các dụng cụ cấy ghép được cung cấp trong điều kiện được
đóng gói hoàn toàn trong bao bì vô trùng kép và được khử trùng
bằng gamma theo DIN EN ISO 11137
• Dụng cụ cấy ghép với bao bì vô trùng chính đã mở sẵn không được
SIGNUS chấp nhận trở lại.

Các hộp đựng dành cho chỉ sử dụng một lần và không thể tái sử
dụng. Các cấy ghép không được phục hồi. Tái xử lý và / hoặc tái
sử dụng có thể dẫn đến nhiễm trùng và / hoặc mất chức năng,
trong trường hợp tiêu cực có thể dẫn đến cái chết của bệnhnhân.

Tái chế:
• Dụng cụ phải được xử lý lại trước khi sử dụng
• Đọc kỹ hướng dẫn xử lý dụng cụ trong khay
• The instrument tray must undergo a validated cleaning process
before being returned to SIGNUS. This must be documented on
the delivery note provided, which must be enclosed with the returnshipment.
• Khay dụng cụ phải trải qua quá trình làm sạch được xác nhận
trước khi được trả lại cho SIGNUS. Điều này phải được ghi lại trên
phiếu giao hàng được cung cấp, phải kèm theo hàng bàn giao lại.
Dán nhãn:
Giải thích về các ký hiệu có thể được sử dụng trên bao bì của các sản
phẩm SIGNUS:

Chứng nhận CE

Nhà sản xuất

Chỉ dùng 1 lần

Khử trùng bằng chiếu
xạ

Số thứ tự

Số lô

Hạn sử dụng

Tuân thủ hướng dẫn sử
dụng

Không khử trùng lại

Không sử dụng nếu bao
bì bị hỏng

• Các trường hợp không được đề cập trong chỉ Chỉ định

Phòng ngừa:
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• Lưu trữ đĩa đệm nhân tạo trong bao bì gốc
• Không lấy đĩa đệm nhân tạo khỏi bao bì bảo vệ của chúng cho
đến khi trước khi sử dụng trực tiếp.
• Kiểm tra hạn sử dụng và tính nguyên vẹn của bao bì vô trùng trước
khi sử dụng
• Không sử dụng đĩa đệm nhân tạo nếu hết hạn sử dụng hoặc bao
bì bị hỏng
• Trước khi mở bao bì, kiểm tra xem bao bì còn nguyên vẹn
không.
• Đĩa đệm nhân tạo phải được kiểm tra tính toàn vẹn trước khi
cấy ghép. Kích thước được chỉ định trên dụng cụ cấy ghép phải
được so sánh với kích thước của dụng cụ thử.
• Sau khi chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận khoang đĩa đệm để tìm
mảnh xương.
• • Phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ rễ thần kinh.
Úng dụng:
• Bác sĩ tham gia phẫu thuật, người phải được đào tạo và có kinh
nghiệm trong việc thực hiện các ca phẫu thuật cột sống, chịu trách
nhiệm quyết định các chỉ định, lựa chọn dụng cụ cấy ghép và thực
hiện cấy ghép.
• Tất cả thông tin về kỹ thuật phẫu thuật, chủng loại đĩa đệm,
dụng cụ và cách sử dụng của chúng được cung cấp chi tiết
trong thông tin sản phẩm SIGNUS. Thông tin này phải có sẵn
trên trang web và đội ngũ phẫu thuật phải được biết đến.
• Trước khi thực hiện phẫu thuật, đảm bảo rằng tất cả các dụng
cụ và đĩa đệm nhân tạo cần thiết phải được sử dụng đúng mục
đích.
• Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn trước phẫu thuật nào liên
quan đến hệ thống đĩa đệm, thông tin phải được lấy từ SIGNUS.
• Trước khi thực hiện sự can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân phải
được thông báo về tất cả các rủi ro và biến chứng có thể xảy ra
liên quan đến việc thực hiện và việc sử dụng dụng cụ cấy ghép.
• Khi đặt đĩa đệm, hãy hạn chế sử dụng lực quá mức để bảo vệ
đĩa đệm và các thân đốt sống liền kề.
• Phẫu thuật phải được thực hiện theo hướng dẫn đèn mổ chiếu
sáng. Vị trí chính xác của đĩa đệm được sử dụng phải được xác
định bằng phương pháp X quang.
• Việc loại bỏ quá mức hoặc thậm chí loại bỏ một phần xương
dưới lớp sụn của đốt sống kế bên cần phải tránh
• Đĩa đệm được sử dụng phải được kiểm tra độ nguyên vẹn và kích
thước chính xác trước khi được cấy ghép.
• Phải cẩn thận để đảm bảo sự tiếp xúc tối đa giữa lớp sụn của
thân đốt sống và phần nhồi xương KAINOS của đĩa đệmnếu
không sẽ dẫn đến giảm liền xương sau này.
• Không được gỡ bỏ phần phần xương nhồi KAINOS+ khỏi đĩa
đệm , phần xương nhồi KAINOS+ không cung cấp sự ổn định
hoàn toàn khi được sử dụng như một ứng dụng độc lập.
• Nên ngâm miếng xương nhồi KAINOS+ với máu bệnh nhân
trước khi đặt để ngăn chặn sự phá hủy tế bào bởi các hiệu ứng
mao mạch
• Vị trí chính xác và an toàn của đĩa đệm phải được xác minh
trước khi may vết thương.
• Đĩa đệm sử dụng phải được ghi lại trong hồ sơ bệnh nhân, chỉ
rõ số tem, chỉ định và số lô. Tất cả các dữ liệu cần thiết được chỉ
định trên nhãn trong bao bì gốc và phải được dán vào hồ sơ
bệnh nhân để đảm bảo truy xuất nguồn gốc.
• Chăm sóc và theo dõi bệnh nhân sau khi mổ phải được điều
chỉnh theo yêu cầu của từng bệnh nhân và phải được xác định
bởi bác sĩ điều trị. Sau khi can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân
giảm bớt hoạt động thể chất rất hạn chế. Điều này đặc biệt áp
dụng cho việc nâng tải, chuyển động xoay và các hoạt động
thể thao dưới bất kỳ hình thức nào. Té ngã và chuyển động
đột ngột, giật của cột sống phải tránh.
• Trong giai đoạn hậu phẫu, phải được chăm sóc đặc biệt để
đảm bảo rằng bệnh nhân được bác sĩ điều trị cung cấp tất cả
các thông tin cần thiết theo yêu cầu riêng của bệnh nhân.

Cảnh báo:
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• Cấy ghép cột sống chỉ nhằm mục đích sử dụng một lần và
không được sử dụng lại. Sử dụng lại đĩa đệm có thể gây ra sự
cố cấy ghép, nhiễm trùng và / hoặc tử vong.
• Đĩa đệm sau khi sử dụng phải được xem xét có khả năng lây
nhiễm. Do đó, chúng phải được xử lý đúng cách (chất thải y tế
nguy hại) theo các hướng dẫn xử lý chất thải và vệ sinh có liên
quan
USA: Luật liên bang hạn chế thiết bị này được bán hoặc bán theo
lệnh của bác sĩ.
Rủi ro:
Các hướng dẫn sử dụng này không liệt kê các rủi ro chung liên
quan đến phẫu thuật hoặc các biến chứng có thể phát sinh từ
phẫu thuật cột sống. Sau đây là những rủi ro và biến chứng tiềm
ẩn có liên quan đến đĩa đệm được sử dụng và có thể phải phẫu
thuật lại:
• Phá vỡ các thành phần đĩa đệm
• Mất sự cố định, trật khớp, sụt lún
• Nhạy cảm với dị vật, phản ứng dị ứng hoặc các phản ứng bất lợi
cục bộ / hệ thống khác đối với vật liệu cấy ghép được sử dụng
• Vị trí không chính xác
• Nhiễm trùng
• Tổn thương mạch máu
• Các tổn thương thần kinh với các dấu hiệu thần kinh có thể đảo
ngược hoặc vĩnh viễn hoặc tê liệt
Những rủi ro này có thể dẫn đến tổn thương ở mọi mức độ nghiêm
trọng cho các mô xung quanh, dây thần kinh và mạch máu, trong
trường hợp xấu nhất, thậm chí có thể dẫn đến tử vong
Bảo quản sản phẩm:
SIGNUS Medizintechnik GmbH đảm bảo rằng mọi dụng cụ cấy ghép
cột sống đã được sản xuất, đóng gói và kiểm tra với sự đầu tư tốt
nhất có thể bằng các vật liệu được chọn và tất cả các quy trình liên
quan đều phải được kiểm soát chất lượng liên tục. Vì SIGNUS
Medizintechnik GmbH không ảnh hưởng đến các điều kiện mà dụng
cụ cấy ghép cột sống được áp dụng và chỉ định, cũng như chẩn đoán
bệnh nhân, phương pháp mổ hoặc xử lý dụng cụ đặt đĩa đệm cột
sống sau khi nó rời khỏi nhà máy, SIGNUS Medizintechnik GmbH
không bảo hành cho cả sự thành công của phương pháp và biến
chứng không liên quan . Vui lòng thông báo cho SIGNUS ngay lập
tức về bất kỳ sự cố (có thể) nào đã được biết đến, thông báo mã sản
phẩm và số lô.
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DỤNG CỤ VÀ ĐĨA ĐỆM NHÂN
TẠO MOBIS®, WOMBAT®,
NOVAL®, SEMIAL®, TETRIS™
Mô tả sản phẩm
Các sản phẩm được đặt tên ở trên là dụng cụ cấy ghép thay thế đĩa
đệm để sử dụng trong cột sống thắt lưng. Chúng đóng vai trò giữ chỗ
tạm thời để khôi phục chiều cao đĩa cho đến khi quá trình hàn xương
được thực hiện. Chúng không được đặt lại mà vẫn ở trong người
bệnh nhân. Các dụng cụ cấy ghép có sẵn các thiết kế khác nhau,diện
tích tiếp xúc và chiều cao khác nhau để cho thích hợp với các giải
phẫu bệnh nhân khác nhau. Các sản phẩm của MOBIS và NOVAL
bao gồm các đĩa đệm hơi cong, góc cạnh và rỗng có hoặc không có
độ ưỡn.
Dòng sản phẩm WOMBAT bao gồm đĩa đệm cong vòm hai mặt
có hoặc không có độ ưỡn. Dòng sản phẩm SEMIAL bao gồm
đĩa đệm hình bán cầu cầu, có cánh và rỗng và có độ ưỡn. Các
dụng cụ cấy ghép trong các dòng sản phẩm MOBIS, NOVAL,
WOMBAT và SEMIAL được sử dụng riêng lẻ. Dòng sản phẩm
TETRIS được tạo thành từ hình khối, cấy ghép rỗng với bề mặt
nhám và có hoặc không có độ ưỡn. Dụng cụ cấy ghép trong họ
sản phẩm TETRIS được sử dụng theo cặp. Mặt trên và mặt
dưới có răng nhỏ để cố định ban đầu. Các khoang cấy ghép có
thể được gắn với xương tự thân và / hoặc vật liệu ghép xương
để khuyến khích sự hàn xương. Dụng cụ cấy ghép được làm
bằng cả hợp kim titan và cấu trúc mạng titan (TI-6AL-4V) và
polyme y tế hiệu suất cao PEEK-OPTIMA®. Dụng cụ Cấy ghép
PEEK-OPTIMA phóng xạ có các dấu hiệu tia X để cho phép
xác minh trong phẫu thuật và sau phẫu thuật. Dụng cụ Cấy
ghép được tạo điều kiện bằng cách sử dụng các phụ kiện
được phát triển đặc biệt để chèn và định vị của dụng cụ cấy
ghép. Chỉ những phụ kiện này đảm bảo sử dụng an toàn. Việc
sử dụng các dụng cụ từ các nhà sản xuất khác để đặt và định
vị dụng cụ cấy ghép không được thực hiện. Thông tin sản
phẩm của chúng tôi cung cấp thêm thông tin liên quan đến hệ
thống về phương pháp phẫu thuật.
Chỉ định:
Đĩa đệm nhân tạo cột sống được sử dụng trong các bệnh thắt lưng
sau đây(L1 – S1):
• Bệnh thoái hóa đĩa đệm
• Mất ổn định cơ học
• Đau xương khớp
Chống chỉ định
• Nhiễm trùng
• Bệnh loãng xương nặng
• Dị ứng kim loại đặc biệt (dụng cụ cấy ghép titan, điểm đánh
dấu titan hoặc tantalum)
• Tập trung tủy trong đoạn cột sống làm cứng (chỉ dành cho dụng
cụ cấy ghép hợp kim titan)
• Các điều kiện y tế có thể ngăn ngừa cấy ghép thành công (ví
dụ: béo phì, rối loạn tâm thần, mang thai, bệnh nhi, bệnh nhân
sức khỏe kém, thiếu tuân thủ điều trị của bệnh nhân)
• Các trường hợp không được đề cập trong chỉ định
Vật liệu:
Các dụng cụ cấy ghép và điểm đánh dấu tia X được mô tả được
làm từ các vật liệu sau:
• PEEK-OPTIMA theo tiêu chuẩn ASTM F2026
• Hợp kim titan(Ti-6Al-4V)theo tiêu chuẩnASTM F136/ISO5832-3
• Titan theo tiêu chuẩnASTM F67 / ISO5832-2
• Tan ta ly theo tiêu chuẩn ASTM F560
Thành phần:
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Hợp kim titan(Ti6Al4V)theo tiêu chuẩn ASTM
F136/ISO5832-3. Cho tất cả các sản phẩm làm từ hợp
kim titanTi6Al4V:
Không có Niken theo tiêu chuẩn ASTM F136/ DIN ISO5832-3
Nitơ: tối đa 0.05%, cacbon: tối đa 0.08%, hydrogen: tối đa 0.012%, sắt:
tối đa 0.25%, oxy: tối đa 0.13%, nhôm 5.5 – 6.5%, vanadi 3.5-4.5 %,
còn lại là titan
.
PEEK theo tiêu chuẩn ASTM F2026: 100 %
Tantaly theo tiêu chuẩn ASTM F560:
Nitrogen t ố i đ a 0.01%, cacbon tối đa0.01%, s ắ c t ố i đ a 0.01%,
khí hidro tối đa 0.0015%,oxy tối đa 0.03%, von-fram tối đa 0.05%,
niobi tối đa 0.1%, molipden tối đa0.02%,silicon tối đa 0.005%, niken tối
đa 0.01%, titan tối đa 0.01%, còn lại là tantaly
Titan theo tiêu chuẩn ASTM F67 Gr4:
Nitơ tối đa 0.05 %, cacbon tối đa 0.08 %,sắt tối đa 0.5 %, hydro tối đa
0.015 %, oxy tối đa 0.4 %, còn lại là titan
Vật liệu này là một vật liệu được thiết lập để sử dụng như là một dụng
cụ cấy ghép. Nó tương thích sinh học, chống ăn mòn, không độc hại
trong môi trường sinh học và cho phép chụp ảnh tia X không giao
thoa. Dụng cụ cấy ghép là MRI-com- đáng tin cậy với các vật dự trữ
Thông tin an toàn phải được lấy từ SIGNUS trước khi tiến hành kiểm
tra MRI.
Vô trùng
Tất cả các dụng cụ cấy ghép được cung cấp trong điều kiện được
đóng gói hoàn toàn trong bao bì vô trùng kép và được khử trùng
bằng gamma theo DIN EN ISO 11137
• Dụng cụ cấy ghép với bao bì vô trùng chính đã mở sẵn không được
SIGNUS chấp nhận trở lại.
Tái xử lý và / hoặc tái sử dụng có thể dẫn đến nhiễm trùng và /
hoặc mất chức năng và trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến
cái chết của bệnh nhân
Tái sử dụng dụng cụ đặt đĩa đệm:
Dụng cụ đặt đĩa đệm:
Dụng cụ phải được xử lý lại trước khi sử dụng
• Loại bỏ hoàn toàn tất cả các thành phần của bao bì trước
khi tái xử lý
• Tuân thủ quy trình tái xử lý được xác thực trong các hướng
dẫn đi kèm với khay (phiên bản hợp lệ: eifu.signus.com)
Khay dụng cụ phải trải qua quá trình làm sạch được xác nhận trước khi
được trả lại cho SIGNUS. Điều này phải được ghi lại trên phiếu giao
hàng được cung cấp, phải kèm theo lô hàng trả lại
Dụng cụ cấy ghép
Dụng cụ Cấy ghép được cung cấp vô trùng không nên được khử
trùng. Tái xử lý có thể dẫn đến nhiễm trùng và / hoặc mất chức
năng, trong trường hợp ngoại lệ có thể dẫn đến cái chết của bệnh
nhân.
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Dán nhãn:
Giải thích về các ký hiệu có thể được sử dụng trên bao bì của các sản
phẩm SIGNUS:

Đạt tiêu chuẩn CE
Chỉ sử dụng 1 lần
Số thứ tự
thời hạn sửa dụng

Nhà sản xuất và ngày sản
xuất
Tiệt trùng bằng chiếu
xạ

Không vô trùng
Số lô

Không khử trùng lại

Tham khảo hướng
dẫn sử dụng

Nhiệt độ giới hạn

Không sử dụng nếu
bao bì bị hỏng

Điều kiện bảo quản:
Bảo quản sản phẩm trong khoảng từ 0 ° C đến 35 ° C. Trong quá
trình vận chuyển, nhiệt độ lên đến 40 ° C trong thời gian ngắn có
thể được chấp nhận
Cảnh báo:
• Cấy ghép cột sống chỉ nhằm mục đích sử dụng một lần và
không được sử dụng lại. Sử dụng lại cấy ghép có thể gây ra sự
cố cấy ghép, nhiễm trùng và / hoặc tử vong.
• Dụng cụ Cấy ghép phải được xem xét có khả năng lây nhiễm sau
khi sử dụng.Do đó, chúng phải được xử lý đúng cách (chất thải y tế
nguy hại) theo các hướng dẫn xử lý chất thải và vệ sinh có liên
quan.
USA:Luật liên bang hạn chế thiết bị này chỉ được cung

cấp theo lệnh của bác sĩ
Biện pháp phòng ngừa:
• Lưu trữ dụng cụ cấy ghép và dụng cụ vô trùng trong bao bì gốc.
• Không loại bỏ cấy ghép khỏi bao bì bảo vệ của chúng cho đến
trước khi sử dụng trực tiếp.
• Các lồng khung của dòng ST (MOBIS II, WOMBAT ST) bao gồm
cấu trúc lưới titan rất thô. Do đó, dụng cụ cấy ghép cần được xử
lý hết sức thận trọng để tránh làm rách găng tay..
• Kiểm tra ngày hết hạn và tính nguyên vẹn của bao bì vô trùng
trước khi sử dụng
• Trước khi mở bao bì, kiểm tra xem bao bì còn nguyên vẹn
không.
• Bộ cấy phải được kiểm tra tính toàn vẹn trước khi cấy ghép
• Kích thước được chỉ định trên dụng cụ cấy ghép phải được so
sánh với kích thước được xác định bằng cách sử dụng bộ dụng
cụ cấy ghép thử
• Sau khi chuẩn bị, kiểm tra cẩn thận khoang đĩa đệm để tìm
mảnh xương.
• Không dùng búa để đóng đĩa đệm
• Không sử dụng đĩa đệm phẳng cùng với đĩa đệm có độ ưỡn.
• Phải đặc biệt chú ý đến việc bảo vệ rễ thần kinh.
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Ứng dụng:
• Bác sĩ tham gia phẫu thuật là người phải được đào tạo và có kinh
nghiệm trong việc thực hiện các ca phẫu thuật cột sống, chịu trách
nhiệm quyết định các chỉ định, lựa chọn dụng cụ cấy ghép và thực
hiện cấy ghép.
• Tất cả thông tin về kỹ thuật phẫu thuật, chủng loại dụng cụ cấy
ghép, dụng cụ và cách sử dụng của chúng được cung cấp chi
tiết trong thông tin sản phẩm SIGNUS. Thông tin này phải có
sẵn trên trang web và đội ngũ phẫu thuật phải được biết đến.
• Trước khi thực hiện phẫu thuật, đảm bảo rằng tất cả các dụng
cụ và dụng cụ cấy ghép cần thiết phải được sử dụng đúng mục
đích.
• Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn trước phẫu thuật nào liên
quan đến hệ thống cấy ghép, thông tin phải được lấy từ
SIGNUS
• Trước khi thực hiện sự can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân phải
được thông báo về tất cả các rủi ro và biến chứng có thể xảy ra
liên quan đến việc thực hiện và việc sử dụng dụng cụ cấy ghép.
• Khi cắm dụng cụ cấy ghép, hãy hạn chế sử dụng lực quá mức
để bảo vệ tủy sống, rễ thần kinh và các đốt sống lân cận
• Phẫu thuật phải được thực hiện theo hướng dẫn nội soi. Vị trí
chính xác của các bộ khung được sử dụng phải được xác định
bằng phương pháp X quang.
• Phải cắt bỏ phần thừa hoặc thậm chí loại bỏ hoàn toàn các
tấm nền vỏ não và tấm che của các đốt sống liền kề
• Dụng cụ cấy ghép cột sống phải được kiểm tra tính toàn vẹn và
kích thước chính xác trước khi được cấy ghép.
• Đảm bảo rằng dụng cụ cấy ghép tạo ra sự tiếp xúc lớn nhất có
thể với các đốt sống liền kề để tránh điểm cong và để khuyến
khích sự hợp nhất của phân khúc.
• Dụng cụ cấy ghép không được sử dụng như một thiết bị độc lập mà
phải được kết hợp với bộ tạo cột sống.
• Đĩa đệm MOBIS II được đặt bằng cây đặt đĩa đệm đặc biệt. Việc
giảm / chỉnh sửa phải được thực hiện bằng cách banh rộng hơn
đốt sống và cố định chắc chắn đĩa đệm vào cây đặt.
• Để đảm bảo cấy ghép MOBIS II an toàn, phải tránh đòn bẩy trong phẫu
thuật trong mọi trường hợp.
• Dụng cụ cấy ghép được sử dụng phải được ghi lại trong hồ sơ
bệnh nhân, chỉ rõ số tem, chỉ định và số lô. Tất cả các dữ liệu
cần thiết được chỉ định trên nhãn trong bao bì gốc và phải được
dán vào hồ sơ bệnh nhân để đảm bảo truy xuất nguồn gốc
• Chăm sóc và theo dõi sau phẫu thuật phải được điều chỉnh
theo yêu cầu của từng bệnh nhân và phải được xác định bởi
bác sĩ điều trị. Sau khi can thiệp phẫu thuật, bệnh nhân giảm
bớt hoạt động thể chất rất hạn chế. Điều này đặc biệt áp dụng
cho việc nâng đồ, chuyển động xoay và các hoạt động thể thao
dưới bất kỳ hình thức nào. Té ngã và chuyển động đột ngột,
giật của cột sống phải tránh.
• Trong giai đoạn hậu phẫu, phải đặc biệt chú ý để đảm bảo bệnh
nhân được bác sĩ điều trị cung cấp tất cả các thông tin cần thiết
theo yêu cầu riêng của bệnh nhân
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Rủi ro:
Các hướng dẫn sử dụng này không liệt kê các rủi ro chung liên quan đến phẫu thuật hoặc các biến chứng có thể phát sinh từ phẫu
thuật cột sống. Sau đây là những rủi ro và biến chứng tiềm ẩn có liên quan đến bộ khung được sử dụng và có thể phải phẫu thuật lặp
lại
• Mòn hoặc gãy các bộ phận cấy ghép
• Mất sự cố định, trật khớp, sụt lún
• Nhạy cảm với dị vật, phản ứng dị ứng hoặc các phản ứng bất lợi cục bộ / hệ thống khác đối với vật liệu cấy ghép được sử dụng
• Vị trí không chính xác
• Nhiễm trùng
• Tổn thương mạch máu
• Các tổn thương thần kinh với các dấu hiệu thần kinh có thể đảo ngược hoặc vĩnh viễn hoặc tê liệt
Những rủi ro này có thể dẫn đến chấn thương ở mọi mức độ nghiêm trọng đối với các mô xung quanh, dây thần kinh và mạch máu, trong trường
hợp cực đoan thậm chí có thể dẫn đến tử vong.
Dòng sản phẩm

Các biến thể
của sản phẩm
PEEK

Các biến thể của
sản phẩmTi-6Al-4V

MOBIS

MOBIS; MOBIS XL;
MOBIS II

MOBIS II

NOVAL

NOVAL

SEMIAL

SEMIAL

TETRIS

TETRIS; TETRIS TBS;
TETRIS II; TASMIN R

TETRIS; TETRIS II

WOMBAT

WOMBAT

WOMBAT

Bảo hành sản phẩm:
SIGNUS Medizintechnik GmbH đảm bảo rằng mọi nhà máy cột sống
đã được sản xuất, đóng gói và kiểm tra với sự đầu tư tốt nhất có thể
bằng các vật liệu được chọn và tất cả các quy trình liên quan đều
phải được kiểm soát chất lượng liên tục. Vì SIGNUS Medizintechnik
GmbH không ảnh hưởng đến các điều kiện mà dụng cụ cấy ghép cột
sống được áp dụng và sử dụng, cũng như chẩn đoán bệnh nhân,
phương pháp áp dụng hoặc xử lý dụng cụ cấy ghép cột sống sau khi
nó rời khỏi nhà máy, SIGNUS Medizintechnik GmbH đưa ra không
bảo hành cho cả sự thành công của phương phápvà sự không xảy ra
biến chứng. Vui lòng thông báo cho SIGNUS ngay lập tức về bất kỳ
sự cố (có thể) nào đã được biết đến, cho biết số bài viết và số lô.
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