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Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế
1.1

Mô tả trang thiết
bị y tế

Nội dung mô tả tóm tắt

Dụng cụ phẫu thuật nhằm hỗ trợ lắp các nẹp khóa và vít khóa xương cũng như
giảm và hỗ trợ trong phẫu thuật chỉnh hình, được mô tả trong Nguyên tắc Quản
lý gãy xương AO.
Nếu không có quy định khác, dụng cụ được sử dụng nhiều lần.
Ngoài ra còn bao gồm các khay để chứa và vận chuyển dụng cụ.
Các dụng cụ, trợ cụ được gắn nhãn “non-sterile” / Không tiệt trùng, cần được
xử lý phù hợp trước khi sử dụng:
Làm sạch: Tùy chọn sử dụng làm sạch trước bằng siêu âm (trong trường
hợp dụng cụ bị nhiễm bẩn nhiều) hoặc làm sạch tự động và khử trùng
(bằng thiết bị làm sạch và khử trùng).
Tiệt trùng: bằng hơi nước.

Nhóm dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật nẹp xương bao gồm các nhóm sau:
Nhóm trợ cụ
▪
▪
▪
▪
▪

Nhóm dụng cụ uốn: Sử dụng trong quá trình phẫu thuật để uốn các nẹp
phù hợp với giải phẫu sinh lý.
Nhóm dây làm sạch : được sử dụng trong quá trình phẫu thuật nhằm làm
sạch các dụng cụ rỗng lòng để duy trì chức năng của dụng cụ.
Nhóm trợ cụ trong tháo đặt nẹp : dùng để tháo hoặc đặt nẹp xương, có
thể được sử dụng riêng lẻ hoặc là trợ cụ cho dụng cụ khác.
Nhóm khay đựng : bao gồm các khay, giá đỡ, được sử dụng để đựng
hoặc vận chuyển dụng cụ phẫu thuật hoặc nẹp.
Nhóm các dụng cụ chứa khác như : hộp đựng nhỏ, giá giữ.

Nhóm các dụng cụ phẫu thuật, tái sử dụng
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dụng cụ dàn xương
Đục xương được dùng cho dàn xương và loại bỏ các mảnh vỡ xương
nhỏ.
Dụng cụ dẫn mũi khoan : được thiết kế nhằm bảo vệ nẹp xương và mô
mềm trong khi khoan.
Dụng cụ nâng, bẩy : để nâng, bẩy xương hoặc mô mềm hoặc các cấu
trúc khác bằng tay.
Tay cầm : Giúp sử dụng bằng tay với các dụng cụ dùng lực như đầu
vặn vít, đầu mũi khoan.
Các dụng cụ định vị mục tiêu: các dụng cụ này giúp giảm thiểu các kỹ
thuật xâm lấn và đặt vào da khi nẹp xương và dẫn hướng các dụng cụ
khác khi đi vào các cấu trúc xương.
Dụng cụ bảo vệ mô: Được sử dụng trong khi khoan hoặc các kỹ thuật
xâm lấn tối thiểu để bảo vệ mô mềm và các cấu trúc gần phẫu trường.
Dụng cụ giới hạn lực : Để giới hạn lực của các thiết bị sử dụng, như
khóa vít, ở một giá trị lực được đặt trước.
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▪

Các dụng cụ khác cho đặt và gỡ nẹp : được sử dụng để đặt hoặc gỡ nẹp
có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc với các thành phần chức năng khác
của dụng cụ khác.

Nhóm dụng cụ đo
▪

▪
▪
▪
▪

Dụng cụ đo: được sử dụng để xác định kích thước nẹp. Các dụng cụ đo
có thiết kế khác nhau gồm thước và dây đo. Một vài dụng cụ có thể xác
định chiều dài phù hợp với K-wire trong xương bằng cách đo bên ngoài
sự khác nhau tổng chiều dài của xương.
Dụng cụ bọc mũi khoan với chức năng đo: thêm vào cùng với chức
năng bảo vệ, dụng cụ bọc mũi khoan có chức năng đo có khả năng đọc
độ sâu mũi khoan/vít khi sử dụng với dụng cụ đánh dấu phù hợp.
Thước đo dạng nêm: được sử dụng để xác định chiều cao của giải phẫu
xương trong khi đang phẫu thuật.
Thước đo góc: Để đặt K-wire gần với các cấu trúc dạng nêm để cưa
hoặc tiền xác định góc cho kế hoạch phẫu thuật.
Đục với chức năng đo: Đục được sử dụng cho đục xương hoặc loại bỏ
các miếng vỡ xương nhỏ. Thức đo trên đục giúp xác định chiều sâu
chèn vào và giúp quan sát kích trước xương cần phẫu thuật.

Hình ảnh các dụng cụ: xem phụ lục đính kèm
Mô tả mã sản phẩm: xem phụ lục đính kèm
Tiêu chuẩn áp dụng cho trang thiết bị y tế được đính kèm tài liệu này,
bao gồm:
1.2
1.3

Danh mục linh
kiện và phụ kiện
Mục đích/Chỉ
định sử dụng

Tiêu chuẩn áp dụng cho dụng cụ dùng trong phẫu thuât – Phân loại I Châu
Âu
Tiêu chuẩn áp dụng cho dụng cụ đo
Tiêu chuẩn áp dụng cho dụng cụ tái sử dụng

Không có
Mục đích sử dụng
Dụng cụ phẫu thuật nhằm hỗ trợ lắp các nẹp khóa và vít khóa xương cũng như
giảm và hỗ trợ trong phẫu thuật chỉnh hình, được mô tả trong Nguyên tắc
Quản lý gãy xương AO.
Chỉ định sử dụng
Bản than các dụng cụ không có chỉ định.
Các dụng cụ được sử dụng là một phần của một hệ thống hoàn chính bao gồm
các dụng cụ cấy ghép app và các thiết bị app. Dụng cụ cho hệ thống được liệt kê
trong Hướng dẫn sử dụng liên quan.

1.4
1.5

1.6

Hướng dẫn sử
dụng
Chống chỉ định

Cảnh báo và thận
trọng

Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng được đính kèm tài liệu này
Các dụng cụ không có chống chỉ định.
Các chống chỉ định phụ thuộc vào hệ thống cấy ghép liên quan. Sản
phẩm chỉ được sử dụng với dụng cụ cậy ghép app và được chống chỉ
định đối với tất cả ứng dụng ngoài mục đích sử dụng đã quy định.
Trong trường hợp có bất kỳ sự cố xảy ra với các sản phẩm aap, các sự cố
này phải được báo cáo ngay lập tức qua incident@aap.de. Các sản phẩm
liên quan phải được thu giữ để kiểm tra thêm.
Nhà sản xuất sẽ không chấp nhận trả lại các dụng cụ cấy ghép khác đã
sử dụng.
Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng được đính kèm tài liệu này
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1.7

Tác dụng bất lợi
có thể xảy ra

Tham khảo tờ hướng dẫn sử dụng được đính kèm tài liệu này

2

Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)
▪ Sản phẩm được đăng ký lần đầu tại: Châu Âu, năm 1990.
▪ Hiện nay sản phẩm được lưu hành ở các nước:
Albania, Áo, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Chile, Trung Quốc, Colombia,
Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Iran, Israel, Ý, Jordan, Lebanon, Malaysia,
Mexico, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Saudi Arabia, Cộng hòa Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy
Điển, Thái Lan, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ecuador, Costa Rica, Mỹ.

3

Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)
Chỉ định đăng ký ở các nước tương tự như chỉ định được đăng ký tại Việt Nam được nêu trong mục
1.3 bản tóm tắt kỹ thuật này

4

Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế
-

-

5
5.1
5.2

Cung cấp thông tin về số lượng báo cáo phản ứng bất lợi liên quan đến việc sử dụng trang thiết
bị y tế; Những biện pháp thu hồi/ điều chỉnh hậu mại đã thực hiện theo yêu cầu của cơ quan
quản lý các nước:
o

Ghi nhận về các trường hợp khiếu nại sản phẩm như sau: Hao mòn thường xuyên
(127), Lỗi người dùng (3), Bao bì (1), Không đúng thông số kỹ thuật (52), Giao
hàng sai (5), Không tương thích (11), Vỡ (30), Hao mòn không bình thường (26),
Giao hàng sai ( 1), Gãy và mòn không đều (2), Gãy và mòn thường xuyên (7), Gãy
và Lỗi do người dùng (21), Lỗi do người dùng (32), Biến dạng (3), Vỡ và Bao bì
(1), Ghi nhãn (1), Thất bại về mặt lâm sàng hoặc khả năng sử dụng (1), Khác (35).

o

Tỷ lệ khiếu nại: 447/51883, thời gian từ Qúy 1/ 2011 đến Qúy 2 / 2020

Trang thiết bị y tế không chứa một trong các thành phần sau:
• Tế bào, mô người hoặc động vật hoặc phải sinh của chúng được cho sử dụng dưới dạng
không còn sống - ví dụ van tim nhân tạo nguồn gốc từ lợn, chỉ ruột mèo…
• Tế bào, mô và hoặc phát sinh từ nguồn gốc vi sinh hoặc tái tổ hợp - ví dụ sản phẩm bơm
căng da dựa trên acid hyaluronic thu được từ quy trình lên men vi khuẩn… Có thành phần
gây kích ứng, ion hóa - ví dụ X- quang; hoặc phi ion hóa - Ví dụ la-ze, siêu âm…

Báo cáo đánh giá lâm sàng đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D
Đánh giá lâm
Trang thiết bị là trang thiết bị y tế loại A
sàng
Tài liệu tham
Liệt kê các tài liệu tham khảo (nếu có)
khảo của đánh
giá lâm sàng

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
các thông tin đã kê khai nêu trên.
Người đại diện hợp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Nhà sản xuất:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Website:

VI

aap Implantate AG
Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Đức
(sau đây gọi là aap)
+49 (0) 30 750 19 0
+49 (0) 30 750 19 111
www.aap.de

Mã tham chiếu: WM 7001-00
Phiên bản: 11 / 2020-06-10

Dụng cụ
Hướng dẫn sử dụng này và tất cả các sản phẩm được đề cập trong Hướng dẫn Sử dụng này chỉ liên
quan đến các thiết bị y tế của aap Implantate AG. Các sản phẩm trên là các dụng cụ cấy ghép và phụ
kiện (dụng cụ, máy khoan, đinh và các phụ kiện tương tự) cần thiết để phẫu thuật. Các sản phẩm chỉ
có thể được các nhân viên y tế đã qua đào tạo sử dụng phù hợp theo hướng dẫn của AO Foundation.
Hướng dẫn sử dụng cũng áp dụng cho tất cả các sản phẩm được sử dụng cùng nhau.
Dụng cụ aap được sản xuất bằng thép không gỉ, nhựa, nhôm hoặc titan.

1

Mục đích sử dụng

Dụng cụ (phân loại I, Im, Ir)
Dụng cụ phẫu thuật nhằm hỗ trợ lắp các nẹp khóa và vít khóa xương cũng như giảm và hỗ trợ trong
phẫu thuật chỉnh hình. Nếu không có quy định khác, dụng cụ được sử dụng nhiều lần.
Mũi khoan xoắn
Các mũi khoan xoắn được thiết kế để khoan các lỗ thí điểm trên xương lớn và nhỏ trong quá trình
phẫu thuật chỉnh hình, để tăng cường việc lắp vít khóa xương.
Dụng cụ vát lỗ vít
Dụng cụ vát lỗ vít được sử dụng để khoan vát các lỗ trong xương to và nhỏ trong quá trình phẫu thuật
chỉnh hình, để bắt các vít vào xương.

2

Chỉ định sử dụng

Các dụng cụ không có chỉ định. Các dụng cụ được sử dụng là một phần của một hệ thống hoàn chính
bao gồm các dụng cụ cấy ghép app và các thiết bị app. Dụng cụ cho hệ thống được liệt kê trong
Hướng dẫn sử dụng liên quan.

3

Chống chỉ định tuyệt đối

Các dụng cụ không có chống chỉ định. Các chống chỉ định phụ thuộc vào hệ thống cấy ghép liên quan.
Sản phẩm chỉ được sử dụng với dụng cụ cậy ghép app và được chống chỉ định đối với tất cả ứng
dụng ngoài mục đích sử dụng đã quy định.
Trong trường hợp có bất kỳ sự cố xảy ra với các sản phẩm aap, các sự cố này phải được báo cáo
ngay lập tức qua incident@aap.de. Các sản phẩm liên quan phải được thu giữ để kiểm tra thêm.
Nhà sản xuất sẽ không chấp nhận trả lại các dụng cụ cấy ghép khác đã sử dụng.

4

Sử dụng, cảnh báo và biện pháp đề phòng

Tiền phẫu thuật:
Khi lấy dụng cụ cấy ghép ra khỏi bao bì, hãy luôn kiểm tra tính toàn vẹn của dụng cụ cấy ghép, loại và
kích thước dụng cụ cấy ghép có phù hợp với thông số kỹ thuật trên nhãn in. Không nên sử dụng sản
phẩm đã hỏng. aap chỉ chịu trách nhiệm về các sản phẩm đã cung cấp. Bất kỳ sửa đổi ngoài ý muốn
sẽ được đơn vị sử dụng (phòng khám, cơ sở thực hành...) chịu trách nhiệm pháp lý về thiết bị y tế
mới.
Việc sử dụng các sản phẩm được mô tả chi tiết trong kỹ thuật phẫu thuật liên quan và có thể được
tiếp cập thông qua aap hoặc trực tuyến tại www.aap.de.
aap bán các sản phẩm chưa tiệt trùng được dán nhãn thích hợp và phải được gia công thích hợp
trước khi sử dụng (xem chương “Gia công sản phẩm”).
Lưu ý
Việc sử dụng các sản phẩm của aap với các sản phẩm và/hoặc phụ kiện của các nhà sản xuất khác
chưa được aap kiểm tra và bị loại bỏ.
Chỉ dành cho các sản phẩm tại Đức: Tình trạng thích hợp và chức năng của dụng cụ đo cũng như
mức độ dễ đọc của thang đo trên các thiết bị đo lường phải được theo dõi thường xuyên như một
phần của kiểm soát y tế và kỹ thuật (theo MPBetriebV [Quy định vận hành thiết bị y tế], Mục 11, đoạn
1).
Trong khi phẫu thuật
Mũi khoan xoắn ruột gà được bán như các sản phẩm có thể tái sử dụng và sử dụng một lần và được
dán nhãn thích hợp.
Lưu ý
Các sản phẩm có thể tái sử dụng có thể bị hao mòn do sử dụng và mất chức năng của chúng. Do đó
cần phải kiểm tra tính toàn vẹn trước mỗi lần sử dụng. Các phụ kiện bị mòn hoặc suy giảm chức năng
phải được loại bỏ ngay lập tức và thay thế bằng phụ kiện mới. aap không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp
lý nào đối với thiệt hại do thiếu hoặc do kiểm tra không thường xuyên đối với sản phẩm, đặc biệt là
mũi khoan.
Các phụ kiện rỗng phải được làm sạch thường xuyên trong quá trình phẫu thuật bằng cách sử dụng
dây làm sạch để đảm bảo việc tích tụ cặn mô trong lòng ống không làm suy giảm chức năng.
Bề mặt của các dụng cụ cấy ghép có thể bị mài mòn do sử dụng và gia công nhiều lần nhãn dán trực
tiếp trên sản phẩm không còn rõ ràng. Nếu thông tin áp dụng cho mặt hàng (ví dụ: số danh mục, nhãn
chức năng, ký hiệu) không rõ ràng, sản phẩm phải được thay thế ngay lập tức.
Nếu sử dụng mũi khoan xoắn ruột gà hoặc dụng cụ chống lún với thiết bị có động cơ, thì áp dụng
Hướng dẫn sử dụng về tất cả các sản phẩm được sử dụng chung.
Các điều kiện sau cần được đảm bảo
 Lắp các dụng cụ vào điểm dừng
 Kiểm tra vị trí chắc chắn của thiết bị trước khi vận hành
 Tránh nâng và nghiêng thiết bị
 Tránh áp suất tiếp xúc quá lớn và phải đảm bảo làm mát đầy đủ
o để tránh hỏng sớm
o để tránh tăng sinh nhiệt (hoại tử nhiệt)
o để tránh suy giảm chức năng, đặc biệt là cắt
o để đạt được tuổi thọ sử dụng lâu hơn
Các dụng cụ có chức năng đo lường có độ chính xác đo lường hoặc độ chính xác đọc sau đây
Thiết bị y tế có chức năng đo lường
Đo độ sâu trên mũi khoan thông qua bộ gá dẫn hướng khoan: IU 8166-10/20
+ IU 7427-16(-1U), IU 7427-23(11U); IU 8167-10/20 + IU 7438-18(-1U),
IU 7438-20(-1U), IU 7438-22(-1U), IU 7438-25(-1U), IU 7438-33(-1U)
Đo độ sâu trên bộ gá dẫn hướng khoan bằng thang đo và mũi khoan:
IU 8165-22 + IU 7420-11(-1U); IU 8166-30 + IU 7423-18(-1U); IU 8168-20 +
IU 7420-10(-1U); IU 8169-20 + IU 7420-16(-1U), IU 7420-18(-1U)
Máy đo hình nêm cho phẫu thuật cắt xương: IU 7960-00

Độ chính xác đo
lường
± 0,5 mm

± 0,55 mm

Đục với quy mô: IU 3000-15, IU 3000-20
± 0,2 mm
Dụng cụ đo lường (máy đo độ sâu): IS 7903-10, -20, -30, -40; IS 7904-20;
± 0,2 mm
IS 7905-20
Thiết bị đo cho đinh K: IS 7910-00, IS 7915-03, IS 7927-01, IU 7915-02,
± 0,7 mm
IU 7915-10, IU 7920-02, IU 7922-00, IU 7925-20, IU 7927-00, IU 7927-10
Máy đo độ sâu cho xương đùi MIS: IU 7940-00
± 0,5 mm
Thước cho DF (PP): IU 7902-00
± 0,5 mm
Máy đo góc cho phẫu thuật cắt xương chêm kín: IU 7970-00
± 0,77°
Các dụng cụ đo lường có thể được sử dụng cùng với hệ thống cấy ghép dự kiến và được điều chỉnh
cho phù hợp. Độ chính xác của các dụng cụ đo đã được thiết kế để đủ cho mục đích sử dụng (ví dụ:
xác định chiều dài vít). Vui lòng lưu ý kỹ thuật phẫu thuật liên quan.
Lưu ý
Các bộ gá dẫn hướng khoan được sử dụng để bảo vệ các nẹp khóa và mô mềm trong quá trình khoan.
Các bộ phận thiết bị di chuyển hoặc sắc nhọn (ví dụ mỏ kẹp) có thể gây các chấn thương, kẹp hoặc
xuyên thủng các găng tay phẫu thuật.
Luôn đặt tuốc nơ vít vào đầu vít và căn chỉnh trục tua vít với trục vít.
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Gia công sản phẩm

Để đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm được duy trì, cần tuân thủ khuyến nghị gia công này cũng như
các luật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan. Tất cả các sản phẩm phải được làm sạch và khử trùng trước
khi tiệt trùng.
Màng và nắp bảo vệ, cũng như bất kỳ thiết bị bảo vệ khác, phải được tháo toàn bộ trước khi gia công.
Khay của aap được sử dụng để tiệt trùng, vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Chúng không được sử
dụng để làm sạch và khử trùng khi đổ đầy. Sản phẩm phải được tháo ra khỏi khay, làm sạch và khử
trùng riêng.
Đối với Hoa Kỳ: Chỉ sử dụng máy tiệt trùng và các phụ kiện tiệt trùng được FDA chấp thuận
aap đề xuất các quy trình và các thông số cũng như trình tự sau:
① Làm sạch sơ bộ bằng tay  ② Quy trình làm sạch/khử trùng tự động  ③ Bảo dưỡng/ Kiểm tra
 ④ Đóng gói  ⑤ Khử trùng bằng hơi nước bão hòa
Mô tả quy trình
① Làm sạch sơ bộ bằng tay
 Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong giờ đầu tiên sử dụng sản phẩm.
 Tháo rời các sản phẩm có thể tháo rời; mở hoàn toàn các dụng cụ trục trượt; mở kéo phẫu
thuật và mỏ kẹp 90° để làm sạch càng nhiều bề mặt bị che khuất càng tốt.
 Cho sản phẩm vào nước lạnh và dùng bàn chải (ví dụ như Interlock, REF 09098) để làm sạch
bề mặt dưới nước cho đến khi bề mặt sản phẩm sạch.
 Làm sạch các dụng cụ có lỗ bằng bàn chải tròn phù hợp bên trong lỗ. Bước này nên thực hiện
trong 2 phút và lặp lại 3 lần.
 aap khuyến nghị sử dụng phương pháp xử lý bằng bể siêu âm đối với chất bẩn thô.
 Ngoài ra, nên sử dụng bơm tiêm hoặc súng bắn nước cao áp để rửa hốc, lỗ mù, vết lõm và
rãnh bằng nước máy lạnh trong ít nhất 30 giây. Cần tránh tiếp xúc giữa các sản phẩm và ống
tiêm hoặc súng bắn nước cao áp để ngăn chặn các vết trầy xước.
 Để khô các sản phẩm và chuyển sang bước làm sạch tiếp theo.
② Quy trình làm sạch/khử trùng tự động
 Khi chọn chương trình làm sạch, cần phải xem xét chất liệu của thiết bị y tế cần làm sạch và
hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.
 Các sản phẩm phải được lắp vào thiết bị để đảm bảo rằng các sản phẩm được xả sạch.
 Cần phải rửa sản phẩm bằng nước lạnh trong ít nhất 60 giây.
 Sau đó, cần làm sạch sản phẩm trong 10 phút bằng "Neodisher® MediClean forte" (Dr.
Weigert) với liều lượng 5 ml/l (pH> 10,0 ~ 11,5) ở 55°C.
 Cần rửa sản phẩm bằng nước lạnh khử ion trong ít nhất 60 giây.
 Cần tiến hành khử trùng bằng nhiệt theo khái niệm A0 phù hợp với DIN EN ISO 15883-1 (theo
khuyến nghị của Ủy ban KRINKO tại Viện Robert Koch, giá trị A0 là 3000).
 Cần sấy tự động ở 110°C trong ít nhất 20 phút.
③ Bảo dưỡng/ Kiểm tra
 Khi hoàn tất chu trình làm sạch và khử trùng, cần làm nguội sản phẩm đến nhiệt độ phòng.
 Cần ngăn chặn dư lượng và độ ẩm còn lại bằng cách kiểm tra trực quan các nơi xung yếu
(hốc, lỗ mù, vết lõm và rãnh).
 Loại bỏ và thay thế các sản phẩm bị hỏng và bị lỗi.
④ Đóng gói
 Các sản phẩm có đầu dễ gãy phải được bảo quản trong các giá đỡ phù hợp.
 Sử dụng các khay do aap cung cấp; nếu không có, cần sử dụng các khay tiệt trùng đa năng
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
⑤ Khử trùng bằng hơi nước bão hòa
Đối với Hoa Kỳ: Chỉ sử dụng máy tiệt trùng và các phụ kiện tiệt trùng được FDA chấp thuận.
Loại chu trình: Chu trình đầy đủ với quy trình chân không sơ bộ được phân đoạn
 Loại chu trình: Chu trình đầy đủ với quy trình chân không sơ bộ được phân đoạn
 Cài đặt các điểm cho các tham số:
o Nhiệt độ tiếp xúc:
 đối với khu vực CE: 134°C (273°F)
 đối với FDA: 270°F (132°C)
o Thời gian tiếp xúc: 4 phút
o Thời gian sấy: 20 phút liên tục hoặc quy trình sấy phân đoạn
Thông tin này được cung cấp mà không cần đảm bảo. Các hướng dẫn trên đã được aap xác nhận là
phù hợp cho việc gia công sản phẩm để sử dụng nhưng không thể thay thế các mô tả quy trình chi tiết
vì chúng tôi không thể cung cấp mô tả chi tiết về nhiều quy trình gia công đã sử dụng trên toàn thế
giới. Cán bộ gia công chịu trách nhiệm về kết quả mong muốn trong quá trình gia công thực tế bằng
cách sử dụng thiết bị, vật liệu và nhân viên trong cơ sở gia công. Để đạt được điều này, cần xác nhận
và kiểm tra định kỳ quy trình tại hiện trường.
Người sử dụng phải giảm thiểu bất kỳ yếu tố có thể ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng và nhận dạng
sản phẩm (ví dụ: độ rung không cần thiết, sức căng, độ ẩm, nhiệt và bức xạ UV.
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Điều kiện đóng gói, vô khuẩn, bảo quản và vận chuyển

Sản phẩm đóng gói vô khuẩn
Các sản phẩm được khử trùng bằng bức xạ gamma. Hệ thống đóng gói bao gồm một hệ thống bảo
vệ vô khuẩn (đóng gói 2 lớp) trong bao bì bảo vệ. Bao bì bảo vệ được dán nhãn có thể được sử dụng
cho hồ sơ bệnh nhân để đảm bảo truy xuất nguồn gốc của sản phẩm.
Điều kiện bảo quản và vận chuyển
Loại

Điều kiện

Khoảng nhiệt độ

Độ ẩm

Thời gian tối đa

Sản phẩm
đóng gói vô
khuẩn

Vận chuyển

0 °C to 60 °C

<70%

6 ngày

Bảo quản

15 °C to 23 °C

<70%

Đến ngày hết hạn*

* Nếu vượt quá các điều kiện bảo quản, giới hạn trên theo thời gian tương đương với điều kiện vận
chuyển sẽ được áp dụng: nhiệt độ từ 0°C đến 60°C với độ ẩm tối đa là 70% trong tối đa 3 ngày.

± 0,7 mm
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Các sản phẩm được đóng gói vô khuẩn phải được bảo quản trong bao bì ban đầu được dán dấu niêm
phong. Các sản phẩm phải được bảo quản tránh bụi và ở nơi khô ráo, sạch sẽ, tránh ánh nắng trực
tiếp. Việc mở bao bì bảo vệ (xé dấu niêm phong) được coi là đa sử dụng sản phẩm.
Hệ thống bảo vệ vô khuẩn phải được kiểm tra các khuyết tật trước khi mở. Nếu xác định được bất kỳ
khuyết tật thì không được sử dụng sản phẩm. Bao bì vô khuẩn chỉ được mở trong quá trình phẫu thuật
theo quy định của bệnh viện. Các sản phẩm phải được kiểm tra trực quan trước khi sử dụng. Các sản
phẩm có khuyết tật dưới bất kỳ hình thức nào đều phải được thải bỏ.
Ngày hết hạn phải luôn được kiểm tra trước khi mở bao bì. Nếu hết hạn thì không nên sử dụng sản
phẩm.
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Định nghĩa ký hiệu
Không tiệt trùng

Không tái sử dụng

Ngày sản xuất

Tham khảo Hướng dẫn
sử dụng

Nhà sản xuất

Chú ý: Tham khảo tài
liệu đính kèm

Số lượng sản phẩm

Số danh mục

Chú ý: Luật liên bang Hoa Kỳ hạn
chế việc buôn bán thiết bị này
hoặc phải theo yêu cầu của bác
sĩ (Hoa Kỳ)

Mã lô

Tiệt trùng bằng tia gamma

Giới hạn nhiệt độ

Không tiệt trùng

Giới hạn độ ẩm

Sử dụng theo ngày

Tránh ánh nắng trực tiếp

Giữ khô ráo

Không sử dụng nếu bao
bì bị hỏng

Nhãn cho các thiết bị y tế loại I
và loại Ir

Nhãn cho các thiết bị y
tế loại Im và loại IIa

REF: WM 7001-00 REV: 11/ 2020-06-10
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Phụ lục: Hình ảnh dụng cụ
Kềm uốn:

Thanh uốn (dụng cụ uốn)

Dây làm sạch

Các loại kềm, kẹp

Khay dụng cụ

Giá đỡ

Khay đựng nẹp, khay đựng vít

Khay đựng nẹp

Đục xương

Các loại dàn xương (Bone
Spreader)

Các dụng cụ định vị nẹp xương

Dụng cụ bảo vệ mô

Các dụng cụ dẫn hướng mũi
khoan

Các loại tua vít, tay cầm tua vít,
đầu tua vít

Tay cầm các loại

Tay cầm giới hạn lực

Dụng cụ đặt/tháo nẹp xương

Các loại dụng cụ đo
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LIST OF APPLIED STANDARDS
Further company specific applied standards, laws etc. that are followed by the company regardless of specific products are not listed here but in FB-204.
Comments
Harmon.i

1.

Standard

Title

(Describe which part of the standard is applied)

System standards

No

DIN EN ISO 13485:2016 +
DIN EN ISO 13485
Berichtigung 1:2017

No

DIN EN ISO 14971:2020

/

(EU) 2017/745

/

21 CFR Part 820

2.

Full or partly

Partly

Full
Partly

Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes

The standard is fully fulfilled, except for the point "activities during
installation" which is not applicable to the product.

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO
14971:2019); German version EN ISO 14971:2019

---

Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of Some points are not applicable for the presented product (see
5 April 2017 on medical devices
General Safety and Performance Requirements Checklist)

Full

Code of Federal Regulations; Food and Drugs; Quality System Regulation

---

Full

Instrumentation for use in association with non-active surgical implants General requirements (ISO 16061:2021); German Version EN ISO
16061:2021

---

Full

Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments ---

Osteosynthesis Standards

No

ISO 16061:2021

3.

Material Standards

No

ASTM F899 - 20

No

ASTM F136 - 19:2019

partly

No

DIN EN 10088-1:2014

Full

Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminunn-4Vanadium EU
(Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Innplant Applications (UNS R56401)

Only used for material definition AISI 316LS/LVM or material 1.4441,
respectively.

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

---

1: Yes also indicates that there is may be an older version of this standard that was harmonized. In this case the harmonized version of this standard is noted in the comments.
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Comments
Harmon.1

Standard

Full or partly

No

DIN EN 10088-2:2014

Full

No

DIN EN 10088-3:2014

Full

Title

(Describe which part of the standard is applied)

Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip of corrosion resisting steels for general purposes
Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion

---

resisting steels for general purposes

No

4.
No

No

DIN EN ISO 7153-1:2017

Full

Surgical instruments — Materials — Part 1: Metals (ISO 7153-1:2016);
German version EN ISO 7153-1:2016

The definition of the material composition in DIN EN ISO 7153-1 is
not identical to the material definition in DIN EN ISO 16061 for all
materials which we use.

Labeling Standards
DIN EN 1041:2013

DIN EN 150 15223-1:2017

Full

Partly

Information supplied by the manufacturer of medical devices;
German version EN 1041:2008+A1:2013
Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling
and information to be supplied — Part 1: General requirements
(ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03);

Not all listed symbols are used but for the used symbols the standard
was fully considered.

German version EN ISO 15223-1:2016
5.

No

Biocompatibility Standards

DIN EN ISO 10993-1:2021

Partly

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing
within a risk management process (ISO 10993-1:2018, including corrected
version 2018-10);

All endpoints have been addressed in a biological risk assessment.
Not all endpoints under consideration were evaluated as needed for
testing.

German version EN ISO 10993-1:2020
6.

Sterilization, Cleaning and Packaging Standards

No

ASTM F3127-16

No

DIN EN ISO 11607-1:2020

Full

Partly

Validation Cleaning Processes used during the manufacture of medical
devices

For the validation of the internal cleaning process.

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements
for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 116071:2019); German version EN ISO 11607-1:2020

In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-1 is used or referenced
where appropriate.
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Comments

Title

(Describe which part of the standard is applied)

No

DIN EN 150 11607-2:2020

Partly

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation
requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 116072:2019); German version EN ISO 11607-2:2020

In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-2 is used or referenced
where appropriate. Basis for the transport- and packaging validation.

No

DIN EN ISO 11737-1:2018

Partly

Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products (ISO 117371:2018); German version EN ISO 11737-1:2018

The determination of the population of microorganisms on products
.
is the same for sterile and non-sterile products.

Partly

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of
sterility performed in the definition, validation and maintenance of a
sterilization process (ISO 11737-2:2009); German version EN ISO 117372:2009

Sterility tests are performed during sterilization validation procedure.

Processing of health care products - Information to be provided by the
medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO
17664:2017); German version EN ISO 17664:2017

Basis for the reprocessing validation performed by aap.

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for
the development, validation and routine control of a sterilization process
for medical devices (ISO 17665-1:2006); German version EN ISO 176651:2006

aap claims that the customer must follow the moist heat sterilization
method for the sterilization of the unsterile delivered medical devices
prior to use and after reprocessing of reusable medical devices.

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical
devices (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016); German version EN 623661:2015 + AC:2015

---

No

DIN EN ISO 11737-2:2010

No

DIN EN ISO 17664:2018

No

DIN EN ISO 17665-1:2006

7.

Usability for medical devices

No

DIN EN 62366-1:2017

8.

Common Specifications

Full

Partly

Full

Confidential- All rights reserved by aap Implantate AG. Any non-authorized copying, reproduction or distribution is not permitted.
Template no: FB-594, Template Version: 02, Template Valid from: 2021-05-20, Reference: PB-027, PB-036

aap Implantate AG
Lorenzweg 5

List of Applied Standards

12099 Berlin

Liste angewandter Normen

Germany

doc-ID: LAS-02-01
rev: 05
page: 1 / 5

TITEL/TITLE: INSTRUMENTS MEASURABLE
Filename: LAS-02-01.rev05

APPROVAL

Author

Function

Department

Date

Name

RnD Engineer

RnD

2021-02-15

J. Haesner

Reviewer

Junior QM Manager

QM

2021-02-15

E. Emig

Reviewer

Director RnD Trauma

RnD

2021-02-15

A. Reuter

Approval

Head of QM

QM

2021-02-15

T. Batsch

Signature

7.

1/

adtAAA-4---

f 4
c,6 .

C l
v

7--f

CHANGE HISTORY
No.
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Author

Change

1
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Reinhard Goswin

Initial version

2

2020-08-11

Reinhard Goswin

Update of standards, new format, changed acc. to PB-027_13

3

2020-09-28

Reinhard Goswin

Deleted: harmonized versions in the comments of 14971, 15223-1;
foot note
Added: 10993-18:2020, F3127, 13485 Berichtigung 1:2017;
harmonized versions in the comments of 16061, 11607-1, -2, 11737-1,
62366; German version in Title of 556-1
Changed: Field "Harmon." for MEDDEV 2.7.1, 16061, 1041, 62366; ISO
14971:2019 to DIN EN 150 14971:2020
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Jonas Haesner
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5
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Added : DIN EN 62366-1:2008-09
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LIST OF APPLIED STANDARDS
Where a newer version of a not harmonized standard exists additionally to the harmonized standard, it is also listed to reflect the state of the art. Further company
specific applied standards, laws etc. that are followed by the company regardless of specific products are not listed here but in FB-204.
Harmon.
1.

Standard

Full or partly

Comments

Title

(Describe which part of the standard is applied)

System standards

Yes

DIN EN ISO 13485:2016 +
DIN EN 150 13485
Berichtigung 1:2017

Yes

DIN EN ISO 14971:2013

Partly

Full

Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes

The standard is fully fulfilled, except for the point "activities during
installation" which is not applicable to the product.

Medical devices - Application of risk management to medical devices (150
14971:2007, Corrected version 2007-10-01);

---

German version EN ISO 14971:2012
No

DIN EN ISO 14971:2020

Full

---

COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC - of 14 June 1993 concerning medical
devices

Some points are not applicable for the presented product (see
Essential Requirements Checklist)

/

93/42/EEC

/

MEDDEV 2.7/1 rev4

Full

Guidelines on Medical Devices - Clinical Evaluation: A Guide for
Manufacturers and Notified Bodies under Directives 93/42/EEC and
90/385/EEC

---

/

21 CFR Part 820

Full

Code of Federal Regulations; Food and Drugs; Quality System Regulation

---

/

80/181/EEC

Full

COUNCIL DIRECTIVE 80/181/EEC — of 20 December 1979 concerning units
of measurement

---

Full

Instrumentation for use in association with non-active surgical implants General requirements (ISO 16061:2015)

Harmonized version: EN ISO 16061:2009

Full

Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments ---

2.

Osteosynthesis Standards

No

DIN EN ISO 16061:2015

3.

Material Standards

No

ASTM F899-20

Partly

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO
14971:2019); German version EN ISO 14971:2019

Confidential- All rights reserved by aap implantate AG. Any non-authorized copying, reproduction or distribution is not permitted.

Template no: FB-594, Template Version: 01, Template Valid from: 2020-04-30, Reference: PB-036

aap Implantate AG
12099 Berlin

Standard

No

ASTM F138-19:2019

No

DIN EN 10088-1:2014
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partly
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No

DIN EN 10088-2:2014

Full
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DIN EN 10088-3:2014

Full

No

DIN EN ISO 7153-1:2017

Full
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Comments

Title

(Describe which part of the standard is applied)

Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Only used for material definition AISI 316L5/LVM or material 1.4441,
Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS S31673)
respectively.
Stainless steels - Part 1: List of stainless steels
Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and
strip of corrosion resisting steels for general purposes
Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion
resisting steels for general purposes
Surgical instruments — Materials — Part 1: Metals (ISO 7153-1:2016);
German version EN ISO 7153-1:2016

---

The definition of the material composition in DIN EN ISO 7153-1 is
not identical to the material definition in DIN EN ISO 16061 for all
materials which we use.

Labeling Standards

DIN EN 1041:2013

DIN EN ISO 15223-1:2017

Full

Partly

Information supplied by the manufacturer of medical devices;
German version EN 1041:2008+A1:2013
Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling
and information to be supplied — Part 1: General requirements
(ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03);

Harmonized version: DIN EN 1041:2008

Not all listed symbols are used but for the used symbols the standard
was fully considered.

German version EN ISO 15223-1:2016
5.

Biocompatibility Standards

Yes

DIN EN ISO 10993-1:2010

Partly

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing
within a risk management system (ISO 10993-1:2009);
German version EN ISO 10993-1:2009

No

Yes

ISO 10993-1:2018-08

DIN EN ISO 10993-5:2009

Partly

Partly

Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing
within a risk management process
Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro
cytotoxicity (ISO 10993-5:2009);

All in Table A.1 listed biological effects have been considered. Not all
biological effects under consideration were evaluated as needed for
testing.
All endpoints have been addressed in a biological risk assessment.
Not all endpoints under consideration were evaluated as needed for
testing.
No use of fluid and absorbing test items for cytotoxicity.

German version EN ISO 10993-5:2009
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Standard

DIN EN ISO 10993-18:2009

Full or partly

Partly

6.

No

ISO 10993-18:2020
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Comments

Title

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of materials (ISO 10993-18:2005);
German version EN ISO 10993-18:2009

No

rev: 05

Liste angewandter Normen

Germa ny

Harmon.
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(Describe which part of the standard is applied)
Not all parts of the standard are applicable to the presented products
(for example "polymers").

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of medical device materials within a risk management
process

---

Partly

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements
for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 116071:2006 + Amd 1.:2014); German version EN 150 11607-1:2017

Harmonized version: EN ISO 11607-1:2009
In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-1 is used or referenced
where appropriate.
Harmonized version: EN ISO 11607-2:2006
In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-1 is used or referenced
where appropriate. Basis for the transport- and packaging validation.

Full

Sterilization, Cleaning and Packaging Standards

DIN EN ISO 11607-1:2017

Na

DIN EN ISO 11607-2:2017

Partly

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation
requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 116072:2006 + Amd 1.:2014); German version EN ISO 11607-2:2017

Na

DIN EN ISO 11737-1:2018

Partly

Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products (ISO 117371:2018); German version EN ISO 11737-1:2018

Harmonized version: EN ISO 11737-1:2006 + AC:2009
The determination of the population of microorganisms an products
is the same for sterile and non-sterile products.

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of
sterility performed in the definition, validation and maintenance of a
sterilization process (ISO 11737-2:2009); German version EN ISO 117372:2009

Sterility tests are performed during sterilization validation procedure.

Yes

DIN EN ISO 11737-2:2010

Partly

Yes

DIN EN 150 15883-1:2014

Full

Washer-disinfectors - Part 1: General requirements, terms and definitions
and tests (ISO 15883-1:2006 + Amd 1:2014); German version EN ISO 15883- ---1:2009 + A1:2014

Yes

DIN EN ISO 17664:2018

Full

Processing of health care products - Information to be provided by the
medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO
17664:2017); German version EN ISO 17664:2017

Basis for the reprocessing validation performed by aap.
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Full or partly

Title

Partly

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for
the development, validation and routine control of a sterilization process
for medical devices (ISO 17665-1:2006); German version EN ISO 176651:2006

aap claims that the customer must follow the moist heat sterilization
method for the sterilization of the unsterile delivered medical
devices prior to use and after reprocessing of reusable medical
devices.

(Describe which part of the standard is applied)

Yes

DIN EN ISO 17665-1:2006

No

ISO 19227:2018

Full

Implants for surgery - Cleanliness of orthopedic implants - General
requirements

---

No

ASTM F3127 -16

Full

Standard Guide for Validating Cleaning Processes Used During the
Manufacture of Medical Devices

--

7.

Usability for medical devices

No

DIN EN 62366-1:2017

Full

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical
devices (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016); German version EN 623661:2015 + AC:2015

Yes

DIN EN 62366-1:2008-09

Full

Medical devices - Application of usability engineering to medical devices
(IEC 62366:2007); German version EN 62366:2008

---
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CHANGE HISTORY
No.

Date

Author

Change

1

2020-08-14

Reinhard Goswin

Initial version

2

2020-08-14

Reinhard Goswin

update

3

2020-10-23

Reinhard Goswin

Deleted: harmonized versions in the connments of 14971, 15223-1;
foot note
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LIST OF APPLIED STANDARDS
Where a newer version of a not harmonized standard exists additionally to the harmonized standard, lt is also listed to reflect the state of the art. Further company
specific applied standards, laws etc. that are followed by the company regardless of specific products are not listed here but in FB-204.
Harmon.
1.

Standard

Full or partly

Comments

Title

(Describe which part of the standard is applied)

System standards
DIN EN ISO 13485:2016 +

Yes

DIN EN ISO 13485
Berichtigung 1:2017

Yes

DIN EN 150 14971:2013

Partly

Full

Medical devices - Quality management systems - Requirements for
regulatory purposes

The standard is fully fulfilled, except for the point "activities during
installation" which is not applicable to the product.

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO
14971:2007, Corrected version 2007-10-01);

---

German version EN ISO 14971:2012
DIN EN ISO 14971:2020

Partly

Medical devices - Application of risk management to medical devices (ISO
14971:2019); German version EN 150 14971:2019

Especially the annexes were used.

/

93/42/EEC

Partly

COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC - of 14 June 1993 concerning medical
devices

Some points are not applicable for the presented product (see
Essential Requirements Checklist)

/

MEDDEV 2.7/1 rev4

Full

Guidelines an Medical Devices - Clinical Evaluation: A Guide for
Manufacturers and Notified Bodies under Directives 93/42/EEC and

---

21 CFR Part 820

Full

Code of Federal Regulations; Food and Drugs; Quality System Regulation

Full

Instrumentation for use in association with non-active surgical implants General requirements (ISO 16061:2015); German version EN ISO
16061:2015

No

/
2.

Osteosynthesis Standards

Na

DIN EN ISO 16061:2015

90/385/EEC
-

Harmonized version: DIN EN ISO 16061:2010

3.

Material Standards

Na

ASTM F899 — 20

Full

Standard Specification for Wrought Stainless Steels for Surgical Instruments ---

Na

ASTM F136 - 13

Full

Standard Specification for Wrought Titanium-6Aluminum-4Vanadium ELI
(Extra Low Interstitial) Alloy for Surgical Implant Applications (UNS R56401)

Only for IU-7972-00 (see also DIN EN ISO 5832-3)
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ASTM F138-19

No

DIN EN 10088-1:2014

Full or partly

partly

page: 3 / 5
Comments

Title

(Describe which part of the standard is applied)

Standard Specification for Wrought 18Chromium-14Nickel-2.5Molybdenum Only used for material definition AISI 316L5/LVM or material 1.4441,
Stainless Steel Bar and Wire for Surgical Implants (UNS 531673)
respectively.

Full

Stainless steels - Part 1: List of stainless steels

---

--

No

DIN EN 10088-3:2014

Full

Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished
products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion
resisting steels for general purposes

No

DIN EN ISO 5832-3:2017

Full

Implants for surgery - Metallic materials - Part 3: Wrought titanium 6aluminium 4-vanadium alloy (ISO 5832-3:1996); German version EN ISO
5832-3:2012

Only for IU-7972-00 (see also ASTM F136)

Na

DIN EN ISO 7153-1:2017

Full

Surgical instruments — Materials — Part 1: Metals (ISO 7153-1:2016);
German version EN ISO 7153-1:2016

The definition of the material composition in DIN EN ISO 7153-1 is
not identical to the material definition in DIN EN ISO 16061 for all
materials which we use.

4.
No

Yes

Labeling Standards
DIN EN 1041:2013

DIN EN ISO 15223-1:2017

Full

Partly

Information supplied by the manufacturer of medical devices;
German version EN 1041:2008+A1:2013
Medical devices — Symbols to be used with medical device labels, labelling
and information to be supplied — Part 1: General requirements
(ISO 15223-1:2016, Corrected version 2017-03);

Harmonized version: DIN EN 1041:2008

Not all listed symbols are used but for the used symbols the standard
was fully considered.

German version EN ISO 15223-1:2016
5.
Yes

Na

Yes

Biocompatibility Standards
DIN EN ISO 10993-1:2010

ISO 10993-1:2018-08

DIN EN ISO 10993-5:2009

Partly

Partly

Partly

Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing
within a risk management system (ISO 10993-1:2009);

All in Table A.1 listed biological effects have been considered. Not all
biological effects under consideration were evaluated as needed for

German version EN ISO 10993-1:2009

testing.

Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing
within a risk management process

All endpoints have been addressed in a biological risk assessment.
Not all endpoints under consideration were evaluated as needed for
testing.

Biological evaluation of medical devices - Part 5: Tests for in vitro
cytotoxicity (ISO 10993-5:2009);

Na use of fluid and absorbing test items for cytotoxicity.

German version EN ISO 10993-5:2009
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Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of materials (ISO 10993-18:2005);
German version EN ISO 10993-18:2009
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page: 4 / 5
Comments

(Describe which part of the standard is applied)
Not all parts of the standard are applicable to the presented products
(for example "polymers").

Biological evaluation of medical devices - Part 18: Chemical
characterization of medical device materials within a risk management
process

Sterilization, Cleaning and Packaging Standards

DIN EN ISO 11607-1:2017

No

DIN EN ISO 11607-2:2017

Yes

DIN EN 556-1:2001 +
Amendment 1:2006

No

DIN EN ISO 11737-1:2018

Yes

DIN EN ISO 11737-2:2010

Yes

DIN EN ISO 17664:2018

Partly

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements
for materials, sterile barrier systems and packaging systems (ISO 116071:2006 + Amd 1.:2014); German version EN ISO 11607-1:2017

Harmonized version: EN ISO 11607-1:2009
In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-1 is used or referenced
where appropriate.

Partly

Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation
requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 116072:2006 + Amd 1.:2014); German version EN ISO 11607-2:2017

Harmonized version: EN ISO 11607-2:2006
In the absence of direct specifications, the validation regulation for
sterile packaging systems - DIN EN ISO 11607-1 is used or referenced
where appropriate. Basis for the transport- and packaging validation.

Full

Sterilization of medical devices - Requirements for medical devices to be
designated "STERILE" — Part 1: Requirements for terminally sterilized
medical devices; German version EN 556-1:2001, Corrigenda to DIN EN
556-1:2002-03; German version EN 556-1:2001/AC:2006

Partly

Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1:
Determination of a population of microorganisms on products (ISO 117371:2018); German version EN ISO 11737-1:2018

Harmonized version: EN ISO 11737-1:2006 + AC:2009
The determination of the population of microorganisms on products
is the same for sterile and non-sterile products.

Partly

Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of
sterility performed in the definition, validation and maintenance of a
sterilization process (ISO 11737-2:2009); German version EN ISO 117372:2009

Sterility tests are performed during sterilization validation procedure.

Processing of health care products - Information to be provided by the
medical device manufacturer for the processing of medical devices (ISO
17664:2017); German version EN ISO 17664:2017

Basis for the reprocessing validation performed by aap.

Full
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Comments

Full or partly

Title

Partly

Sterilization of health care products - Moist heat - Part 1: Requirements for
the development, validation and routine control of a sterilization process
for medical devices (ISO 17665-1:2006); German version EN ISO 176651:2006

aap claims that the customer must follow the moist heat sterilization
method for the sterilization of the unsterile delivered medical
devices prior to use and after reprocessing of reusable medical
devices.

(Describe which part of the standard is applied)

Yes

DIN EN ISO 17665-1:2006

No

ISO 19227:2018

Full

Implants for surgery - Cleanliness of orthopedic implants - General
requirements

---

No

ASTM F3127 -16

Full

Standard Guide for Validating Cleaning Processes Used During the
Manufacture of Medical Devices

---

_
7.

Na

Usability for medical devices

DIN EN 62366-1:2017

Partly

Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical
devices (IEC 62366-1:2015 + COR1:2016); German version EN 623661:2015 + AC:2015

Harmonized version: EN 62366:2008
As the product has been developed before the standard has been
published, so only appendix C "User Interface of Unknown
Provenance" is applicable.
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Nhà sản xuất:
Address:
Điện thoại:
Fax:
Website:

aap Implantate AG
Lorenzweg 5, 12099 Berlin, Đức
(sau đây gọi là aap)
+49 (0) 30 750 19 0
+49 (0) 30 750 19 111
www.aap.de

Ngoài ra, nên sử dụng bơm tiêm hoặc súng bắn nước cao áp để rửa hốc, lỗ mù, vết lõm và
rãnh bằng nước máy lạnh trong ít nhất 30 giây. Cần tránh tiếp xúc giữa các sản phẩm và ống
tiêm hoặc súng bắn nước cao áp để ngăn chặn các vết trầy xước.
 Để khô các sản phẩm và chuyển sang bước làm sạch tiếp theo.
② Quy trình làm sạch/khử trùng tự động
 Khi chọn chương trình làm sạch, cần phải xem xét chất liệu của thiết bị y tế cần làm sạch và
hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị.
 Các sản phẩm phải được lắp vào thiết bị để đảm bảo rằng các sản phẩm được xả sạch.
 Cần phải rửa sản phẩm bằng nước lạnh trong ít nhất 60 giây.
 Sau đó, cần làm sạch sản phẩm trong 10 phút bằng "Neodisher® MediClean forte" (Dr. Weigert)
với liều lượng 5 ml/l (pH> 10,0 ~ 11,5) ở 55°C.
 Cần rửa sản phẩm bằng nước lạnh khử ion trong ít nhất 60 giây.
 Cần tiến hành khử trùng bằng nhiệt theo khái niệm A0 phù hợp với DIN EN ISO 15883-1 (theo
khuyến nghị của Ủy ban KRINKO tại Viện Robert Koch, giá trị A0 là 3000).
 Cần sấy tự động ở 110°C trong ít nhất 20 phút.
③ Bảo dưỡng/ Kiểm tra
 Khi hoàn tất chu trình làm sạch và khử trùng, cần làm nguội sản phẩm đến nhiệt độ phòng.
 Cần ngăn chặn dư lượng và độ ẩm còn lại bằng cách kiểm tra trực quan các nơi xung yếu (hốc,
lỗ mù, vết lõm và rãnh).
 Loại bỏ và thay thế các sản phẩm bị hỏng và bị lỗi.
④ Đóng gói
 Các sản phẩm có đầu dễ gãy phải được bảo quản trong các giá đỡ phù hợp.
 Sử dụng các khay do aap cung cấp; nếu không có, cần sử dụng các khay tiệt trùng đa năng
theo hướng dẫn của nhà sản xuất.


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mã tham chiếu: WM 7028-00
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Dụng cụ giới hạn lực
Hướng dẫn sử dụng này và tất cả các sản phẩm được đề cập trong Hướng dẫn Sử dụng này chỉ liên
quan đến các thiết bị y tế của aap Implantate AG. Các sản phẩm trên là các dụng cụ cấy ghép và phụ
kiện (dụng cụ, máy khoan, đinh và các phụ kiện tương tự) cần thiết để phẫu thuật. Các sản phẩm chỉ
có thể được các nhân viên y tế đã qua đào tạo sử dụng phù hợp theo hướng dẫn của AO Foundation.
Hướng dẫn sử dụng cũng áp dụng cho tất cả các sản phẩm được sử dụng cùng nhau.

Mục đích sử dụng
Dụng cụ giới hạn lực được sử dụng để giới hạn lực truyền đến một mức đã xác định khi lắp vít khóa.
Chỉ định sử dụng
Các dụng cụ không có chỉ định. Các dụng cụ được sử dụng là một phần của một hệ thống hoàn chính
bao gồm các dụng cụ cấy ghép app và các thiết bị app. Dụng cụ cho hệ thống được liệt kê trong
Hướng dẫn sử dụng liên quan.

Chống chỉ định tuyệt đối
Các dụng cụ không có chống chỉ định. Các chống chỉ định phụ thuộc vào hệ thống cấy ghép liên quan.
Sản phẩm chỉ được sử dụng với dụng cụ cậy ghép app và được chống chỉ định đối với tất cả ứng
dụng ngoài mục đích sử dụng đã quy định.
Trong trường hợp có bất kỳ sự cố xảy ra với các sản phẩm aap, các sự cố này phải được báo cáo
ngay lập tức qua incident@aap.de. Các sản phẩm liên quan phải được thu giữ để kiểm tra thêm.
Nhà sản xuất sẽ không chấp nhận trả lại các dụng cụ cấy ghép khác đã sử dụng.

Sử dụng, cảnh báo và biện pháp đề phòng
Tiền phẫu thuật:
Khi lấy dụng cụ cấy ghép ra khỏi bao bì, hãy luôn kiểm tra tính toàn vẹn của dụng cụ cấy ghép, loại và
kích thước dụng cụ cấy ghép có phù hợp với thông số kỹ thuật trên nhãn in. Không nên sử dụng sản
phẩm đã hỏng. aap chỉ chịu trách nhiệm về các sản phẩm đã cung cấp. Bất kỳ sửa đổi ngoài ý muốn
sẽ được đơn vị sử dụng (phòng khám, cơ sở thực hành...) chịu trách nhiệm pháp lý về thiết bị y tế
mới.
Việc sử dụng các sản phẩm được mô tả chi tiết trong kỹ thuật phẫu thuật liên quan và có thể được
tiếp cập thông qua aap hoặc trực tuyến tại www.aap.de.
aap bán các sản phẩm chưa tiệt trùng được dán nhãn thích hợp và phải được gia công thích hợp
trước khi sử dụng (xem chương “Gia công sản phẩm”).
Trước khi phẫu thuật, bác sĩ phẫu thuật phải thông thạo quy trình phẫu thuật nói chung, đặc biệt là kỹ
thuật phẫu thuật cần thiết cho các sản phẩm được sử dụng. Lựa chọn đúng và đặt hang sản phẩm là
rất quan trọng. Hướng dẫn về cách kết hợp sản phẩm được trình bày trong mô tả của kỹ thuật phẫu
thuật thích hợp.
Lưu ý
Việc sử dụng các sản phẩm của aap với các sản phẩm và/ hoặc phụ kiện của các nhà sản xuất khác
chưa được aap kiểm tra và bị loại trừ.
Trọng quá trình phẫu thuật
Thiết bị giới hạn lực chỉ có thể được sử dụng để siết chặt các sản phẩm chỉnh hình hoặc chấn thương,
nhưng không được sử dụng để nới lỏng các vít vì điều này có thể dẫn đến hỏng thiết bị. Ngay sau khi
siết chặt đến giới hạn lực, thiết bị giới hạn lực sẽ ngắt ra với tiếng “click”, do đó ngăn chặn truyền lực
cao hơn so với quy định của nhà sản xuất. Để đảm bảo độ chính xác, thiết bị chỉ có thể được sử dụng
bằng tay.
Độ chính xác của Thiết bị giới hạn lực mới xuất xưởng:
• ± 10%
Tuổi thọ của Thiết bị giới hạn lực
Thiết bị giới hạn lực được sử dụng có giới hạn thời gian và có thể được tái sử dụng trong vòng đời sử
dụng sản phẩm. Tuổi thọ sử dụng của sản phẩm là ba năm hoặc khoảng 6.000 lần click hoặc 250 chu
kỳ vô khuẩn. Người vận hành có trách nhiệm theo dõi tuổi thọ sử dụng và phải đảm bảo rằng Thiết bị
giới hạn lực được thải bỏ khi hết hạn sử dụng
aap không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với thiệt hại do thiếu hoặc do kiểm tra sản phẩm không
thường xuyên.

⑤ Khử trùng bằng hơi nước bão hòa
Đối với Hoa Kỳ: Chỉ sử dụng máy tiệt trùng và các phụ kiện tiệt trùng được FDA chấp thuận.
Loại chu trình: Chu trình đầy đủ với quy trình chân không sơ bộ được phân đoạn
 Loại chu trình: Chu trình đầy đủ với quy trình chân không sơ bộ được phân đoạn
 Cài đặt các điểm cho các tham số:
o
Nhiệt độ tiếp xúc:
 đối với khu vực CE: 134°C (273°F)
 đối với FDA: 270°F (132°C)
o
Thời gian tiếp xúc: 4 phút
o
Thời gian sấy: 20 phút liên tục hoặc quy trình sấy phân đoạn
Thông tin này được cung cấp mà không cần đảm bảo. Các hướng dẫn trên đã được aap xác nhận là
phù hợp cho việc gia công sản phẩm để sử dụng nhưng không thể thay thế các mô tả quy trình chi tiết
vì chúng tôi không thể cung cấp mô tả chi tiết về nhiều quy trình gia công đã sử dụng trên toàn thế
giới. Cán bộ gia công chịu trách nhiệm về kết quả mong muốn trong quá trình gia công thực tế bằng
cách sử dụng thiết bị, vật liệu và nhân viên trong cơ sở gia công. Để đạt được điều này, cần xác nhận
và kiểm tra định kỳ quy trình tại hiện trường.
Người sử dụng phải giảm thiểu bất kỳ yếu tố có thể ảnh hưởng đến cấu trúc, chức năng và nhận dạng
sản phẩm (ví dụ: độ rung không cần thiết, sức căng, độ ẩm, nhiệt và bức xạ UV.

6. Định nghĩa ký hiệu
Không tiệt trùng

Không tái sử dụng

Ngày sản xuất

Tham khảo Hướng dẫn sử dụng

Nhà sản xuất

Chú ý: Tham khảo tài liệu đính
kèm

Số lượng sản phẩm

Số danh mục

Nhãn hiệu phù hợp CE + Số
đăng ký của Tổ chức chứng
nhận CE

Mã lô

Chú ý: Luật liên bang Hoa Kỳ
hạn chế việc buôn bán thiết bị
này hoặc phải theo yêu cầu của
bác sĩ (Hoa Kỳ)

Lưu ý
Các sản phẩm có thể tái sử dụng có thể bị hao mòn do sử dụng và mất chức năng của chúng. Do đó
cần phải kiểm tra tính toàn vẹn trước mỗi lần sử dụng. Các phụ kiện bị mòn hoặc suy giảm chức năng
phải được loại bỏ ngay lập tức và thay thế bằng phụ kiện mới. aap không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp
lý nào đối với thiệt hại do thiếu hoặc do kiểm tra không thường xuyên đối với sản phẩm, đặc biệt là
mũi khoan.
Bề mặt của các dụng cụ cấy ghép có thể bị mài mòn do sử dụng và gia công nhiều lần nhãn dán trực
tiếp trên sản phẩm không còn rõ ràng. Nếu thông tin áp dụng cho mặt hàng (ví dụ: số danh mục, nhãn
chức năng, ký hiệu) không rõ ràng, sản phẩm phải được thay thế ngay lập tức.

Gia công sản phẩm
Để đảm bảo rằng giá trị của sản phẩm được duy trì, cần tuân thủ khuyến nghị gia công này cũng như
các luật và tiêu chuẩn quốc gia liên quan. Tất cả các sản phẩm phải được làm sạch và khử trùng trước
khi tiệt trùng.
Màng và nắp bảo vệ, cũng như bất kỳ thiết bị bảo vệ khác, phải được tháo toàn bộ trước khi gia công.
Khay của aap được sử dụng để tiệt trùng, vận chuyển và bảo quản sản phẩm. Chúng không được sử
dụng để làm sạch và khử trùng khi đổ đầy. Sản phẩm phải được tháo ra khỏi khay, làm sạch và khử
trùng riêng.
Đối với Hoa Kỳ: Chỉ sử dụng máy tiệt trùng và các phụ kiện tiệt trùng được FDA chấp thuận
aap đề xuất các quy trình và các thông số cũng như trình tự sau:
① Làm sạch sơ bộ bằng tay  ② Quy trình làm sạch/khử trùng tự động  ③ Bảo dưỡng/ Kiểm tra
 ④ Đóng gói  ⑤ Khử trùng bằng hơi nước bão hòa
Mô tả quy trình:
① Làm sạch sơ bộ bằng tay
 Loại bỏ các chất gây ô nhiễm trong giờ đầu tiên sử dụng sản phẩm.
 Tháo rời các sản phẩm có thể tháo rời; mở hoàn toàn các dụng cụ trục trượt; mở kéo phẫu
thuật và mỏ kẹp 90° để làm sạch càng nhiều bề mặt bị che khuất càng tốt.
 Cho sản phẩm vào nước lạnh và dùng bàn chải (ví dụ như Interlock, REF 09098) để làm sạch
bề mặt dưới nước cho đến khi bề mặt sản phẩm sạch.
 Làm sạch các dụng cụ có lỗ bằng bàn chải tròn phù hợp bên trong lỗ. Bước này nên thực hiện
trong 2 phút và lặp lại 3 lần.
 aap khuyến nghị sử dụng phương pháp xử lý bằng bể siêu âm đối với chất bẩn thô.
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