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Thông báo về An toàn, Đào tạo và Cảnh báo tổng quát - Vui lòng đọc
tài liệu này trước
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

1.0 Thông báo về An toàn, Đào tạo và Cảnh báo tổng
quát - Vui lòng đọc tài liệu này trước
Bắt buộc phải hiểu rõ các ký hiệu và quy ước nêu dưới đây. Tài liệu Hướng dẫn Sử
dụng Hệ thống NanoScope™ xác định những thông tin thiết yếu, quan trọng và hữu
ích thông qua sử dụng những ký hiệu và quy ước này.
1.1

Các Quy ước An toàn Quan trọng

Cảnh báo và quy ước an toàn tuân theo IEC 60601-1.
Người dùng thiết bị này nên liên lạc với đại diện của công ty Arthrex, nếu cần tới kỹ
thuật phẫu thuật toàn diện hơn.

C Ả N H

B Á O !

CẢNH BÁO! là ký hiệu an toàn quan trọng nhất. Ký hiệu này xác định những
thông tin quan trọng thiết yếu cần phải tuân theo một cách chính xác để tránh
thương tích hoặc tử vong.
Hệ thống NanoScope này được thiết kế dành cho các chuyên gia y tế hoàn toàn quen
thuộc với các kỹ thuật và hướng dẫn cần thiết để sử dụng thiết bị. Trước khi sử dụng
thiết bị, hãy đọc và tuân theo tất cả các thông báo và hướng dẫn đề phòng và cảnh
báo được đánh dấu trên sản phẩm và có trong hướng dẫn này. Làm quen với hoạt
động và chức năng của Bảng điều khiển NanoScope cũng như Tay cầm NanoScope
dùng một lần và các phụ kiện có liên quan. Việc không tuân theo các hướng dẫn này
có thể dẫn đến:
•

Thương tích nghiêm trọng cho bệnh nhân

•

Có khả năng xảy ra thương tích cho nhóm phẫu thuật hoặc

•

Hư hỏng hoặc trục trặc của thiết bị hoặc phụ kiện

1. Thận trọng: Luật Liên bang quy định thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo chỉ
thị của bác sĩ.
2. Thiết bị này chủ đích dành cho chuyên viên y tế đã được huấn luyện sử dụng.
3. Không được mở hoặc tìm cách bảo dưỡng hệ thống này, vì làm như vậy có thể
dẫn đến mất hiệu lực bảo hành sản phẩm. Người dùng không được bảo dưỡng
bất kỳ bộ phận nào bên trong Bảng điều khiển hoặc Tay cầm dùng một lần.
4. Chỉ có bác sĩ mới có thể đánh giá các yếu tố lâm sàng liên quan đến từng bệnh
nhân và xác định xem việc sử dụng thiết bị này có được chỉ định hay không.
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Bác sĩ phải xác định kỹ thuật và quy trình cụ thể để đạt được hiệu quả lâm sàng
mong muốn.
5. Công ty Arthrex cung cấp các kỹ thuật phẫu thuật chi tiết dưới dạng in ấn, phim
video và điện tử. Trang mạng của Arthrex cũng cung cấp thông tin và các biểu
diễn về kỹ thuật phẫu thuật chi tiết. Hoặc liên hệ với đại diện Arthrex để được
hướng dã n tại chỗ.
6. Duy trì Bảng điều khiển NanoScope dự phòng đã được kiểm tra và còn hoạt động
để đảm bảo có thể hoàn thành các thủ thuật trong trường hợp thiết bị bị lỗi. Luôn
đảm bảo có sẵn Bộ Tay cầm NanoScope dự phòng trong trường hợp các bộ phận
bị hư hỏng trong bao bì ban đầu hoặc trong quá trình sử dụng.
7. Không sử dụng khi có chất gây mê dễ cháy, khí, chất khử trùng, chất tẩy rửa hoặc
bất kỳ vật liệu nào dễ bị đánh lửa do tia lửa điện.
8. Thiết bị này chỉ để sử dụng cho mục đích nội soi hoặc nội soi khớp thông thường
như đã mô tả trong Hướng dẫn Sử dụng.
9. Chỉ sử dụng thiết bị này dưới sự giám sát của bác sĩ đã qua đào tạo và có giấy
phép. Người chưa qua đào tạo không được sử dụng thiết bị này hoặc sử dụng
thiết bị cho những chỉ định khác với các chỉ định nêu trong Hướng dẫn Sử dụng
này.
10. Chỉ sử dụng các phụ kiện điện tử được Arthrex phê chuẩn. Các phụ kiện khác
có thể làm tăng phát xạ hoặc giảm độ miễn nhiễm của hệ thống. Hãy liên hệ với
đại diện Arthrex để có danh sách đầy đủ các phụ kiện. KHÔNG ĐƯỢC chỉnh
sửa bất kỳ phụ kiện nào. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương
tích cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên phòng mổ.
11. Thiết bị nối đất là điều rất quan trọng để vận hành an toàn. Cắm dây nguồn vào ổ
cắm cấp nguồn điện lưới nối đất đúng cách có đặc tính điện áp và tần số tương
thích với các nguồn được liệt kê trên thiết bị hoặc trong sách hướng dẫn này.
12. Thiết bị này không được dùng chung ổ cắm điện hoặc nối đất với thiết bị hỗ trợ
sự sống hoặc thiết bị duy trì sự sống.
13. Nếu một hoặc nhiều thiết bị hoạt động trên nguồn điện lưới được kết nối đồng
thời với một ổ cắm bằng hộp phân phối điện thì tổng từng dòng điện rò có thể
vượt quá giới hạn cho phép.
14. Không được sử dụng thiết bị nếu bao bì bị hỏng hoặc đã mở trước đó.
15. Trước khi sử dụng, phải kiểm tra bề mặt bên ngoài của Tay Cầm NanoScope,
canuyn và các phụ kiện của người dùng để đảm bảo không có các cạnh thô, cạnh
sắc hoặc phần nhô ra ngoài ý muốn có thể gây thương tích.
16. Các Bộ phận Áp dụng của Thiết bị Điện Y tế khác được sử dụng trong cấu hình
cho Ứng dụng Nội soi phải là Bộ phận Áp dụng BF hoặc CF.
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17. Thiết bị/hệ thống này có thể gây nhiễu sóng vô tuyến hoặc có thể làm gián đoạn
hoạt động của thiết bị gần đó. Có thể cần phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu,
như định hướng lại hoặc di chuyển Hệ thống NanoScope hoặc che chắn vị trí của
thiết bị.
18. Thiết bị này KHÔNG phù hợp để sử dụng khi có sự hiện diện của hỗn hợp chất
gây mê dễ cháy với không khí hoặc với môi trường giàu ô-xy hoặc oxit nitơ.
19. Không được phép sửa đổi Bảng điều khiển NanoScope hoặc Bộ Tay cầm
NanoScope.
20. Bảng điều khiển NanoScope chứa pin lithium ion có thể sạc lại. Pin đã hỏng có
nguy cơ bị nóng quá mức và có khả năng tự bốc cháy. Nếu pin bị hỏng, hãy ngắt
kết nối Bảng điều khiển NanoScope khỏi nguồn điện. Không chạm vào Bảng điều
khiển. Nếu Bảng điều khiển phát ra tia lửa hoặc đang bốc cháy, hãy dập tắt đám
cháy bằng phương pháp dập lửa điện Loại C.
21. Nhiệt độ bề mặt của Tay cầm hoặc Bảng điều khiển có thể tăng lên trong quá
trình sử dụng.
22. Không tiệt trùng lại Tay cầm NanoScope hoặc các bộ phận của tay cầm. Không
bao giờ được tái sử dụng thiết bị có gắn nhãn dùng một lần. Việc tái sử dụng có
thể đặt bệnh nhân vào các nguy cơ về sức khỏe và/hoặc an toàn có thể bao gồm,
nhưng không chỉ giới hạn về, tình trạng bị nhiễm trùng chéo, dụng cụ bị vỡ thành
mảnh không phục hồi được, bị giảm công năng hoặc hiệu quả hình ảnh
video/quang học vì hao mòn, kém hay không hoạt động, không bảo đảm trong
việc tẩy rửa hay tiệt trùng thiết bị một cách hợp lý.
23. Việc không sử dụng thiết bị này theo các hướng dẫn sử dụng dưới đây có thể dẫn
đến hỏng thiết bị, khiến cho thiết bị không phù hợp với mục đích sử dụng, hoặc
gây tổn hại cho quy trình phẫu thuật.
24. Bảng điều khiển không phải là một bộ phận áp dụng và không nhằm để tiếp xúc
với bệnh nhân.
25. Tránh để bệnh nhân tiếp xúc với bất kỳ thiết bị ngoại vi nào gắn vào Bảng điều
khiển, không bao gồm Tay cầm NanoScope.
26. Không bao giờ tiếp xúc với Bảng điều khiển hoặc tháo Tay cầm NanoScope áp
dụng khi đầu xa của Tay cầm tiếp xúc với bệnh nhân.
27. Chất thải sinh học, như thiết bị cắt bỏ, kim tiêm và thiết bị phẫu thuật bị nhiễm
bẩn, phải được thải bỏ một cách an toàn theo quy định của cơ quan.
28. Phải báo cáo sự cố nghiêm trọng cho Arthrex Inc. hoặc đại diện trong nước và cơ
quan y tế nơi xảy ra sự việc.
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1.2

Thông tin

1. Chỉ ở Châu Âu: Những thủ thuật thực hiện dùng các thiết bị này có thể được áp
dụng cho dân số nói chung.
2. Chỉ ở Châu Âu: Lợi ích lâm sàng liên quan đến việc sử dụng những thiết bị này
cao hơn những rủi ro lâm sàng đã biết.
3. Chỉ ở Châu Âu: Không có rủi ro còn lại nào không chấp nhận được hoặc không
biết chắc chắn liên quan đến việc sử dụng lâm sàng những thiết bị này.

Ký hiệu ĐỀ PHÒNG! xác định các phương pháp và thủ thuật cần phải tuân
theo để tránh làm hư hỏng thiết bị hoặc làm cho thiết bị hoạt động không
đúng cách.
1. Không được sử dụng thiết bị cho các thủ thuật khác với những thủ thuật được
chỉ định.
2. Bảo hành có thể bị vô hiệu nếu:
•

Khi vận chuyển hoặc trong lần lắp đặt đầu tiên không được báo cáo
trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thiết bị

•

Thiết bị hoặc các phụ kiện không được sử dụng, chuẩn bị hoặc bảo trì
đúng cách

•

Không tuân thủ các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng

•

Người không được ủy quyền thực hiện sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay
đổi thiết bị

•

Người không được ủy quyền mở thiết bị

Hãy tham khảo Điều khoản Kinh doanh Tổng quát của chúng tôi.
3. Việc nhận tài liệu kỹ thuật từ nhà sản xuất không có nghĩa là cá nhân được phép
thực hiện sửa chữa, điều chỉnh hoặc thay đổi thiết bị hoặc các phụ kiện.
4. Nhà sản xuất sẽ cung cấp trên sơ đồ mạch, danh sách bộ phận thành phần, mô tả,
hướng dẫn hiệu chuẩn và các thông tin khác cần thiết để bộ phận dịch vụ cho bất
kỳ Trung tâm Dịch vụ & Sửa chữa được Ủy quyền của Arthrex theo yêu cầu.
5. Trước mỗi lần sử dụng, phải kiểm tra Bảng điều khiển NanoScope và tất cả thiết
bị liên quan xem có hoạt động đúng cách không. Kiểm tra trực quan Bộ Tay cầm
NanoScope và các bộ phận để đảm bảo không có vết trầy xước, sứt mẻ hoặc vết
nứt.
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6. Đảm bảo rằng điện áp nguồn hiện có khớp với dữ liệu điện áp nguồn trên nguồn
điện bên ngoài.
7. Chỉ sử dụng Bộ điều hợp Nguồn đi kèm với Bảng điều khiển NanoScope. Việc sử
dụng bộ chuyển đổi thay thế hoặc bộ chuyển đổi của bên thứ ba có thể làm giảm
hiệu suất pin hoặc làm hỏng Bảng điều khiển.
8. Không để Bảng điều khiển NanoScope tiếp xúc với hơi ẩm hoặc vận hành thiết bị
ở khu vực ẩm ướt hoặc để chất lỏng phía trên Bảng điều khiển.
9. Không uốn cong quá mức hoặc xoắn dây nguồn.
10. Không uốn cong hoặc gập quá mức cáp của Tay Cầm NanoScope.
11. Nếu Tay Cầm NanoScope bị rơi hoặc cáp, đầu nối hoặc camera bị hỏng theo bất
kỳ cách nào, không được sử dụng Tay cầm. Mở một Tay cầm mới, không bị hư
hỏng.
12. Không bao giờ sử dụng Tay cầm NanoScope cho thủ thuật nội soi khớp mà không
có canuyn. Ống Tay cầm có thể dễ dàng bị uốn cong hoặc gãy nếu tác động lên
xương hoặc các phần xương khác.
13. Lưu trữ Tay cầm NanoScope và tất cả các phụ kiện dùng một lần trong bao bì bảo
vệ ban đầu để tránh làm hỏng gói tiệt trùng trong quá trình lưu trữ.
14. Không lưu trữ Bảng điều khiển NanoScope ở nơi thiết bị sẽ tiếp xúc với nhiệt độ
vượt quá 122°F (50°C). Việc lưu trữ lâu dài nên được kiểm soát ở nhiệt độ thấp
hơn 86°F (30°C), nếu không tuổi thọ pin có thể giảm.
15. Môi trường Độ ẩm Tương đối (RH) Không được Kiểm soát có thể yêu cầu sử
dụng các biện pháp đề phòng Phóng Điện Từ (ESD). Hệ thống NanoScope được
chứng nhận ESD giảm xuống còn 30% RH. Hệ thống NanoScope có thể dễ bị hư
hỏng do phóng điện tĩnh khi sử dụng trong môi trường khô hơn.
16. Không để pin Lithium Ion cạn kiệt sau khi sử dụng di động. Việc này sẽ làm giảm
tuổi thọ của pin sạc. Sạc lại pin bằng cách kết nối hệ thống với nguồn điện. Vui
lòng xem phần Bảo trì để bảo dưỡng pin.
17. Thiết bị bổ sung được kết nối với thiết bị điện y tế phải tuân thủ các tiêu chuẩn
IEC hoặc ISO tương ứng (ví dụ: 60950 cho thiết bị xử lý dữ liệu). Ngoài ra, tất cả
các cấu hình phải tuân thủ các yêu cầu đối với hệ thống điện y tế (xem phiên bản
thứ 3 của tiêu chuẩn IEC 60601-1). Bất kỳ người nào kết nối thiết bị bên ngoài
với cổng đầu vào tín hiệu và đầu ra tín hiệu hoặc các đầu nối khác đã tạo thành
một hệ thống, do đó cần chịu trách nhiệm là hệ thống phải tuân thủ các yêu cầu
của tiêu chuẩn IEC 60601-1. Nếu nghi ngờ, hãy liên hệ với kỹ thuật viên y sinh có
trình độ hoặc đại diện địa phương của bạn.
18. Bàn điều khiển NanoScope được cung cấp với mẫu lắp lỗ ren tiêu chuẩn VESA
MIS-D, 100 mm x 100 mm (3,9 inch X 3,9 inch) ở mặt sau của thiết bị nhằm mục
đích lắp thẳng đứng. Sử dụng dụng cụ kẹp lắp M4. Chiều sâu ren kín là
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10 mm (0,39 inch). Sử dụng các vít có chiều dài thích hợp với độ dày của khung.
Cấu hình lắp và tải trọng đầu này đủ điều kiện cho tất cả các giá treo VESA được
định mức cho ít nhất 5 kg (11 lbs).
19. Thiết bị này đã được thử nghiệm và chứng minh là tuân thủ các giới hạn Loại A
đối với thiết bị y tế theo tiêu chuẩn IEC 60601-1:2005+A1:2012(E) và
IEC 60601-1-2:2014. Những giới hạn này nhằm cung cấp sự bảo vệ hợp lý chống
lại nhiễu có hại trong khi lắp đặt y tế thông thường.
20. Thiết bị này tạo ra và có thể phát năng lượng tần số vô tuyến và, nếu không được
cài đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho (các) thiết bị khác
lân cận.
21. Có thể xảy ra nhiễu trong bất kỳ môi trường lắp đặt nào. Để kiểm tra xem Bảng
điều khiển NanoScope hoặc các thiết bị khác trong môi trường có gây nhiễu hay
không, hãy tắt và bật thiết bị, rồi xác định nguyên nhân. Khắc phục nhiễu bằng
một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
•

Xoay lại hướng hoặc đặt lại vị trí thiết bị nhận tín hiệu.

•

Tăng khoảng cách giữa các thiết bị.

•

Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên một mạch điện riêng biệt.

•

Hỏi nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên bảo dưỡng thực địa để được trợ
giúp.

22. Thiết bị này không được đánh giá để sử dụng với các thiết bị phẫu thuật điện.
23. Sau mỗi lần sử dụng, hãy lau kỹ thiết bị Bảng điều khiển NanoScope bằng một
miếng vải sạch được làm ẩm bằng chất hoạt động bề mặt hoặc chất khử trùng bề
mặt có bán trên thị trường. Tham khảo phần Tẩy rửa và khử trùng,
24. KHÔNG BAO GIỜ để cho các ổ cắm ở Bảng điều khiển tiếp xúc với chất lỏng. Nếu
có bụi hoặc hơi ẩm trong ổ cắm, hãy thổi bằng khí nén khô. CHỈ được cắm giắc
cắm khô vào Bảng điều khiển.
25. KHÔNG BAO GIỜ sử dụng chất lỏng để vệ sinh các điểm tiếp xúc của đầu nối thiết
bị phụ kiện. Dùng khí nén khô để thường xuyên thổi sạch bụi.
26. Chất lỏng trên giắc cắm cáp của thiết bị phụ kiện có thể làm hỏng thiết bị. Trước
khi kết nối cáp, hãy bảo đảm các ổ cắm sạch và khô.
Sau khi sử dụng, thu thập bao bì vô trùng của Tay cầm, Tay cầm và tất cả các cấu phần của
Tay cầm và vứt chúng vào các thùng chứa nguy cơ sinh học thích hợp. Tuân thủ tất cả các
quy định quản lý chất thải địa phương, tiểu bang và quốc gia. Không vứt bỏ Thiết bị Điện và
Điện tử Rác thải (WEEE) vào rác thải đô thị chưa được phân loại.
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1.3

Định nghĩa Ký hiệu

Tất cả các ký hiệu được dùng để ghi trên nhãn, cùng với tiêu đề, mô tả và số ấn định tiêu
chuẩn có trên trang mạng của chúng tôi tại www.arthrex.com/symbolsglossary.

Ký hiệu An toàn
Tuân theo hướng dẫn vận
hành

Thận trọng: Luật Liên bang
quy định thiết bị này chỉ
được bán bởi hoặc theo chỉ
thị của bác sĩ.

Sản phẩm đáp ứng các yêu
cầu thiết yếu của Chỉ thị
93/42/EEC về Thiết bị Y
tế

Đại diện ủy quyền tại Cộng
đồng Châu Âu

Sản phẩm đáp ứng các yêu
cầu thiết yếu của Chỉ thị
93/42/EEC về Thiết bị Y
tế

Dễ vỡ, xử lý cẩn thận

Thông báo Đề phòng với
Cảnh báo

Mặt này hướng lên trên

Giữ khô

Dòng điện xoay chiều

Nguy hiểm về điện, Có
điện áp nguy hiểm. Không
bao giờ được tìm cách sửa
thiết bị. Chỉ Nhân viên
bảo dưỡng đã được đào
tạo mới có thể tháo nắp
che hoặc tiếp cận các cấu
phần hệ thống.

Giới hạn nhiệt độ khi lưu
trữ và vận chuyển
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Ngày, tháng, năm
sản xuất

Giới hạn áp suất khi
lưu trữ và vận chuyển

Nhà sản xuất

Giới hạn độ ẩm khi lưu
trữ và bảo quản

Ký hiệu WEEE [Rác
thải điện tử và thiết
bị điện. Liên quan
đến thời hạn thôi
dùng sản phẩm của
Liên minh Châu Âu.

Thiết bị loại BF

Ký hiệu RF. Bức xạ
điện từ không ion hóa

Số lượng

Chuẩn Universal
Serial Bus (USB,
chuẩn kết nối tuần
tự đa dụng) [CHỈ để
sử dụng với ổ đĩa
USB]

Không tiệt trùng

Số catalog
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Trang 8 / 39

Thông báo về An toàn, Đào tạo và Cảnh báo tổng quát - Vui lòng đọc
tài liệu này trước
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

1.4

Ethernet

Cổng USB tương thích
với iPad

Đầu ra HDMI

Công suất đầu vào

Không được sử
dụng nếu bao bì bị
hư hỏng

Dấu chứng nhận UL

Bật / Tắt (đẩy-đẩy)

Dấu Tuân thủ Quy
định (RCM)

Thông tin về Vận chuyển, Mở Bao bì và Bảo hành

Cẩn thận mở bao bì và kiểm tra tất cả các cấu phần để xem có bị hư hỏng do vận
chuyển không. Mọi hư hỏng đều có thể làm tổn hại đến sự an toàn của bệnh nhân và
phải được lập tức báo cáo cho Arthrex hoặc bất kỳ nhà phân phối được ủy quyền nào
của Arthrex.
Có thể không còn bảo hành nếu hư hỏng khi vận chuyển hoặc trong lần lắp đặt đầu
tiên không được báo cáo trong vòng bả y (7) ngày làm việc kể từ khi nhận được thiết
bị. Hãy tham khảo Điều khoản kinh doanh tổng quát của chúng tôi. Tất cả các sản
phẩm bị lỗi sẽ được sửa chữa hoặc thay thế miễn phí theo quyết định của Arthrex.
Bảo hành này không bao gồm thiệt hại do sử dụng bất hợp pháp hoặc thao tác sản
phẩm không đúng cách.
Bảo hành sẽ hết hiệu lực nếu đã sản phẩm đã bị chỉnh sửa hoặc việc sửa chữa được
thực hiện bên ngoài Arthrex hoặc đại lý được ủy quyền của Arthrex. Arthrex sẽ trả
lời mọi câu hỏi về chất lượng, độ tin cậy và/hoặc thời hạn sử dụng của bất kỳ sản
phẩm nào được xác định trong Hướng dẫn Sử dụng này.
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2.0 Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
2.1

Mô tả Sản phẩm

Hệ thống NanoScope cung cấp cho người dùng khả năng chiếu sáng và nhìn thấy
được bên trong của khớp hoặc hốc khoang cơ thể.
Bảng điều khiển NanoScope AR-3200-0030 cung cấp xử lý hình ảnh và ghi chép kỹ
thuật số cho các thủ thuật nội soi. Bảng điều khiển chạy bằng bộ đổi nguồn riêng biệt
cho phép vận hành bằng pin, có thể sạc lại. Nguồn cấp điện chính được áp dụng cho
bộ đổi nguồn từ dây nguồn có thể tháo rời. Màn hình ở bảng phía trước có thể cấu
hình trục là màn hình cảm ứng cung cấp cho bác sĩ giao diện người dùng đồ họa có
độ phân giải cao, hình ảnh nội soi trực tiếp chất lượng cao, hình thu nhỏ được chụp
lại và truy cập vào thông tin bệnh nhân. Bảng điều khiển NanoScope có phần cứng
để nhận dạng Tay cầm NanoScope. Bảng điều khiển di động cung cấp khả năng lưu
trữ hình ảnh tĩnh và video của thủ thuật. Các cổng đầu ra bổ sung bao gồm USB,
video HDMI và Ethernet để có thể kết nối mạng.
Tay Cầm NanoScope cung cấp chiếu sáng LED từ xa tới khu vực phẫu thuật bằng
cách sử dụng một bó sợi quang bao quanh cảm biến camera độ phân giải cao. Bộ Tay
cầm NanoScope dùng một lần được đóng gói tiệt trùng và bao gồm Tay cầm, hai (2)
canuyn, một tấm bịt hình nón, một giùi chọc nhọn và hai (2) van chặn. Tay cầm có
hai nút (ở phía trước và phía sau) có thể được lập trình bằng Bảng Điều Khiển
NanoScope để phục vụ các chức năng khác nhau như chụp ảnh và quay video. Đầu xa
của camera được đóng gói bằng nắp tiệt trùng không được tháo ra cho đến khi lắp
Tay cầm NanoScope vào Bảng điều khiển NanoScope và hiệu chuẩn thành công
(tham khảo phần Thiết lập & Sử dụng). Tay cầm NanoScope và các thành phần chỉ sử
dụng một lần và phải vứt bỏ sau khi sử dụng trong thùng lưu trữ nguy hiểm sinh học
được chứng nhận để vứt bỏ.
Hệ thống NanoScope bao gồm những cấu phần sau:
•

Bảng điều khiển NanoScope AR-3200-0030

•

Bộ Tay cầm NanoScope AR-3210-0040 (bộ phận áp dụng sử dụng một lần,
được cung cấp riêng)
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Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Các Tính năng Sản phẩm

2.2
Hình 1

Bộ Tay Cầm NanoScope

Bảng 1

Thành phần Bộ Tay cầm

1. Giùi chọc
2. Tấm bịt
3. Nắp hiệu chuẩn
4. Tay cầm
5. Canuyn (2)
6. Van chặn (2)
7. Cáp tay cầm
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Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Hình 2

Tay Cầm NanoScope

Bảng 2

Các Thành phần Kết nối của Tay cầm

1. Nút Tay cầm phía sau
2. Nút Tay cầm phía trước
3. Nắp hiệu chuẩn
4. Giắc cắm cáp Tay cầm
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Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Hình 3

Các Thành phần Bổ sung của Bộ Tay cầm

Bảng 3

Các thành phần của Bộ Tay cầm - Mô tả

1. Canuyn (số lượng 2)
2. Giùi chọc nhọn
3. Tấm bịt hình nón
4. Van chặn (số lượng 2)
Ghi chú: Chất lỏng tưới và thiết bị tương thích Luer (ví dụ: ống tiêm 30 CC đầy nước muối)
không được bao gồm trong bộ dụng cụ.
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Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
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Hình 4

Bảng điều khiển NanoScope

Bảng 4

Các bộ phận của Bảng Điều khiển NanoScope

1. Nút nguồn
2. Giắc cắm dụng cụ cầm tay
3. Micro
4. Cổng Ethernet
5. Cổng USB
6. Đầu ra HDMI
7. Đầu nối cáp nguồn
8. Màn hình hiển thị & màn hình cảm ứng
9. Bộ đổi nguồn (không hiển thị)
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Mô tả Sản phẩm/Tính năng/Mục đích Sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
2.3

Mục đích Sử dụng

Hệ thống NanoScope nhằm để dùng làm máy quay video nội soi trong nhiều thủ tục
phẫu thuật nội soi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: thủ tục phẫu thuật chỉnh hình,
soi ổ bụng, tiết niệu, xoang và phẫu thuật thẩm mỹ. Thiết bị cũng được sử dụng làm
phụ kiện cho phẫu thuật vi phẫu.

C Ả N H

B Á O !

Chỉ sử dụng thiết bị này dưới sự giám sát của bác sĩ đã qua đào tạo và có giấy
phép. Người chưa qua đào tạo không được sử dụng thiết bị này hoặc sử dụng
thiết bị cho những chỉ định khác với các chỉ định nêu trong Hướng dẫn Sử dụng
Bộ Tay cầm NanoScope.
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3.0 Thông số Kỹ thuật
3.1
Bảng 5

Hệ thống NanoScope
Thông số Kỹ thuật Bảng Điều khiển NanoScope

Chiều ngang

35 cm (13,5 inch)

Chiều cao

6 cm (2,25 inch)

Chiều sâu

30 cm (11 inch)

Trọng lượng

4,5 kg (10 lbs.)

Chống nước

IP20

Cáp điện lưới

10 A/250 V

Nguồn cấp điện bên ngoài

Đầu vào đa năng 110/240V cấp y tế 19 V /110 W

Đầu vào AC

100-240V~, 50/60Hz, 8,0A, Loại I

Kiểu linh kiện á p dụng

Cách điện BF

Thời gian để sạc đầy

< 3 giờ

Thời gian sử dụng pin

Tối thiểu 100 phút sử dụng khi còn mới

Lưu trữ dữ liệu

Bộ nhớ bất biến - 600 hình ảnh khung hình đơn,
60 phút video và 1500 phút âm thanh

Kích thước màn hình

29,3 cm (ngang) x 16,5 cm (dọc)
11,5 inch (ngang) x 6,5 inch (dọc)

Đầu ra Video

HDMI

Vô tuyến Wi-Fi

Giao tiếp mạng tương thích IEEE 802.11

Giá lắp VESA

100 mm x 100 mm (3,9 inch x 3,9 inch)
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Thông số Kỹ thuật
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
3.2

Điều kiện Môi trường để Vận hành Hệ thống NanoScope

Bảng 6

Nhiệt độ

10° đến 30° C (50° đến 86° F)

Độ ẩm tương đối

30% đến 75%

Áp suất không khí

700 hPa đến 1060 hPa (21 in. Hg đến
31,3 in. Hg)

3.3
Bảng 7

Điều kiện Môi trường để Vận hành

Điều kiện Môi trường để Lưu trữ (trong khi vận chuyển)
Điều kiện Môi trường để Lưu trữ Hệ thống NanoScope

Nhiệt độ- Bảng điều khiển

-20° C đến 50° C (-4° F đến 122° F) tối đa
1 tháng;
-20° C đến 45° C (-4° F đến 113° F) tối đa
3 tháng;
-20° C đến 30° C (-4° F đến 86° F) tối đa 6 tháng;
-20° C đến 20° C (-4° F đến 68° F) tối đa
12 tháng

Nhiệt độ- Tay cầm

-40° C đến 50° C (-40° F đến 122° F) tối đa
1 năm

Độ ẩm tương đối

10% đến 90%, không ngưng tụ

Áp suất không khí

500 hPa đến 1060 hPa (15 in. Hg đến
31,3 in. Hg)
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Thông số Kỹ thuật
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3.4
Bảng 8

Tay cầm NanoScope
Thông số Kỹ thuật Tay cầm NanoScope

Chiều ngang tay cầm (danh
nghĩa)

4,1 cm (1,6 inch)

Chiều dài tay cầm (danh nghĩa)

25,4 cm (10 inch)

Chiều cao tay cầm (danh nghĩa)

6,4 cm (2,5 inch)

Trọng lượng tay cầm (danh
nghĩa)

180 gr (6,3 oz.)

Chống nước

IPX4

Các chức năng

Cảm biến 1 MOS

Độ phân giải hình ảnh

400 X 400 pixel

Tỷ lệ khung hình

30 fps

Trường xem

120 độ

Chiếu sáng

≥2 lumen

Chiều dài lắp vào (danh nghĩa)

95 mm (3,7 inch) với canuyn

Đường kính (danh nghĩa)

2,2 mm (0,09 inch) với canuyn
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3.5
Bảng 9

Các Yêu cầu về An toàn, EMC và Yêu cầu Chế định
Các Yêu cầu về An toàn, EMC và Yêu cầu Chế định
Tham số

Phân loại Hệ thống

Giá trị Tham số
IEC 60601-1

Loại I (theo biện pháp bảo vệ chống
điện giật)

Phân loại theo FDA

Loại II

Phân loại theo EU

Loại IIa Tay cầm của Bảng điều
khiển
Loại 2

Phân loại theo Cơ quan Y tế
Canada

Chứng nhận An toàn

Chứng nhận EMC

Dấu Chứng nhận An
toàn

Chứng nhận Trong nước

IEC60601-1:2005/A1:2012

Chứng nhận của Canada

CAN/CSA C22.2 Số 60601-1-08

Chứng nhận của EU

EN 60601-1:2006/A1:2013

Loại EMC CISPR 11

Loại A

Nhóm EMC CISPR 11

Nhóm 1

Chứng nhận EMC

IEC 60601-1-2:2014

Theo Phiên bản 3 IEC 60601-1
UL
cUL
FCC
Theo biện pháp bảo vệ
chống điện giật

Loại 1 (nối đất)

Theo mức độ bảo vệ chống
điện giật

Bộ phận áp dụng là Loại cách điện
BF

Phân loại An toàn
Theo Mức độ bảo vệ ngăn
sự xâm nhập có hại của
nước.

Theo mức độ an toàn khi có
Thuốc Gây mê Dễ cháy
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Bảng điều khiển NanoScope là IP20
Tay cầm NanoScope là IPX4
(được bảo vệ chống nước bắn vào)
KHÔNG thích hợp để sử dụng thiết
bị này khi có thuốc gây mê dễ cháy
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Thông số Kỹ thuật
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Theo phương thức vận
hành

Phân loại CE
93/42/EEC

Chứng nhận FCC

Phụ lục IX

Liên tục

Bảng điều khiển Loại IIa theo Quy
tắc 9
Tay cầm Loại IIa Quy tắc 6

IEEE 811.20

Thông tin FCC

FCC ID: Z64-WL18DBMOD

Thiết bị này tuân thủ Mục 15 của
Quy tắc FCC. Việc vận hành thiết bị
phải tuân theo hai điều kiện sau
đây: (1) thiết bị này không được
gây ra nhiễu có hại và (2) thiết bị
này phải chấp nhận mọi tình trạng
nhiễu nhận được, bao gồm nhiễu có
thể gây ra hoạt động không mong
muốn.
THẬN TRỌNG: những thay đổi hoặc
sửa đổi không được Arthrex chấp
thuận rõ ràng sẽ làm người dùng
mất quyền vận hành thiết bị này.
Chứa IC: 451I-WL18DBMOD
Model IC: WL18MODGI

Thông tin mô-đun vô
tuyến

Thông tin của Bộ Công
nghiệp Canada:

Thông tin của Liên minh
Châu Âu:

Thiết bị này tuân thủ (các) tiêu
chuẩn Thông số Tiêu chuẩn Vô
tuyến (RSS) miễn giấy phép của Bộ
Công nghiệp Canada. Việc vận hành
thiết bị phải tuân theo hai điều kiện
sau đây: (1) thiết bị này không
được gây ra nhiễu có hại và
(2) thiết bị này phải chấp nhận mọi
tình trạng nhiễu nhận được, bao
gồm nhiễu có thể gây ra hoạt động
không mong muốn.

Tuân thủ (RED)(2014/53/EU)

Đối với tất cả Bộ Tay cầm NanoScope và các phụ kiện khác, hãy tham khảo
DFU-0266-XX để biết thêm thông tin.
Tham khảo mục 12.0 Phát xạ điện từ để biết thêm thông tin về chứng nhận EMC.
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4.0 Thiết lập & Sử dụng
4.1

Thiết lập Bảng điều khiển NanoScope (Không tiệt trùng)

Hệ thống NanoScope bao gồm Bảng điều khiển NanoScope và Bộ Tay cầm
NanoScope.
Bảng điều khiển NanoScope được thiết kế để di động, cho phép bác sĩ di chuyển
phòng mổ thực hiện thủ thuật đến phòng khám. Thực hiện theo các bước sau mỗi
lần bạn thiết lập Bảng điều khiển ở một nơi mới.
1. Để Bảng điều khiển NanoScope gần khu vực làm thủ thuật cho bệnh nhân và bên
ngoài trường tiệt trùng:
• Đặt Bảng điều khiển trên bề mặt phẳng, ổn định và không bị trượt hoặc
• Gắn Bảng điều khiển vào hệ thống lắp ổn định bằng giá đỡ VESA ở phía sau
Bảng điều khiển.
2. Cấp điện đến Bộ điều khiển:
• Kết nối bộ đổi nguồn từ nguồn điện lưới với Bảng điều khiển hoặc
• Cấp nguồn điện cho Bảng điều khiển bằng nguồn pin.
CẢNH BÁO: Nếu bạn đang sử dụng nguồn pin, khi bật Bảng điều khiển, hãy xem biểu
tượng pin trên giao diện Bảng điều khiển để đảm bảo mức pin đủ cho thời lượng dự
kiến để thực hiện thủ thuật.
3. Điều chỉnh vị trí của Bảng điều khiển và góc nhìn của màn hình cảm ứng để sử
dụng tối ưu với vị trí bệnh nhân và vị trí Tay cầm trong quá trình thực hiện thủ
thuật.
4. Bật nguồn Bảng điều khiển.
5. Vì mục đích bảo mật, hãy chọn một người dùng và nhập mật khẩu vào màn hình
đăng nhập.
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Hình 5

Màn hình đăng nhập và bàn phím trên Bảng điều khiển NanoScope

6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình. Ghi chú: Có thể nhập thông tin
nhân khẩu của bệnh nhân trước khi bắt đầu thủ thuật, sau khi hoàn tất thủ thuật
hoặc bằng cách truy cập lịch sử ca bệnh này sau đó.
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4.2

Chuẩn bị Bộ Tay cầm NanoScope (Tiệt trùng)

1. Bác sĩ phải thao tác Bộ Tay cầm NanoScope và các phụ kiện bằng kỹ thuật tiệt
trùng thích hợp.
2. Trước khi mở hộp, hãy kiểm tra nhãn và bao bì.
• Đảm bảo rằng sản phẩm chưa hết hạn sử dụng.
• Đảm bảo rằng bao bì vẫn còn nguyên vẹn.
Nếu sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc có thể mất khả năng tiệt trùng, hãy loại
bỏ bộ dụng cụ và thay bằng bộ dụng cụ mới.
3. Mở bộ dụng cụ và đặt thiết bị bên trong vào trường tiệt trùng. (Khay Bộ Tay cầm
có thể đóng vai trò như một trường vô trùng, nếu không gian cho phép).
• Kiểm tra từng cấu phần của Bộ Tay cầm NanoScope và đảm bảo là không có
hỏng hóc.
4. Khi được hướng dẫn trên Bảng điều khiển, hãy cắm cáp Tay cầm vào đầu nối
Bảng điều khiển [bảng 4, mục 2] cho đến khi hoàn toàn vào đúng vị trí.
(Ghi chú: Bảng điều khiển không phải là tiệt trùng).

Hình 6

Hướng dẫn trên màn hình cho Bảng điều khiển NanoScope

5. Khi được hướng dẫn trên Bảng điều khiển, hãy hiệu chỉnh camera. Nắp hiệu
chỉnh phải vẫn được lắp trong quá trình hiệu chỉnh.
• Sau khi hiệu chỉnh xong, tháo nắp khỏi đầu ống nội soi và đặt lên trên trường
vô trùng. (QUAN TRỌNG: không bỏ nắp cho đến khi thủ thuật kết thúc.
Có thể sử dụng nắp để hiệu chỉnh lại, nếu cần.)
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4.3

Thực hiện Thủ thuật bằng NanoScope

1. Khử trùng và chuẩn bị khu vực thủ thuật trên và gần nơi đặt bệnh nhân.
2. Gây tê cục bộ tại chỗ và để bệnh nhân có đủ thời gian gây tê.
3. Đưa giùi chọc nhọn hoặc tấm bịt hình nón sâu vào canuyn.
4. Tùy chọn: Gắn khóa vòi đã đóng vào canuyn.

Hình 7

Lắp hoàn toàn giùi chọc hoặc tấm bịt vào canuyn như hình minh
họa.

5. Tiến hành rạch một đường nếu cần, đồng thời đưa giùi chọc/tấm bịt và canuyn
đã lắp ráp vào vị trí đặt bệnh nhân bằng cách sử dụng đủ lực để đưa vào
khớp/khoang.
6. Tháo giùi chọc/tấm bịt, để nguyên canuyn.

Hình 8

Loại bỏ giùi chọc hoặc tấm bịt khỏi canuyn như hình minh họa.
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7. Đặt giùi chọc/tấm bịt trên trường tiệt trùng để sử dụng sau này.
8. Nếu cần, hãy gắn nguồn chất lỏng qua ống nối Luer.
9. Lắp Tay cầm NanoScope vào canuyn.

Hình 9

Lắp Tay cầm NanoScope vào canuyn như hình minh họa.

10. Hiển thị khoang/khớp.
11. Sử dụng chất lỏng khi cần thiết để hỗ trợ việc trực quan hóa.
12. Nếu cần, hãy sử dụng canuyn bổ sung được cung cấp trong bộ dụng cụ. Sau đó,
lặp lại các bước ở trên để thiết lập cổng thứ hai.
13. Sử dụng các nút trên Tay cầm NanoScope để chụp ảnh hoặc quay video.
14. Có thể sử dụng màn hình của Bảng điều khiển NanoScope để chụp ảnh, quay
video, v.v. (Ghi chú: Bảng điều khiển không vô trùng và chỉ nên được sử dụng bởi
người không tương tác với Tay cầm vô trùng).
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Thiết lập & Sử dụng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
4.4

Kết thúc Thủ thuật bằng NanoScope

1. Hút chất lỏng từ khớp/khoang và lấy (các) canuyn ra khỏi bệnh nhân.
2. Thực hiện theo hướng dẫn trên Bảng điều khiển ở màn hình để kết thúc thủ
thuật.
3. Vứt bỏ Tay cầm NanoScope và các phụ kiện vào thùng chứa chất nguy hiểm sinh
học thích hợp (chỉ sử dụng một lần).
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Tẩy rửa và khử trùng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

5.0 Tẩy rửa và khử trùng
5.1

Bảng điều khiển NanoScope

Bảng điều khiển NanoScope được cung cấp không tiệt trùng và không
được tiệt trùng bảng điều khiển. Chỉ được lau/khử trùng Bảng điều
khiển NanoScope bằng khăn lau và chất sát trùng bề mặt hoặc chất hoạt
động bề mặt sẵn có trên thị trường. Không được ngâm Bảng điều khiển vào bất kỳ
dung dịch nào.
Luôn để đủ thời gian để dung môi dễ cháy dùng để lau và khử trùng bay hơi trước
khi sử dụng.
Luôn tắt nguồn và ngắt kết nối bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài trước khi vệ sinh
Bảng điều khiển.
Luôn luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa sát
trùng về nồng độ, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ và tính tương thích của
vật liệu.
KHÔNG BAO GIỜ để cho các ổ cắm ở Bảng điều khiển tiếp xúc với chất
lỏng. Nếu có bụi hoặc hơi ẩm trong ổ cắm, hãy thổi bằng khí nén khô.
CHỈ được cắm giắc cắm Tay cầm khô vào Bảng điều khiển.
KHÔNG ĐƯỢC lau rửa thiết bị bằng hợp chất sát trùng hoặc chất tẩy
rửa ăn mòn, dung môi, hoặc các chất khác mà có thể làm trầy xước
hoặc hư hỏng thiết bị.
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Tiệt trùng
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

6.0 Tiệt trùng
Toàn bộ Bộ Tay cầm NanoScope dùng một lần của Arthrex đều được cung cấp tiệt
trùng. Tất cả các bộ phận ngoại trừ van chặn đều được tiệt trùng bằng ethylene
oxide. Van chặn ban đầu được tiệt trùng bằng bức xạ gamma. Người dùng không cần
phải tiệt trùng.
Tham khảo Các Hướng dẫn Sử dụng bên trong bao bì cho Tay cầm
dùng một lần NanoScope (DFU-0266-XX) đi kèm với mỗi thiết bị.
Có thể lấy thêm các bản sao tài liệu hướng dẫn này tại trang mạng
của Arthrex www.arthrex.com hoặc bằng cách liên hệ với đại diện
Arthrex tại địa phương.

6.1

Các Tác nhân gây Bệnh não Dạng Bọt biển Có thể Lây truyền

Việc mô tả chi tiết các biện pháp đề phòng cần thiết về các tác nhân gây bệnh não
dạng bọt biển có thể lây truyền (TSE) là ngoài phạm vi của tài liệu này.
Người ta tin rằng các tác nhân lây lan bệnh Creutzfeldt-Jakob đề kháng các quy trình
sát trùng và tiệt trùng thông thường. Vì vậy các phương pháp quy trình khử nhiễm
bẩn và tiệt trùng thông thường được mô tả trên đây có thể không thích hợp khi có
nguy cơ lây truyền bệnh Creutzfeldt-Jakob.
Nói chung, các mô có tiếp xúc với các dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình là các mô ít có
khả năng bị nhiễm bệnh não dạng bọt biển có thể lây truyền (TSE). Tuy nhiên, nên
có các biện pháp đề phòng khi thao tác với các dụng cụ đã được dùng trên bệnh
nhân đã được biết là, bị nghi ngờ hay có nguy cơ bị bệnh.
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Bảo trì
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

7.0 Bảo trì
Bảo trì thường xuyên và đúng cách cho Hệ thống NanoScope là cách tốt nhất để bảo
vệ khoản đầu tư này của bạn và tránh phát sinh các sửa chữa không được bảo hành.
Các khuyến cáo về thao tác và bảo quản Bảng điều khiển NanoScope bao gồm hoạt
động hàng ngày và tẩy rửa thích hợp là điều vô cùng quan trọng để bảo đảm hoạt
động an toàn và hiệu quả. Điều quan trọng là phải quan sát bằng mắt để kiểm tra cáp
và kết nối trước mỗi lần sử dụng.
Trung tâm Sửa chữa & Bảo dưỡng được Arthrex ủy quyền của bạn là nơi có hiểu biết
tốt nhất về thiết bị Bảng điều khiển NanoScope của Arthrex và Tay cầm và sẽ cung
cấp dịch vụ có chuyên môn và hiệu quả. Việc sửa chữa và/hoặc bảo dưỡng thực hiện
bởi cơ sở sửa chữa không được cấp phép có thể dẫn đến giảm hiệu suất hoặc hư hỏng
dụng cụ.

7.1

Bảo trì Định kỳ
Nên kiểm tra sản phẩm trước và sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo là không
có hỏng hóc. Nếu cần trả lại Bảng điều khiển hoặc các thiết bị phụ kiện cho
Arthrex để bảo dưỡng, vui lòng vệ sinh các thiết bị này trước khi vận chuyển.
Nếu có chất lỏng hoặc các hạt văng ra trên màn hình, hãy lau sạch bằng vải
sợi nhỏ bằng cách lau nhẹ theo chuyển động tròn.
Mẫu Kiểm tra Bảo trì Phòng ngừa Dịch vụ tại Hiện trường có thể được cung
cấp riêng theo yêu cầu để hỗ trợ việc bảo trì định kỳ.

7.2

Hướng dẫn Sử dụng về Bảo dưỡng
Hướng dẫn Sử dụng Bảo dưỡng Bảng điều khiển NanoScope có thể được cung
cấp riêng, theo yêu cầu, để biết thêm thông tin về cách bảo dưỡng hệ thống.

7.3

Hiệu chỉnh hàng năm
Không cần hiệu chuẩn Bảng điều khiển NanoScope hàng năm. Nếu người dùng
gặp thông báo lỗi hiệu chỉnh (xem Bảng 10), vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ
trợ Kỹ thuật của Arthrex.
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Hỗ trợ Kỹ thuật
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

8.0 Hỗ trợ Kỹ thuật
Để được hỗ trợ sử dụng các sản phẩm nêu trong tài liệu Hướng dẫn Sử dụng này, vui
lòng liên hệ với đại diện Arthrex hoặc gọi tới Đường dây Hỗ trợ Kỹ thuật Arthrex
số điện thoại 1 (800) 391-8599, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 Sáng đến 5:00 Chiều;
số điện thoại +49 89 909005-8800 hoặc email techsupport@arthrex.de từ
8:00 Sáng đến 5:00 Chiều Giờ Trung Âu
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Khắc phục sự cố
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

9.0 Khắc phục sự cố
Hãy tham khảo bảng này để biết cách khắc phục sự cố thiết bị nếu phát sinh các vấn
đề sau khi tẩy rửa, vận chuyển hoặc thay đổi nhân viên vận hành.
Bảng 10

Khắc phục sự cố: Các Lỗi, Nguyên nhân và Giải pháp

Lỗi
Thiết bị không
được hỗ trợ

Nguyên nhân

Giải pháp

Thiết bị đã sử dụng trước
đó.

Sử dụng Tay cầm NanoScope
mới.

Cáp bị hỏng.

Sử dụng Tay cầm NanoScope
mới.

Bảng điều khiển bị lỗi nguồn Trả lại cho Arthrex để sửa
bên trong.
chữa.
Chất lượng hình
ảnh kém hoặc tái
tạo màu kém

Hiệu chuẩn không thành
công.

Tiến hành hiệu chuẩn lại.

Cửa sổ phía trước bẩn.

Vệ sinh đầu xa của tay cầm
bằng gạc và/hoặc dịch tiệt
trung.

Tay cầm bị lỗi.

Sử dụng Tay cầm NanoScope
mới.

Lỗi/hỏng giao tiếp ở bảng
điều khiển với Tay cầm.

Tắt nguồn bảng điều khiển. Đợi
ba phút và khởi động lại hệ
thống.
Hiệu chỉnh lại Tay cầm.

Không có hình
ảnh

DFU-0298-3r0_fmt_vi-VN

NanoScope chưa được kết
nối.

Cắm hoàn toàn đầu nối cáp Tay
cầm vào đầu nối Bảng điều
khiển.

Cáp bị cắt.

Sử dụng Tay cầm NanoScope
mới.

Ống camera bị cong hoặc
gãy.

Sử dụng Tay cầm NanoScope
mới.
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Khắc phục sự cố
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Lỗi

Nguyên nhân

Giải pháp

Cảnh báo thời
lượng pin 10%

Mức pin yếu.

1. Kết nối Bảng điều khiển với
nguồn điện.
2. Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ Kỹ
thuật của Arthrex.

Không thể sạc
pin.

Pin bị hỏng hoặc hết tuổi
thọ.

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ Kỹ
thuật của Arthrex.

Hệ thống không
khởi động đúng
cách. Các biểu
ngữ không hiển
thị hoặc không
hiển thị đúng.

Bảng điều khiển tắt không
đúng cách.

Tắt nguồn thiết bị. Đợi ba phút
và khởi động lại hệ thống.

Sự cố nhiễu với
các thiết bị khác

Hình ảnh bị gián đoạn hoặc
nhiễu trên màn hình.

1. Tắt thiết bị nghi ngờ để xác
minh nhiễu.
2. Xoay lại hướng hoặc đặt lại
vị trí thiết bị nhận tín hiệu.
3. Tăng khoảng cách giữa các
thiết bị.
4. Kết nối thiết bị với ổ cắm ở
một mạch điện khác với
(các) thiết bị khác.
5. Hỏi nhà sản xuất hoặc kỹ
thuật viên bảo dưỡng thực
địa của thiết bị nhận dữ
liệu để được trợ giúp.
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Chính sách sửa chữa
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

10.0 Chính sách sửa chữa
Nếu sau khi khắc phục sự cố, sự cố vẫn tiếp diễn, hãy khử trùng Bảng điều khiển
NanoScope và gửi Bảng điều khiển đến Arthrex bằng bao bì gốc. Luôn gửi thiết bị
phụ kiện tương ứng với Bảng điều khiển. Hãy gửi kèm giải thích ngắn gọn về trục
trặc đó.
Hãy liên hệ với Arthrex để lấy mã hoàn trả sản phẩm và hướng dẫn trước khi trả lại
thiết bị.
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Hết Thời gian Sử dụng, Chỉ thị về Môi trường
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

11.0 Hết Thời gian Sử dụng, Chỉ thị về Môi trường
Sau khi kết thúc thủ thuật, Tay cầm NanoScope sẽ hết thời gian sử dụng. Vứt bỏ Tay
cầm NanoScope này vào bất kỳ thùng chứa đúng loại Nguy hại Sinh học nào và tuân
theo tất cả các luật và quy định của địa phương để vứt bỏ đúng cách.
Tuổi thọ dự kiến của Bảng điều khiển NanoScope là hai năm sử dụng thường xuyên,
với tối đa là năm bệnh nhân mỗi ngày. Bảng điều khiển NanoScope có thể được
Arthrex sửa chữa với các linh kiện được sản xuất ban đầu đã quá thời hạn bảo hành,
cho đến khi sản phẩm hết thời hạn sử dụng hoặc do không có sẵn linh kiện thay thế.

Chỉ thị WEEE [2002/96/EC] về Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện
Chỉ thị về Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện tử bắt buộc các nhà sản xuất, nhà nhập
khẩu và/hoặc nhà phân phối thiết bị điện tử phải có quy định về việc tái chế thiết bị
điện tử khi hết thời gian sử dụng.
Không được thải bỏ Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện tử (WEEE) cùng với rác thải đô
thị chưa phân loại.
Ký hiệu WEEE trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này
không được thải bỏ cùng với các loại rác thải khác. Thay vào đó, người dùng có trách
nhiệm thải bỏ thiết bị bằng cách chuyến nó đến điểm thu gom được chỉ định để tái
chế Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện tử. Việc thu gom riêng để tái chế thiết bị thải bỏ
của bạn sẽ giúp bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm rằng nó được
tái chế nhằm bảo vệ sức khỏe con người và môi trường. Để biết thêm thông tin về
điểm thu gom thiết bị điện tử y tế để tái chế khi hết thời hạn sử dụng, vui lòng liên
hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của Arthrex.
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Phát xạ điện từ
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope

12.0

Phát xạ điện từ

Bảng 11

Hướng dẫn và Tuyên bố của Nhà sản xuất – Phát xạ Điện từ

Tay cầm và Bảng điều khiển NanoScope nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ
nêu dưới đây. Khách hàng hoặc người dụng Hệ thống NanoScope phải bảo đảm sử
dụng hệ thống trong môi trường như vậy.
Kiểm tra phát xạ

Tuân thủ

Phát xạ tần số vô tuyến
CISPR 11

Nhóm 1

Phát xạ tần số vô tuyến
CISPR 11

Loại A

Phát xạ sóng hài
IEC 61000-3-2

Loại A

Biến động điện áp/ Nhấp
nháy điện áp IEC 61000-3-3

Bảng 12

Loại

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Hệ thống NanoScope phù hợp để sử dụng
tại tất cả tất cả các môi trường dân cư và
trong các cơ sở kết nối trực tiếp với mạng
lưới cung cấp điện áp thấp công cộng cho
các tòa nhà để sử dụng vì mục đích gia
dụng.

Tuân thủ

Cáp Hệ thống

Công dụng

Có vỏ bọc

Ferit

Độ dài tối đa

Dây Điện

Đầu vào nguồn cấp
điện cho nguồn
điện bên ngoài

Không

Không

3,0 m (10 ft)

Bộ điều hợp
nguồn

Nguồn điện một
chiều từ nguồn
cấp điện đến Bảng
điều khiển

Không

Không

1,05 m (3,5 ft)

Cáp tay cầm

Tay cầm đến bảng
điều khiển

Có

Không

3,0 m (10 ft)
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Phát xạ điện từ
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Bảng 13

Hướng dẫn và Tuyên bố của Nhà sản xuất - Miễn nhiễm Điện từ

Hệ thống NanoScope nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ nêu dưới đây.
Khách hàng hoặc người dụng Hệ thống NanoScope phải bảo đảm sử dụng hệ thống
trong môi trường như vậy.
Kiểm tra miễn
nhiễm

Mức kiểm tra
IEC 60601

Mức tuân thủ

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Xả tĩnh điện
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV tiếp xúc

± 8 kV tiếp xúc

± 15 kV không
khí

± 15 kV không
khí

Sàn nhà phải làm bằng gỗ, xi
măng hoặc gạch men. Nếu sàn
nhà được phủ bằng vật liệu tổng
hợp, độ ẩm tương đối phải đạt
tối thiểu 30%.

Quá trình
chuyển tiếp
nhanh về
điện/phụt nổ
IEC 61000-4-4

± 2 kV cho
đường cấp
điện, 100 kHz
± 1 kV cho
đường dây dẫn
điện đầu
vào/đầu ra,
100 kHz

± 2 kV cho
đường cấp điện,
100 kHz ± 1 kV
cho đường dây
dẫn điện đầu
vào/đầu ra,
100 kHz

Chất lượng nguồn điện lưới phải
đạt chất lượng dùng cho môi
trường phòng khám của bác sĩ,
bệnh viện hoặc thương mại điển
hình.

Tăng vọt điện
áp

± 1 kV dây dẫn
đến dây dẫn

± 1 kV dây dẫn
đến dây dẫn

IEC 61000-4-5

± 2 kV dây dẫn
đến đất

± 2 kV dây dẫn
đến đất

Chất lượng nguồn điện lưới phải
đạt chất lượng dùng cho môi
trường phòng khám của bác sĩ,
bệnh viện hoặc thương mại điển
hình.

Sụt điện áp,
ngắt ngắn hạn
và biến đổi điện
áp ở đường dây
dẫn điện đầu
vào
IEC 61000-4-11

<5 % Uτ
(>giảm 95 % ở
Uτ)
trong 0,5 chu
kỳ 40% Uτ
(giảm 60 % ở
Uτ)
trong 5 chu kỳ
70% Uτ
(giảm 30 % ở
Uτ)
trong 25 chu kỳ
<5 % Uτ
(>giảm 95 % ở
Uτ) trong 5 giây

<5 % Uτ
(>giảm 95 % ở
Uτ)
trong 0,5 chu kỳ
40 % Uτ
(giảm 60 % ở Uτ)
trong 5 chu kỳ
70 % Uτ
(giảm 30 % ở Uτ)
trong 25 chu kỳ
<5 % Uτ
(>giảm 95 % ở
Uτ)
trong 5 giây
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Chất lượng nguồn điện lưới phải
đạt chất lượng dùng cho môi
trường phòng khám của bác sĩ,
bệnh viện hoặc thương mại điển
hình.
Nếu Hệ thống NanoScope cần
phải hoạt động liên tục trong
các sự cố gián đoạn nguồn điện
lưới, thì Hệ thống NanoScope
nên được cấp nguồn từ bộ lưu
điện UPS.

Trang 36 / 39

Phát xạ điện từ
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Kiểm tra miễn
nhiễm
Từ trường tần
số nguồn điện
(50/60 Hz)

Mức kiểm tra
IEC 60601
30 A/m

IEC 61000-4-8

Mức tuân thủ
30 A/m @50 &
60 Hz

Môi trường điện từ – hướng dẫn
Từ trường tần số nguồn điện
phải ở mức đặc trưng của một
địa điểm điển hình trong môi
trường phòng khám của bác sĩ,
bệnh viện hoặc thương mại điển
hình.

Ghi chú: Uτ là điện áp nguồn điện lưới trước khi áp dụng mức kiểm tra.
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Phát xạ điện từ
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Bảng 13 (tiếp tục)

Hướng dẫn và Tuyên bố của Nhà sản xuất - Miễn nhiễm Điện
từ

Hệ thống NanoScope nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ nêu dưới đây.
Khách hàng hoặc người dụng Hệ thống NanoScope phải bảo đảm sử dụng hệ thống
trong môi trường như vậy.
Kiểm tra miễn
nhiễm

Mức kiểm
tra
IEC 60601

Mức tuân
thủ

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Không nên sử dụng thiết bị giao tiếp bằng tần
số vô tuyến di động và cầm tay gần bất kỳ bộ
phận nào của Hệ thống NanoScope, bao gồm
cáp, hơn khoảng cách khuyến cáo được tính
toán theo phương trình áp dụng cho tần số của
thiết bị truyền.
Khoảng cách khuyến cáo:
RF truyền dẫn

3 Vrms

IEC 61000-4-6

150 kHz đến
80 MHz

RF Bức xạ
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz đến
2,7 GHz

3 Vrms

d = 3.5 / V 1 P = 1,2
d = 3.5 / V 1 P =1,2

P
P 80 MHz đến

800 MHz

d = 7 / E1 P = 2,3 P 800 MHz đến 2,7 GHz
10 V/m

Trong đó P là công suất định mức tối đa của
thiết bị truyền tính bằng watt (W) theo nhà sản
xuất thiết bị truyền và d là khoảng cách khuyến
cáo tính bằng mét (m).
Cường độ điện trường từ thiết bị phát RF cố
định, như được xác định trong khảo sát vị trí
điện từ 1 phải nhỏ hơn mức tuân thủ trong mỗi
dải tần số. 2
Có thể xảy ra nhiễu ở vùng xung quanh thiết bị
được đánh dấu bằng ký hiệu sau:

GHI CHÚ 1 Ở mức 80 MHz và 800 MHz, áp dụng dải tần số cao hơn.
GHI CHÚ 2 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền
điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
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Phát xạ điện từ
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng NanoScope
Bảng 14

Hướng dẫn và Tuyên bố của Nhà sản xuất – Khoảng cách Khuyến cáo

Khoảng cách tách biệt đề nghị giữa thiết bị giao tiếp tần số vô tuyến (FR) di động và
cầm tay với Hệ thống NanoScope
Khoảng cách theo tần số của thiết bị truyền [m]
Công suất đầu ra định
mức tối đa của thiết bị
truyền [W]

150 kHz đến
80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz đến
800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz đến
2.7 GHz
d = 2,3 √P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Đối với những thiết bị truyền có định mức công suất đầu ra tối đa không được nêu trên đây, có
thể ước tính khoảng cách cách khoản đề nghị d tính bằng mét (m) bằng cách sử dụng phương
trình áp dụng với tần số của thiết bị truyền, trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của
thiết bị truyền tính bằng watts (W) theo công bố của nhà sản xuất thiết bị truyền.
GHI CHÚ 1 Ở mức 80 MHz và 800 MHz, áp dụng khoảng cách khuyến cáo cho dải tần số cao hơn.
GHI CHÚ 2 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền
điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
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Arthrex, Inc.

Arthrex GmbH

1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945 Hoa Kỳ
www.arthrex.com

Erwin-Hielscher-Straße 9
81249 München, Đức
www.arthrex.de

Dịch vụ Khách hàng
1-(800) 934-4404

Điện thoại: +49 89 909005-0

Hỗ trợ Kỹ thuật Miễn phí: 1-(800) 391-8599
Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 9:00 SA - 5:00 CH giờ EST

Bảng điều khiển

Tay cầm Dùng Một lần
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