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1. Giӟi thiӋu
9XLOzQJÿӑc kӻ +ѭӟng dүn sӱ dөQJQj\WUѭӟc khi sӱ dөng. BiFVƭSKүu thuұt và nhân viên
phòng mә phҧi hoàn toàn thông thҥo kӻ thuұt phүu thuұWWKtFKKӧp cho các dөng cө cҳt và bӝ
phұn cҩy ghép liên quan.
Các dөng cө cҳWÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ sӱ dөng bӣi các bác VƭYjQKkQYLrQ\WӃ ÿmTXDÿjRWҥo.
Dөng cө cҳt cӫa Synthes ÿѭӧc làm bҵng thép không gӍ, hӧp kim tungsten carbide hoһFÿѭӧc
phӫ NLPFѭѫQJQLNHQ0ӛi dөng cө ÿѭӧc thiӃt kӃ cho mӝt mөFÿtFKSKүu thuұt cө thӇ.
+ѭӟng dүn sӱ dөng này bao gӗm các dөng cө cҳt cӫa Synthes sau:




/ѭӥLFѭDJLǊD và PǊLGRD
Ĉҫu mài
0ǊLNKRDQ 0ǊLNKRDQcó bӝ phұn thҩu xҥ và mǊLNKRDQFyÿLӇm chһn)

&iFKѭӟng dүn này không áp dөng cho các dөng cө cҳt cӫa $QVSDFKYjFiFÿҫu cҳt cӫa hӋ
thӕQJiSÿLӋn.
7K{QJWLQÿһt hàng chi tiӃt cӫa các dөng cө cҳt có thӇ ÿѭӧc tìm thҩy trong tài liӋu quҧng cáo
WѭѫQJӭng cӫa các dөng cө cҳt.
ĈӇ ÿҧm bҧo FiFPi\NKRDQFѭDFӫa Synthes hoҥWÿӝng ÿ~QJ cách, chӍ sӱ dөng các dөng cө cҳt
FKtQKKmQJ cӫa Synthes. Các dөng cө cҳt không phҧi cӫa Synthes có thӇ làm giҧPÿiQJNӇ tuәi
thӑ hoҥWÿӝng cӫa hӋ thӕng.
ĈӇ biӃt thêm thông tin vӅ Pi\NKRDQFѭD, vui lòng tham khҧo hѭӟng dүn sӱ dөng cӫa hӋ thӕng
WѭѫQJӭng.
2. MөFÿtFKVӱ dөng
Các dөng cө cҳWGQJFKRPi\NKRDQFѭDÿѭӧc thiӃt kӃ ÿӇ sӱ dөng trong phүu thuұW[ѭѫQJ
tӭc là dùng cho cҳWNKRDQGRDYjPjL[ѭѫQJ
Tәng quan vӅ các vӏ WUtVӱ dөng cӫa các loҥi dөng cө cҳt khác nhau:
Sӱ dөng tҥi

Loҥi dөng cө cҳt

;ѭѫQJ

5ăQJ

Kim loҥi

/ѭӥLFѭD

x

*LǊD

x

0ǊLGRD

x

0ǊLNKRDQ 0ǊLNKRDQcó bӝ phұn thҩu xҥ và mǊi
NKRDQFyÿLӇm chһn)

x

Ĉҫu mài (thép không gӍ)

x

Ĉҫu mài (hӧp kim tungsten carbide)*

x

x

x

Ĉҫu mài (thép không gӍ phӫ NLPFѭѫQJQLNHQ

x

x

x

ĈӇ biӃt thêm thông tin, vui lòng tham khҧRFKѭѫQJ
3. Cách sӱ dөng
 %iFVƭSKүu thuұt phҧLÿiQKJLi[HPPi\NKRDQFѭD và dөng cө cҳt có phù hӧp cho mӝt
thӫ thuұt hay không, dӵa trên giӟi hҥn QăQJOѭӧng cӫa máy, ÿҫu gҳn và dөng cө cҳt liên
TXDQÿӃn ÿӝ chҳc cӫD[ѭѫQJWuQKhuӕng giҧi phүXFǊQJQKѭYLӋc thao tác vӟi máy, ÿҫu gҳn
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và dөng cө cҳWOLrQTXDQÿӃQNtFKWKѭӟF[ѭѫQJ1JRjLUDphҧi tuân theo các chӕng chӍ ÿӏnh
cӫa bӝ phұn cҩy ghép. Vui lòng tham khҧo “Tài liӋXKѭӟng dүn kӻ thuұW´WѭѫQJӭng cӫa
hӋ thӕng cҩ\JKpSÿѭӧc sӱ dөng.
Synthes khuyӃn cáo sӱ dөng mӝt dөng cө cҳt mӟi cho mӛi ca mә và thҧi bӓ sau khi sӱ
dөQJ.K{QJÿѭӧc sӱ dөng lҥi các dөng cө cҳt ÿѭӧc chӍ ÿӏnh dùng mӝt lҫn . Thông tin
cө thӇ có thӇ ÿѭӧc tìm thҩ\WURQJFKѭѫQJ
Tҩt cҧ các dөng cө cҳt chӍ có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng kӃt hӧp vӟi Pi\NKRDQFѭD WKtFKKӧSĈҧm
bҧo hình dҥng khӟp nӕi cӫa dөng cө cҳWWѭѫQJWKtFKYӟi hình dҥng khӟp nӕi cӫa ÿҫu gҳn
hoһc Pi\NKRDQFѭDWUѭӟc khi sӱ dөng.
Dөng cө cҳt chӍ QrQÿѭӧc sӱ dөng kӃt hӧp vӟi mӝt Pi\NKRDQFѭD ÿѭӧc bҧRGѭӥng và tái
xӱ lý tӕt. KiӇm tra Pi\NKRDQFѭD[HPFyYұQKjQKÿ~QJ cách WUѭӟc khi sӱ dөng trên bӋnh
nhân. Tham khҧo hѭӟng dүn sӱ dөng cӫDPi\NKRDQFѭD WѭѫQJӭng.
0mVҧn phҭm YjNtFKWKѭӟc cӫa dөng cө cҳWÿѭӧFJKLWUrQQKmQ
MӝWPmFKӳ cái trên FiFÿҫu mài chӍ thӏ tӕFÿӝ tӕLÿDÿѭӧc khuyӃQFiRFKRÿҫXPjLWѭѫQJ
ӭng. Thông tin chi tiӃt vӅ nhӳQJPmQj\FyWKӇ ÿѭӧc tìm thҩ\WURQJKѭӟng dүn sӱ dөng cӫa
Pi\NKRDQFѭDWѭѫQJӭng.
Các dөng cө cҳWQrQÿѭӧc kiӇm tra cҭn thұQWUѭӟc khi sӱ dөQJÿӇ ÿҧm bҧo ch~QJKRҥWÿӝng
ÿҫ\ÿӫ chӭFQăQJ&iFYӃW[ѭӟc hoһc vӃt lõm/mҿ có thӇ dүQÿӃQJm\Yӥ. Các cҥnh cҳt cùn
có thӇ dүQÿӃn chӭFQăQJKRҥWÿӝng kém. Các dөng cө cҳt bӏ KѭKӓng QrQÿѭӧc thay thӃ ÿӇ
tránh gây tәQWKѭѫQJWLӅm ҭn cho bӋQKQKkQQKѭWKҩt lҥc các mҧnh vӥ kim loҥi tҥi vӏ WUt
phүu thuұt.
7Uѭӟc khi sӱ dөQJÿҧm bҧo rҵng các dөng cө cҳWÿѭӧc gҳQFKtQK[iF&iFGөng cө cҳt
NK{QJÿѭӧc lҳp vào chiӅu dài ngàm hoàn toàn có thӇ gây ra lӵFO\WkPYjÿӝ rung lҳc lӟn.
Ĉӕi vӟi bҩt kǤ thông tin bә VXQJQjROLrQTXDQÿӃn viӋc sӱ dөng dөng cө cҳt kӃt hӧp vӟi
mӝt Pi\NKRDQFѭD cө thӇ, vui lòng tham khҧo hѭӟng dүn sӱ dөng cӫa hӋ thӕQJWѭѫQJӭng.
ĈӇ ÿҧm bҧRÿѭӡng cҳt gӑn gàng, Pi\NKRDQFѭD phҧi chҥ\WUѭӟc khi dөng cө cҳt tiӃS[~F
vӟL[ѭѫQJ&ҫn tránh tҥo áp lӵc tiӃS[~FTXimӭc YuÿLӅu này có thӇ dүQÿӃn:
ÿ làm hӓng bӅ mһt dөng cө cҳt
ÿ UăQJFӫa dөng cө cҳt bӏ vӥ vөn
ÿ hoҥi tӱ nhiӋWGRWtFKWө nhiӋt quá mӭc
ÿ giҧm tuәi thӑ cӫa dөng cө cҳt
.K{QJÿѭӧc sӱ dөng dөng cө cҳt trên kim loҥL YtGө QKѭbӝ phұn cҩ\JKpS YjUăQJQJRҥi
trӯ ÿҫXPjLÿѭӧc làm bҵng hӧp kim tungsten carbide hoһc có lӟp phӫ NLPFѭѫQJQLNHQĈӇ
biӃt thêm chi tiӃt, vui lòng tham khҧRFKѭѫQJ
Khi các khӕi cҳWÿѭӧc sӱ dөng, chӍ nên sӱ dөQJFiFOѭӥLFѭDNK{QJYѭӧWTXiÿӝ dày cӫa vӏ
WUtNKӕi cҳW7Uѭӟc khi sӱ dөng trên bӋnh nhân, phҧLÿҧm bҧo khҧ QăQJGLFKX\Ӈn tӵ do cӫa
OѭӥLFѭDVui lòng tham khҧo “Tài liӋu hѭӟng dүn kӻ thuұW´WѭѫQJӭng cӫa hӋ thӕng cҩy
JKpSÿѭӧc sӱ dөng.
Phҧi tránh OѭӥLFѭD bӏ kҽt, bҭy và uӕn cong trong vӏ WUtNKӕi cҳt. NӃu không OѭӥLFѭD sӁ bӏ
quá nóng, dүQÿӃn bӏ kҽW&iFQJX\FѫNKiFEDRJӗPJm\YjKRҥi tӱ do nhiӋt.
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Phҧi tránh tiӃS[~FYӟi các khӕi cҳt, dөng cө dүQKѭӟng hoһc các vұt thӇ kim loҥi khác (cө
thӇ là dөng cө). NӃu không, các dөng cө cҳt có thӇ bӏ KѭKӓng và dүQÿӃn tәQWKѭѫQJ[ѭѫQJ
và mô xung quanh.

Thұn trӑng
 .K{QJÿѭӧc sӱ dөng dөng cө cҳt nӃu bao bì bӏ mӣ và/hoһc bӏ Kѭhӓng.
 .K{QJÿѭӧc sӱ dөng sau ngày hӃt hҥn cӫa dөng cө cҳt.
 .K{QJÿѭӧc sӱ dөng dөng cө cҳt nӃXFyKѭhӓng hoһc nӃu không thӇ ÿӑFÿѭӧc các phҫn
ÿiQKGҩu.
 NӃu dөng cө cҳt bӏ ăQPzQNK{QJÿѭӧc sӱ dөng nӳa.
 Ĉҧm bҧo cҥnh cҳt cӫa dөng cө cҳWNK{QJOjPKѭKӓng hӋ thӕng bҧo vӋ vô khuҭQ QKѭQҳp
vô khuҭn) hoһFJăQJWD\
 Mӝt dөng cө cҳt thӭ KDLÿѭӧc khuyӃn cáo nên có sҹn trong quá trình sӱ dөQJWURQJWUѭӡng
hӧp dөng cө cҳt bӏ UѫL
 ViӋc sӱ dөng dung dӏch Wѭӟi rӱa ÿӇ làm nguӝi dөng cө cҳWYjQJăQQJӯa hoҥi tӱ nhiӋt. Có
thӇ WuPWKrPWK{QJWLQWURQJFKѭѫQJ
 Tҩt cҧ nhân viên trong phòng mә phҧLÿHRNtQKEҧo vӋ mҳt.
 NӃu mӝt sҧn phҭPUѫL[Xӕng sàn, các mҧnh vӥ có thӇ bӏ YăQJUDĈLӅu này gây nguy hiӇm
cho bӋQKQKkQYjQJѭӡi sӱ dөng vì các mҧnh vӥ này có thӇ sҳc nhӑn và/hoһc các mҧnh vӥ
FKѭDY{NKXҭn có thӇ UѫLYjRSKүXWUѭӡng vô khuҭn hoһFÿkPYjREӋnh nhân.
Cҧnh báo
 Sӱ dөQJNK{QJÿ~QJ cách dөng cө cҳt có thӇ dүQÿӃn gây tәQWKѭѫQJFKREӋQKQKkQQJѭӡi
vұn hành máy hoһc nhӳQJQJѭӡi khác.
 Sӱ dөQJNK{QJÿ~QJcách dөng cө cҳt có thӇ dүQÿӃn viӋc dөng cө nhanh bӏ mòn và bӏ phá
hӫy.
 Các dөng cө cҳt có lӟp phӫ NLPFѭѫQJniken hoһc có chӭa thép không gӍ có thӇ gây phҧn
ӭng dӏ ӭng ӣ nhӳng bӋnh nhân quá mүn vӟLQLNHQĈҧm bҧo bӋnh nhân không gһp phҧi loҥi
dӏ ӭQJQj\WUѭӟc khi sӱ dөng.
4. Làm nguӝi bҵng dung dӏFKWѭӟi rӱa
/X{QWѭӟi dӏFKÿӫ trong quá trình cҳWÿӇ WUiQKOѭӥLFѭa hoһF[ѭѫQJEӏ quá nóng. Làm nguӝi
NK{QJÿӫ có thӇ dүQÿӃn phát nhiӋWWăQJ YtGөUăQJFѭDFyWKӇ bӏ kҽt do mҧnh vөn). Trong
WUѭӡng hӧp xҩu nhҩWÿLӅu này có thӇ Jk\KѭKӓng [ѭѫQJNK{QJWKӇ phөc hӗi do hoҥi tӱ nhiӋt.
HӋ thӕng Electric Pen Drive và Air Pen Drive ÿѭӧc trang bӏ riêng bӝ phұQWѭӟi rӱa:




Bӝ ÿLӅu khiӇn cӫa hӋ thӕQJ(OHFWULF3HQ'ULYHÿѭӧc trang bӏ mӝWEѫPWѭӟi rӱa.
Ĉӕi vӟi hӋ thӕng Air Pen Drive, mӝt bӝ ÿLӅu khiӇQWѭӟi rӱDÿѭӧc cung cҩp sҹn.
&iFYzLSKXQWѭӟi rӱa riêng và các bӝ ӕQJWѭӟi rӱa có sҹQFKRFiFÿҫu gҳn cӫa Electric Pen
Drive và Air Pen Drive.

Ĉӕi vӟLFiFPi\NKRDQFѭDNKiFFyWKӇ sӱ dөng mӝW[LODQKÿӇ Wѭӟi rӱa.
ĈӇ biӃt thêm thông tin, vui lòng tham khҧRKѭӟng dүn sӱ dөng cӫDPi\NKRDQFѭDWѭѫQJӭng.
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5. Tháo dөng cө cҩy ghép và cҳWUăQJEҵng các dөng cө cҳt
Ĉҫu mài phӫ NLPFѭѫQJQLNHQKRһFÿҫu mài bҵng hӧp kim tungsten carbide
Các dөng cө cҳt nhӓ vӟi lӟp phӫ NLP FѭѫQJ QLNHQ KRһF ÿѭӧc làm bҵng hӧp kim tungsten
FDUELGHÿѭӧc chӍ ÿӏQKÿӇ cҳt, tҥo hình và làm nhҹQ[ѭѫQJUăQJYjkim loҥi.
Thұn trӑng cҫn cân nhҳc khi tháo bӝ phұn cҩy ghép hoһc cҳWUăQJ
 ChӍ nên tháo bӝ phұn cҩy ghép bҵng dөng cө cҳt nӃu không còn giҧLSKiSQjRNKiFÿӇ tháo
bӝ phұn cҩy ghép.
 ChӍ sӱ dөng dөng cө cҳt có lӟp phӫ NLPFѭѫQJ QLNHQKRһc làm bҵng hӧp kim tungsten
carbide.
 Loҥi bӓ tҩt cҧ các phҫn bҵng cách xӕi rӱDYjK~WOLrQWөc.
 Mô mӅm phҧLÿѭӧc che chҳn kӻ.
 ĈӇ êÿӃn thành phҫn vұt liӋu cӫa bӝ phұn cҩy ghép.
;iFÿӏnh vӏ WUtFӫa các dөng cө cҳt hoһc các mҧnh vӥ cӫa dөng cө cҳt
Các dөng cө cҳt cӫa SyntheVÿѭӧc thiӃt kӃ và sҧn xuҩWÿӇ hoҥWÿӝng trong phҥm vi cӫa mөc
ÿtFKVӱ dөng. Tuy nhiên, nӃu mӝt dөng cө kim loҥL YtGө: thép không gӍ, hӧp kim tungsten
carbide, v.v…) bӏ Jm\Yӥ WURQJO~FVӱ dөng, mӝt thiӃt bӏ y tӃ chҭQÿRiQKuQKҧQK YtGө: máy
chөp cҳt lӟSYLWtQK– CT, thiӃt bӏ dò bӭc xҥ, v.v…) có thӇ hӛ trӧ viӋFÿӏnh vӏ các mҧQKJm\Yӥ
và/hoһc các thành phҫn cӫa dөng cө cҳt.
7. +ѭӟng dүn tái xӱ lý
Synthes khuyӃn cáo sӱ dөng mӝt dөng cө cҳt mӟi cho mӛi cuӝc phүu thuұt và vӭt bӓ ÿLVDX
khi sӱ dөng. Thӵc hiӋn cҳt bҵng mӝt dөng cө cҳt mӟi và sҳc sӁ QKDQKKѫQFKtQK[iFKѫQWUiQK
nhiӉm khuҭn gây ra do tӗQGѭYjSKiWQKLӋWtWKѫQĈLӅXQj\JL~SU~WQJҳn thӡi gian phүu thuұt,
giҧPQJX\FѫKRҥi tӱ [ѭѫQJYjFKRNӃt quҧ tӕWKѫQ
Thұn trӑng
 7Uѭӟc lҫn sӱ dөng ÿҫu tiên, các dөng cө cҳt không vô khuҭn phҧi trҧi qua quy trình tái xӱ
lý hoàn toàn.
 CҫQÿһc biӋt thұn trӑng vӟi các dөng cө cҳWGRQJX\FѫQKkQYLrQEӏ tәQWKѭѫQJYjQKLӉm
khuҭn.
Dөng cө cҳt dùng mӝt lҫn
.K{QJÿѭӧc sӱ dөng lҥi các dөng cө cҳt ÿѭӧc chӍ ÿӏnh dùng mӝt lҫn . Sӱ dөng lҥi hoһc tái
xӱ Oê YtGө QKѭOjPVҥch và tiӋt khuҭn lҥi) có thӇ làm tәn hҥLÿӃQWtQKWRjQYҽn cҩXWU~FFӫa
thiӃt bӏ và/hoһc dүQÿӃn lӛi thiӃt bӏÿLӅu này có thӇ gây tәQWKѭѫQJ, gây bӋnh hoһc tӱ vӑng cho
bӋnh nhân.
Tҩt cҧ các dөng cө cҳt sӱ dөng mӝt lҫn

phҧLÿѭӧc thҧi bӓ sau cuӝc phүu thuұt.

Thұn trӑng
 Không thӇ tái xӱ lý dөng cө cҳt vӟi lӟp phӫ NLPFѭѫQJQLNHQKRһc làm tӯ hӧp kim tungsten
carbide vì nhӳQJÿҫu mài này không thӇ ÿѭӧc làm sҥFKÿ~QJFiFKYjOӟp phӫ có thӇ bӏ tróc
nӃu sӱ dөng nhiӅu lҫQ'RÿySKҧi vӭt bӓ các dөng cө Qj\ÿLVDXPӛi lҫn sӱ dөng.
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Cҧnh báo
ViӋc sӱ dөng lҥi hoһc tái xӱ lý thiӃt bӏ sӱ dөng mӝt lҫn có thӇ tҥRUDQJX\FѫnhiӉm bҭnYtGө
QKѭWUX\Ӆn chҩt nhiӉm khuҭn tӯ bӋnh nhân này sang bӋnh nhân kháFĈLӅu này có thӇ dүQÿӃn
tәn WKѭѫQJKRһc tӱ vong cho bӋnh nhân hoһFQJѭӡi sӱ dөng.
Dөng cө cҳt tái sӱ dөng
Các dөng cө cҳt tái sӱ dөng có thӇ ÿѭӧc tái xӱ lý nhiӅu lҫn. Tuy nhiên, các dөng cө cҳWWKѭӡng
xuyên phҧi chӏu tҧi trӑQJFѫKӑFFDRYjYDÿұp trong quá trình sӱ dөng và không nên kéo dài
vô hҥn thӡi gian sӱ dөng.
Tham khҧRKѭӟng dүn xӱ lý lâm sàng (Xӱ lý lâm sàng dөng cө cҳW +ѭӟng dүn
tái xӱ lý không áp dөng cho các dөng cө cҳWÿѭӧFGiQQKmQGQJPӝt lҫn .
8. KiӇm tra bҵng mҳt và thҧi bӓ các dөng cө cҳt tái sӱ dөQJÿmEӏ cùn hoһFKѭhӓng
KiӇm tra các dөng cө cҳt tái sӱ dөng xem UăQJFѭDFy bӏ cùn hoһc bӏ hӓng bҵQJNtQKO~S SKyQJ
ÿҥi tӕi thiӇu 1:10) sau mӛi lҫn sӱ dөng và thay thӃ nӃu cҫn.
Ĉһc biӋt kiӇm tra:




UăQJEӏ vӥ vөn và cùn (tù), FiFUmQK, v.v…
dөng cө cҳt bӏ Kѭhӓng
dөng cө cҳt bӏ FRQJYjăQPzQ

Thұn trӑng
 .K{QJÿѭӧc sӱ dөng các dөng cө cҳt bӏ cùn hoһc bӏ Kѭhӓng.
 .K{QJÿѭӧc mài sҳc lҥi dөng cө cҳt
 Các dөng cө cҳWÿmVӱ dөng phҧLÿѭӧc thҧi bӓ WKHRFiFFKtQKViFKYjquy trình nӝi bӝ cӫa
bӋnh viӋn và/hoһc các khuyӃn cáo hiӋn hành cӫDQѭӟc sӣ tҥi.
Cҧnh báo
Không tuân theo các Kѭӟng dүn thұn trӑng này có thӇ dүQÿӃQKѭhӓng dөng cө cҳWYjWăQJ
QJX\Fѫ cho bӋQKQKkQQJѭӡi vұn hành hoһc các bên thӭ ba.
9. Bҧo hành
Nhà sҧn xuҩt không chӏu trách nhiӋm vӅ Kѭ hӓng do sӱ dөQJNK{QJÿ~QJFiFKYjNK{QJWXkQ
theo hѭӟng dүn sӱ dөng.
6\QWKHVFKѭDWKӱ nghiӋm khҧ QăQJWѭѫQJWKtFKcӫa các dөng cө cҳt cӫa Synthes vӟi các máy
NKRDQFѭD ÿѭӧc cung cҩp bӣi các nhà sҧn xuҩt khác và sӁ không chӏu trách nhiӋm trong các
WUѭӡng hӧSQKѭYұy.
ĈӇ biӃt thêm thông tin, vui lòng liên hӋ vӟLÿҥi diӋn bán hàng cӫa DePuy Synthes tҥLÿӏDSKѭѫQJ
cӫa quý vӏ.
10. GiҧLWKtFKELӇXWѭӧng
Các biӇXWѭӧng ÿѭӧc liӋt kê ӣ cuӕi hѭӟng dүn sӱ dөQJQj\ÿѭӧc thӇ hiӇn trên dөng cө cҳt hoһc
QKmQsҧn phҭm.
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MmVҧn phҭm
Sӕ lô
Sӕ sêri
Chӫ sӣ hӳu

Ngày sҧn xuҩt

Ngày hӃt hҥn

TiӋt khuҭn bҵng tia xҥ
Sҧn phҭPÿѭӧc chӍ ÿӏnh sӱ dөng mӝt lҫQNK{QJÿѭӧc sӱ dөng lҥi

.K{QJÿѭӧc sӱ dөng nӃu bao bì bӏ Kѭhӓng

Tuân thӫ tiêu chuҭn châu Âu

Tә chӭc chӭng nhұn
Thұn trӑng

Tham khҧRKѭӟng dүn sӱ dөQJÿѭӧc cung cҩSWUѭӟc khi vұn hành
thiӃt bӏ
Không vô khuҭn

7

SYN.001.IFU.C

Thông tin quan trọng
(gồm hướng dẫn làm sạch và tiệt khuẩn)
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Thông tin quan trọng
Tài liệu Thông tin quan trọng này được sử dụng cùng với Hướng dẫn sử dụng cụ thể của sản
phẩm tương ứng, nếu có thể.

Hướng dẫn cơ bản về việc sử dụng vật liệu cấy ghép và dụng cụ của Synthes
Mô tả sản phẩm
Các vật liệu cấy ghép và dụng cụ phẫu thuật cung cấp các giải pháp cho các phẫu thuật chỉnh
hình của hệ cơ xương con người. Các sản phẩm này cũng đóng một vai trò hỗ trợ nói chung
trong điều trị, giúp làm lành xương bị gãy, và phẫu thuật tái tạo xương (kết hợp xương và sửa
chữa tình trạng thoái hóa xương). Vật liệu cấy ghép không được chỉ định để thay thế vĩnh viễn
các cấu trúc cơ thể hoặc dùng để nâng đỡ trọng lượng cơ thể (xem hướng dẫn cụ thể của sản
phẩm).
Các cân nhắc quan trọng
Nên cân nhắc những điểm dưới đây khi điều trị các chấn thương và/hoặc biến đổi do thoái hóa
xương:
1. Lựa chọn vật liệu cấy ghép/hệ thống. Quan trọng là cần lựa chọn một thiết bị phù hợp. Với
các vật liệu cấy ghép, cần đảm bảo lựa chọn sản phẩm có kích cỡ và hình dạng thích hợp để
phù hợp với loại phẫu thuật được chỉ định.
Các đặc tính của xương và mô mềm ở người yêu cầu những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về kích cỡ
và độ bền của các vật liệu cấy ghép. Không có sản phẩm không nâng đỡ hoặc nâng đỡ một phần
sức nặng nào được kỳ vọng sẽ chịu được toàn bộ trọng lượng cơ thể mà không có sự hỗ trợ.
Bệnh nhân phải hạn chế các hoạt động thể lực mà có thể tạo áp lực không thích hợp lên vật liệu
cấy ghép hoặc tạo ra di lệch không thích hợp tại chỗ gãy, từ đó dẫn đến chậm lành xương. Bệnh
nhân phải được thông báo kịp thời.
2. Các yếu tố liên quan đến bệnh nhân. Một loạt các yếu tố liên quan đến bệnh nhân có thể
có ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của ca phẫu thuật:
a. Cân nặng. Một bệnh nhân thừa cân hoặc béo phì có thể tạo sức ép lớn lên sản phẩm và làm
hỏng sản phẩm, thậm chí có thể đảo ngược các tác dụng của cuộc phẫu thuật.
b. Nghề nghiệp hoặc hoạt động. Các nghề nghiệp chuyên môn gây ra nguy cơ khi cơ thể phải
chịu một tải trọng vật lý đáng kể do ngoại lực. Điều này có thể làm hỏng sản phẩm và thậm chí
hủy bỏ những thành công của phẫu thuật.
c. Lão hóa, bệnh tâm thần, hoặc nghiện rượu. Các tình trạng này có thể khiến bệnh nhân không
để ý đến những điều cần hạn chế và thận trọng được khuyến cáo, dẫn đến hỏng sản phẩm hoặc
các biến chứng khác.
d. Một số bệnh thoái hóa và hút thuốc. Trong một số trường hợp, một bệnh thoái hóa có thể đã
tiến triển tại thời điểm phẫu thuật cấy ghép đến mức làm giảm đáng kể thời gian hữu dụng dự
kiến của vật liệu cấy ghép. Trong những trường hợp như vậy, các sản phẩm chỉ được sử dụng
như phương tiện để trì hoãn hoặc làm giảm bệnh lý tạm thời.
e. Nhạy cảm với dị vật. Khi nghi ngờ có nguy cơ tăng nhạy cảm với một vật liệu, cần phải làm
các xét nghiệm phù hợp trước khi lựa chọn hoặc cấy ghép vật liệu.
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3. Thao tác đúng cách. Thao tác với vật liệu cấy ghép và dụng cụ đúng cách là điều cực kỳ
quan trọng. Nếu cần điều chỉnh hình dạng của vật liệu cấy ghép, không nên uốn mạnh, gập
ngược, khắc đánh dấu, hoặc làm trầy xước thiết bị. Những thao tác này, cùng với tất cả các thao
tác hoặc sử dụng không phù hợp khác, có thể khiến bề mặt sản phẩm bị khiếm khuyết và/hoặc
làm tập trung áp lực lên phần lõi của vật liệu cấy ghép. Điều này cuối cùng có thể làm hỏng sản
phẩm.
4. Chăm sóc sau phẫu thuật là điều cần thiết. Bệnh nhân phải được thông báo về những hạn
chế về tải trọng của vật liệu cấy ghép, hoạt động sau phẫu thuật và tăng tải trọng thể lực. Không
thực hiện những điều này có thể dẫn đến di lệch vật liệu cấy ghép, chậm lành xương, hỏng vật
liệu cấy ghép, nhiễm khuẩn, viêm tĩnh mạch huyết khối, và/hoặc tụ máu vết thương.
5. Tháo bỏ sản phẩm kết hợp xương. Trong khi chờ bác sĩ phẫu thuật đưa ra quyết định cuối
cùng về thời điểm tháo bỏ vật liệu cấy ghép, nếu có thể và tùy theo từng bệnh nhân, nên tháo
bỏ sản phẩm cố định xương sau khi lành xương hoàn toàn. Điều này đặc biệt phù hợp với các
bệnh nhân trẻ tuổi và năng động.
6. Tính tương thích. Synthes đảm bảo tính tương thích của các vật liệu cấy ghép và/hoặc các
dụng cụ chính hãng khác nhau theo mục đích sử dụng của sản phẩm. Cần tuân thủ các hướng
dẫn sử dụng cụ thể của sản phẩm theo Synthes. Nếu không có hướng dẫn nào khác, không nên
kết hợp các sản phẩm của Synthes với sản phẩm của các nhà sản xuất khác, vì thiết kế, vật liệu,
cơ chế, và cách gắn kết không hòa hợp với nhau. Synthes không chịu trách nhiệm cho bất kỳ
biến chứng nào phát sinh từ việc kết hợp các thành phần hoặc từ việc sử dụng các thiết bị từ
các nhà sản xuất khác.
Nếu không có hướng dẫn nào khác, không khuyến khích việc sử dụng kết hợp các kim loại cấy
ghép khác nhau. Việc sử dụng kết hợp các kim loại khác nhau có thể dẫn đến ăn mòn điện hóa
và giải phóng các ion. Điều này có thể dẫn đến phản ứng viêm, phản ứng mẫn cảm với kim loại,
và/hoặc tác dụng bất lợi toàn thân lâu dài. Ngoài ra, quá trình ăn mòn có thể làm giảm độ bền
cơ học của vật liệu cấy ghép.
7. Thông tin và trình độ chuyên môn. Chuyên gia y tế nên có nhận thức đầy đủ về mục đích
sử dụng của sản phẩm và các kỹ thuật phẫu thuật được áp dụng, và được chứng nhận qua các
chương trình đào tạo phù hợp.
8. Các biến cố bất lợi tiềm ẩn, tác dụng phụ không mong muốn và nguy cơ tồn dư:
 Hỏng vật liệu cấy ghép do lựa chọn sai vật liệu cấy ghép và/hoặc phải chịu tải lực quá mức
tại vị trí kết hợp xương
 Nhiễm khuẩn
 Tổn thương mô mềm
 Các phản ứng dị ứng do không tương thích vật liệu cấy ghép
 Chậm lành xương do rối loạn mạch máu
 Đau do vật liệu cấy ghép
Hướng dẫn sử dụng tương ứng nêu chi tiết các biến cố bất lợi tiềm ẩn, tác dụng phụ không
mong muốn và nguy cơ tồn dư riêng, nếu có.
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9. Chụp cộng hưởng từ (MRI – Magnetic Resonance Imaging)
Khi đánh giá một thiết bị để sử dụng trong môi trường cộng hưởng từ, tham khảo thông tin về
chụp cộng hưởng từ trong hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc
www.e-ifu.com.
Sản phẩm dùng một lần
Không được sử dụng lại các sản phẩm được chỉ định dùng một lần duy nhất (xem các hướng
dẫn cụ thể của sản phẩm và phần “Giải thích biểu tượng”).
Việc sử dụng lại hoặc xử lý lại trên lâm sàng (ví dụ: làm sạch và tiệt khuẩn lại) các thiết bị đã
bị nhiễm bẩn có thể làm giảm sự nguyên vẹn về cấu trúc của thiết bị và/hoặc dẫn đến hỏng thiết
bị. Điều này có thể làm bệnh nhân bị tổn thương, nhiễm bệnh hoặc tử vong. Hơn nữa, việc sử
dụng lại hoặc xử lý trên lâm sàng các thiết bị dùng một lần có thể gây nguy cơ lây nhiễm, ví dụ
do lây truyền chất nhiễm khuẩn từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Điều này có thể dẫn
đến tổn thương hoặc tử vong cho bệnh nhân hoặc người sử dụng.
Không được xử lý lại các vật liệu cấy ghép và các dụng cụ sử dụng một lần đã bị nhiễm bẩn.
Bất kỳ vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes nào bị nhiễm bẩn do máu,
mô, và/hoặc các chất dịch/dịch mủ của cơ thể không bao giờ được sử dụng lại và nên được xử
lý theo quy trình của bệnh viện. Mặc dù các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần đã
sử dụng và bị nhiễm bẩn có vẻ như không bị hư hỏng, chúng vẫn có thể có các khiếm khuyết
nhỏ và nhiều dạng nội ứng suất có khả năng gây mỏi vật liệu.
Sản phẩm vô khuẩn
Các sản phẩm được cung cấp trong tình trạng vô khuẩn được dán nhãn “VÔ KHUẨN” (xem
phần “Giải thích biểu tượng”). Lấy các sản phẩm ra khỏi bao bì theo phương pháp vô khuẩn.
Nhà sản xuất không thể đảm bảo vô khuẩn nếu bao bì đóng gói bị vỡ, hỏng hoặc nếu mở bao
bì không đúng cách, và sẽ không chịu trách nhiệm trong những trường hợp như vậy.
Sản phẩm không vô khuẩn
Các sản phẩm Synthes được cung cấp trong tình trạng không vô khuẩn cần phải được làm sạch
và hấp tiệt khuẩn trước khi sử dụng trong phẫu thuật. Trước khi làm sạch, loại bỏ tất cả các bao
bì dùng một lần ban đầu (ví dụ: vòng cao su silicon bảo vệ, đầu bảo vệ, nắp bảo vệ, vỉ đựng
bằng nhôm, gói nhỏ, túi, miếng xốp đóng gói, hộp bìa cứng, v.v…). Làm sạch sản phẩm trước
mỗi lần sử dụng, và trước khi trả lại sản phẩm để bảo dưỡng và sửa chữa. Trước khi hấp tiệt
khuẩn, đặt sản phẩm vào trong một bao gói hoặc hộp chứa vô khuẩn đã được chấp thuận.
Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong việc xử lý lại tất cả các dụng cụ có thể sử dụng lại là
phải làm sạch và tráng rửa kỹ lưỡng (thủ công và/hoặc cơ học). Làm sạch triệt để là một quy
trình phức tạp mà sự thành công phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên kết với nhau: Chất lượng nước,
số lượng và loại chất làm sạch, phương pháp làm sạch (thủ công, bể rửa siêu âm, máy rửa/máy
khử khuẩn), tráng và làm khô kỹ lưỡng, chuẩn bị sản phẩm phù hợp, thời gian, nhiệt độ và sự
tỉ mỉ của nhân viên chịu trách nhiệm làm sạch sản phẩm.
Sự tồn dư của chất hữu cơ và/hoặc một lượng lớn vi sinh vật có thể làm giảm hiệu quả của quy
trình tiệt khuẩn.
Định vị dụng cụ hoặc các mảnh dụng cụ gãy vỡ
Các dụng cụ của Synthes được thiết kế và sản xuất để hoạt động an toàn trong phạm vi của mục
đích sử dụng.
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Tuy nhiên nếu một dụng cụ kim loại (ví dụ: thép, nhôm, titan và hợp kim của titan, v.v…) bị
gãy vỡ trong lúc sử dụng, một thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh (ví dụ: máy chụp cắt lớp vi tính
- CT, thiết bị dò bức xạ, v.v…) có thể hỗ trợ việc định vị các mảnh gãy vỡ và/hoặc các thành
phần của dụng cụ.
Thải bỏ các trang thiết bị y tế
Nếu không có hướng dẫn nào khác, các thiết bị phải được thải bỏ như một trang thiết bị y tế
theo các quy trình của cơ sở.
Sự cố nghiêm trọng
Bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào xảy ra có liên quan đến thiết bị nên được báo cáo đến nhà sản
xuất và cơ quan chức năng có thẩm quyền của các nước thành viên Liên minh châu Âu mà
người sử dụng và/hoặc bệnh nhân được xác định.
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Xử lý lại các thiết bị có thể sử dụng lại của Synthes – Dụng cụ, khay và hộp đựng dụng cụ
Đây là những khuyến cáo cho quy trình xử lý các thiết bị có thể sử dụng lại của Synthes. Các
thiết bị có thể sử dụng lại của Synthes bao gồm một số trợ cụ phẫu thuật, khay và hộp đựng
dụng cụ nhất định. Thông tin được cung cấp dưới đây không áp dụng cho các vật liệu cấy ghép
của Synthes. Nên làm theo những khuyến cáo này trừ các trường hợp được lưu ý trong các tờ
hướng dẫn sử dụng sản phẩm cụ thể.
Thận trọng

Tất cả các thiết bị cần phải được làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi
tiệt khuẩn. Cần đặc biệt chú ý khi làm sạch và kiểm tra các lòng ống dài và
hẹp, có lỗ bít, các bộ phận chuyển động và phức tạp nhiều chi tiết. Trong khi
làm sạch, chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được dán nhãn sử dụng cho các trang
thiết bị y tế và theo hướng dẫn của nhà sản xuất (ví dụ, nhiệt độ, thời gian
tiếp xúc và thời gian tráng). Khuyến nghị sử dụng các chất làm sạch có độ
pH pha loãng để sử dụng trong khoảng 7 – 9,5. Các điều kiện độ kiềm cao
(pH >11) có thể gây hư hại các thành phần/thiết bị, như là các vật liệu nhôm.
Không được sử dụng nước muối sinh lý, chất khử khuẩn môi trường (bao
gồm các dung dịch clo) hoặc chất vô khuẩn trong phẫu thuật (như là các sản
phẩm có chứa iod hoặc chlorhexidine). Không được sử dụng các dụng cụ hỗ
trợ làm sạch mà có thể gây hư hại đến bề mặt của các dụng cụ như bùi nhùi
thép, chất tẩy rửa ăn mòn hoặc bàn chải sắt.
 Chỉ được đặt các thiết bị của Synthes cùng với các vật có thành phần kim
loại tương tự vào cùng máy làm sạch bằng siêu âm.
 Không nên cho các thiết bị của Synthes đã bị nhiễm bẩn hoặc đã sử dụng
vào hộp để làm sạch bằng máy rửa cơ học. Phải xử lý riêng các thiết bị
của Synthes đã bị nhiễm bẩn, không để chung với khay và hộp đựng
dụng cụ. Các hộp đựng dụng cụ của Synthes được thiết kế làm công cụ
sắp xếp các dụng cụ cho quy trình hấp tiệt khuẩn, công cụ bảo quản tất
cả các thiết bị y tế và công cụ sắp xếp dụng cụ trong phẫu thuật.
 Các thông số của quá trình tiệt khuẩn chỉ có giá trị đối với các thiết bị
được làm sạch hoàn toàn.
 Các thông số được liệt kê chỉ có giá trị đối với thiết bị được lắp đặt, bảo
dưỡng, thẩm định và xử lý lại đúng cách theo các tiêu chuẩn như chuỗi
ISO 15883 và ISO 17665.
 Không nên ngâm các tay khoan và đầu gắn của các dụng cụ sử dụng
điện/pin trong nước hoặc dung dịch làm sạch để xử lý trên lâm sàng.
Không nên làm sạch thiết bị sử dụng điện/pin bằng siêu âm. Tham khảo
tài liệu cụ thể của sản phẩm đối với các dụng cụ sử dụng điện/pin.
 Nên sử dụng các dụng cụ dùng một lần cho các bệnh nhân được xác định
có nguy cơ mắc bệnh bò điên (CJD) và các bệnh nhiễm khuẩn liên quan.
Thải bỏ các dụng cụ đã sử dụng hoặc nghi ngờ đã sử dụng trên bệnh nhân
mắc bệnh bò điên sau khi phẫu thuật và/hoặc theo các khuyến cáo hiện
hành của nước sở tại.
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 Tham khảo quy chế và hướng dẫn của nước sở tại để có thêm thông tin.
Cần tuân thủ thêm các chính sách và quy trình nội bộ của bệnh viện và
các khuyến cáo của nhà sản xuất chất tẩy rửa, chất khử khuẩn, và bất kỳ
thiết bị xử lý trên lâm sàng nào.
Các hạn chế
 Các chu trình xử lý lặp lại như được mô tả trong hướng dẫn này có rất ít
trong quy trình
tác hại đến dụng cụ phẫu thuật của Synthes.
xử lý lại
 Việc hết tuổi thọ của một thiết bị thường được xác định bởi mức độ hao
mòn và hư hại do sử dụng. Dấu hiệu của sự hư hại và hao mòn của một
thiết bị có thể bao gồm, nhưng không giới hạn trong, sự ăn mòn (ví dụ:
gỉ sét, rỗ bề mặt), phai màu, vết trầy xước quá nhiều, bong tróc, mài mòn
và các vết nứt. Không nên sử dụng các thiết bị không còn hoạt động đúng
chức năng, thiết bị có vạch chỉ không còn thấy rõ, thiếu hoặc bị tẩy mất
(do lau chùi) mã số các phần, thiết bị đã hư hại và quá mòn.
 Thông tin chi tiết liên quan đến các chỉ dấu hết hạn có thể lấy được từ
đại diện bán hàng hoặc tải về từ trang web: www.depuysynthes.com/ifu
và/hoặc www.e-ifu.com.
 Các dụng cụ có thể yêu cầu thử nghiệm trước khi tiệt khuẩn để đảm bảo
hoạt động đúng chức năng. Phương pháp để thử chức năng, áp dụng cho
dụng cụ, được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng cụ thể của sản phẩm
và sử dụng tài liệu kiểm soát chức năng có sẵn tại
www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc www.e-ifu.com.
Bảo dưỡng tại
nơi sử dụng

Lau sạch máu và/hoặc mảnh vụn khỏi thiết bị trong suốt quá trình phẫu thuật
để tránh bị đóng khô trên bề mặt thiết bị.
 Thụt rửa các thiết bị có ống thông bằng nước vô khuẩn hoặc nước tinh
khiết để tránh chất bẩn và/hoặc mảnh vụn đóng khô trong lòng ống.
 Các thiết bị đã nhiễm bẩn nên được để riêng khỏi các thiết bị không bị
nhiễm bẩn để tránh lây nhiễm cho người hoặc môi trường xung quanh.
 Các thiết bị nên được bọc bằng khăn đã làm ẩm bằng nước vô khuẩn
hoặc nước tinh khiết, tránh để máu và/hoặc mảnh vụn bị đóng khô lại.

Đồ chứa và
vận chuyển

 Các thiết bị đã nhiễm bẩn cần được vận chuyển riêng khỏi các thiết bị
không bị nhiễm bẩn để tránh lây nhiễm.

7

SYN.001.IFU.C
Chuẩn bị làm
 Khuyến cáo các thiết bị nên xử lý lại sau khi sử dụng càng sớm càng tốt
sạch (với tất cả
tùy theo tình hình thực tế.
các phương
 Tháo rời thiết bị, nếu thiết bị có thể tháo rời được, trước khi xử lý lại.
pháp làm sạch)
Tài liệu hướng dẫn chi tiết quy trình tháo rời dụng cụ có thể lấy từ đại
diện bán hàng tại địa phương hoặc tải về từ trang web
www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc www.e-ifu.com.
 Mở các thiết bị có chốt khóa, ổ khóa hộp hoặc bản lề.
 Cần thận trọng khi thao tác và làm sạch các thiết bị nhọn. Những thiết bị
này được khuyến cáo nên làm sạch riêng để giảm nguy cơ bị thương.
 Cần phải xử lý thủ công lòng ống/ống thông của các thiết bị trước khi
làm sạch. Đầu tiên lòng ống/ống thông nên được làm sạch để không còn
mảnh vụn. Dùng bàn chải lông mềm với kích cỡ thích hợp cùng động tác
xoay vặn để chải thật kỹ lòng ống/ống thông. Bàn chải cần vừa sát vào
lòng ống. Bàn chải nên có kích cỡ xấp xỉ với đường kính của lòng
ống/ống thông cần làm sạch. Sử dụng bàn chải quá lớn hoặc quá nhỏ so
với đường kính của lòng ống/ống thông sẽ dẫn đến làm sạch bề mặt của
lòng ống/ống thông không hiệu quả.
 Ngâm và/hoặc tráng các thiết bị dính bẩn nhiều hoặc thiết bị có ống thông
trước khi làm sạch để làm cho các chất bẩn hoặc mảnh vụn đã đóng khô
dễ rời ra. Sử dụng một dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ. Thực
hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có thời
gian tiếp xúc, nhiệt độ, chất lượng nước và nồng độ thích hợp. Sử dụng
nước vòi lạnh để tráng các thiết bị.
 Các thiết bị của Synthes cần phải được làm sạch riêng với các khay và
hộp đựng dụng cụ của Synthes. Cần tháo nắp hộp đựng dụng cụ trong
quá trình làm sạch, nếu có thể.
Làm sạch –
Phương pháp
thủ công

1. Tráng rửa thiết bị nhiễm bẩn bên dưới nước vòi lạnh đang chảy trong tối
thiểu hai phút. Dùng một bàn chải lông mềm để giúp loại bỏ chất bẩn và
mảnh vụn thô.
2. Ngâm thiết bị trong một dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ trong
tối thiểu mười phút. Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
chất tẩy rửa để có thời gian tiếp xúc, nhiệt độ, chất lượng nước và nồng
độ thích hợp.
3. Tráng thiết bị bằng nước lạnh trong tối thiểu hai phút. Sử dụng bơm tiêm,
ống hút, hoặc vòi nước để giội rửa các lòng ống, máng rãnh và các khu
vực khó tiếp cận khác.
4. Làm sạch thiết bị bằng tay trong tối thiểu năm phút với một dung dịch
tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ mới pha. Sử dụng một bàn chải lông
mềm để loại bỏ chất bẩn và mảnh vụn. Xoay chuyển các khớp, tay cầm
và các chi tiết có thể chuyển động khác của thiết bị để tất cả các khu vực
đều được tiếp xúc với dung dịch tẩy rửa, nếu có thể. Làm sạch thiết bị
dưới nước để tránh các chất lây nhiễm lây truyền trong không khí ở dạng
hạt nhỏ. Lưu ý: dung dịch mới là dung dịch sạch, vừa mới pha chế.
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5. Tráng thiết bị thật kỹ bằng nước vòi lạnh hoặc ấm trong tối thiểu hai
phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc vòi nước để giội rửa các lòng
ống và máng rãnh. Xoay chuyển các khớp, tay cầm và các chi tiết có thể
chuyển động khác của thiết bị để có thể tráng thật kỹ dưới dòng nước,
nếu có thể.
6. Kiểm tra thiết bị bằng mắt. Lặp lại các bước 2 – 6 cho đến khi không còn
nhìn thấy vết bẩn trên thiết bị.
Quy trình rửa bằng siêu âm: Nên thực hiện việc làm sạch sơ bộ theo các
bước 1 – 6 trước khi thực hiện bước này
7. Chuẩn bị một dung dịch tẩy rửa mới dùng cho bể rửa siêu âm sử dụng
dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ. Thực hiện theo hướng dẫn
sử dụng của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có thời gian tiếp xúc, nhiệt độ,
chất lượng nước và nồng độ thích hợp. Lưu ý: dung dịch mới là dung
dịch sạch, vừa mới pha chế.
8. Làm sạch thiết bị của Synthes bằng siêu âm trong tối thiểu 15 phút, với
tần số tối thiểu 38 Khz.
9. Tráng thiết bị kỹ lưỡng với nước khử ion (DI) hoặc nước tinh khiết
(PURW) trong tối thiểu hai phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc
vòi nước để giội rửa các lòng ống và máng rãnh. Xoay chuyển các khớp,
tay cầm và các chi tiết có thể chuyển động khác của thiết bị để có thể
tráng thật kỹ dưới dòng nước, nếu có thể.
10. Kiểm tra thiết bị bằng mắt. Lặp lại các bước 2 – 10 cho đến khi không
còn nhìn thấy vết bẩn trên thiết bị.
11. Thực hiện bước tráng rửa thiết bị cuối cùng bằng nước khử ion hoặc
nước tinh khiết trong tối thiểu 15 giây.
12. Lau khô thiết bị bằng khăn sạch, mềm, không có xơ vải, dùng một lần
hoặc thổi khô bằng khí nén dùng trong y tế. Đảm bảo rằng tất cả các lòng
ống và các khu vực khớp được làm khô bằng khí nén.
Làm sạch –
Khử khuẩn
Phương pháp
tự động

1. Tráng rửa thiết bị nhiễm bẩn bên dưới nước vòi lạnh đang chảy trong tối
thiểu một phút. Dùng một bàn chải lông mềm hoặc khăn mềm không có
xơ vải để loại bỏ chất bẩn thô.
2. Làm sạch thiết bị bằng tay trong tối thiểu hai phút với một dung dịch tẩy
rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ mới pha. Thực hiện theo hướng dẫn sử
dụng của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có độ pha loãng, nhiệt độ, chất
lượng nước và thời gian tiếp xúc thích hợp. Sử dụng một bàn chải lông
mềm để loại bỏ chất bẩn và mảnh vụn. Xoay chuyển các khớp, tay cầm
và các chi tiết có thể chuyển động khác của thiết bị để tất cả các khu vực
đều được tiếp xúc với dung dịch tẩy rửa, nếu có thể. Lưu ý: dung dịch
mới là dung dịch sạch, vừa mới pha chế.
3. Tráng thiết bị bằng nước vòi đang chảy từ lạnh đến ấm trong tối thiểu
một phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc vòi nước để giội rửa các
lòng ống và máng rãnh. Xoay chuyển các khớp, tay cầm và các chi tiết
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có thể chuyển động khác của thiết bị để có thể tráng thật kỹ dưới dòng
nước, nếu có thể.
Chuẩn bị một dung dịch tẩy rửa mới dùng cho bể rửa siêu âm sử dụng
dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ. Thực hiện theo hướng dẫn
sử dụng của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có độ pha loãng, nhiệt độ, chất
lượng nước và thời gian tiếp xúc thích hợp. Lưu ý: dung dịch mới là
dung dịch sạch, vừa mới pha chế.
Làm sạch thiết bị của Synthes bằng siêu âm trong tối thiểu 15 phút, với
tần số tối thiểu 38 Khz.
Tráng thiết bị với nước khử ion hoặc nước tinh khiết trong tối thiểu hai
phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc vòi nước để giội rửa các lòng
ống và máng rãnh. Cần phải sử dụng nước khử ion hoặc nước tinh khiết
cho lần tráng cuối cùng.
Kiểm tra thiết bị bằng mắt. Lặp lại các bước 2 – 7 cho đến khi không còn
nhìn thấy vết bẩn trên thiết bị.
Rửa tự động nên được thực hiện trong một máy rửa-máy khử khuẩn đã
được đánh giá tuân thủ theo ISO 15883-1 và -2, hoặc theo tiêu chuẩn
tương đương. Đặt các thành phần của thiết bị vào trong máy rửa-máy
khử khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo rằng nước có thể
chảy tự do qua các thiết bị và lòng ống. Rửa tự động có thể được tính
vào như một phần của chu trình rửa, khử khuẩn và/hoặc sấy khô đã được
đánh giá theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Một ví dụ của một chu trình
đã được đánh giá cho đánh giá làm sạch bao gồm:

Chu trình

Rửa sơ bộ
Rửa lần I
Rửa lần II
Rửa
Khử khuẩn
bằng nhiệt
Làm khô

Thời gian
tối thiểu
(phút)
2
2
5
2

Nhiệt độ tối thiểu/
Loại nước

Loại chất
tẩy rửa
Không áp dụng
Chất làm sạch*
Chất làm sạch*
Không áp dụng

5

Nước máy lạnh (< 40oC)
Nước máy lạnh (< 40oC)
Nước máy ấm (> 40oC)
Nước khử ion hoặc nước
tinh khiết ấm (> 40oC)
≥ 93oC

40

≥ 90oC

Không áp dụng

Không áp dụng

* xem phần Thông tin bổ sung
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Khử khuẩn
bằng nhiệt

Đối với quy trình làm sạch-khử khuẩn tự động, khử khuẩn bằng nhiệt ở nhiệt
độ tối thiểu 93oC trong tối thiểu 5 phút (xem phần Làm sạch – Khử khuẩn
Phương pháp tự động, bao gồm các yêu cầu về chất lượng nước). Với các
thiết bị có ống thông hoặc lòng ống, xoay hướng các bộ phận này sao cho
lòng ống hoặc ống thông ở vị trí thẳng đứng. Nếu điều này không thể thực
hiện được do bị giới hạn về không gian trong máy rửa tự động/cơ học, sử
dụng một giá rửa/khung chất thiết bị với các đầu nối được thiết kế để đảm
bảo có dòng dịch chạy vào trong lòng ống hoặc ống thông của thiết bị nếu
cần.

Làm khô

Nếu máy rửa cơ học không có chu trình làm khô:
 Lau khô thật kỹ từng thiết bị từ trong ra ngoài để tránh tạo gỉ sét và hư
hỏng.
 Sử dụng một khăn sạch, mềm, không có xơ vải, dùng một lần để tránh
làm hư hại bề mặt thiết bị.
Đặc biệt chú ý đến các ren, răng chốt khóa và bản lề hoặc các khu vực có
thể đọng dịch. Mở và đóng các thiết bị để mọi điểm đều được lau khô. Làm
khô các phần rỗng (lòng ống, ống thông) bằng cách thổi khí nén làm khô
dùng trong y tế.
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Kiểm tra

Các dụng cụ của Synthes cần phải được kiểm tra sau khi xử lý, trước khi tiệt
khuẩn, về các chỉ dấu hết hạn như:
 Độ sạch, nếu có bất kỳ chất bẩn tồn dư nào được phát hiện trong lúc
kiểm tra, lặp lại các bước làm sạch trên các thiết bị này cho đến khi
không còn nhìn thấy vết bẩn nào trên thiết bị nữa.
 Không còn độ ẩm, kiểm tra cẩn thận các lòng ống và các phần chuyển
động của thiết bị. Nếu phát hiện ra còn ẩm, nên thực hiện sấy khô thủ
công.
 Hư hại, bao gồm nhưng không giới hạn trong, ăn mòn (ví dụ, gỉ sét, rỗ
bề mặt), phai màu, trầy xước quá mức, bong tróc, nứt và bị mòn.
 Hoạt động đúng chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn trong, độ sắc
bén của các công cụ cắt, độ uốn của các thiết bị dễ uốn, chuyển động của
các bản lề/khớp/khóa hộp và các thành phần có thể dịch chuyển được
như các tay cầm, chuyển động một chiều kiểu bánh cóc và khớp nối.
Không nên sử dụng các thiết bị bị hư hại hoặc mài mòn.
Các tài liệu hướng dẫn chi tiết về kiểm soát chức năng và chỉ dấu hết hạn có
thể lấy từ đại diện bán hàng tại địa phương hoặc tải về từ trang web:
www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc www.e-ifu.com.
Bôi trơn các bộ phận chuyển động của dụng cụ, như là bản lề hay khớp nối,
bộ phận chịu lực bằng lò xo, và các phần có ren. Khuyến cáo chỉ nên sử dụng
dầu tra của Synthes để bôi trơn và bảo dưỡng các dụng cụ của Synthes.
Thiết bị đã tháo rời nên được lắp lại trước khi tiệt khuẩn trừ khi có lưu ý
khác hoặc hộp đựng không được thiết kế cho các thiết bị đã lắp ráp sẵn. Các
tài liệu hướng dẫn chi tiết quy trình tháo rời dụng cụ có thể lấy từ đại diện
bán hàng tại địa phương hoặc tải về từ trang web
www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc www.e-ifu.com.

Đóng gói

Đặt các thiết bị đã làm sạch và khô vào vị trí thích hợp trong hộp đựng của
Synthes. Ngoài ra, dùng một bao gói tiệt khuẩn thích hợp hoặc các thùng
chứa cứng có thể sử dụng lại để tiệt khuẩn, như là hệ thống rào chắn vô
khuẩn theo ISO 11607. Cần thận trọng bảo vệ các vật liệu cấy ghép và các
dụng cụ có đầu nhọn và sắc không để tiếp xúc với các đồ vật khác có thể gây
hư hại bề mặt.
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Tiệt khuẩn

Hấp tiệt khuẩn (nhiệt ẩm) được thực hiện theo một chu trình tiền chân không
(đẩy khí cưỡng bức) đã được chấp thuận cục bộ. Máy hấp tiệt khuẩn nên
được đánh giá theo các yêu cầu của bất kỳ tiêu chuẩn và hướng dẫn của địa
phương như EN 285 hoặc AAMI/ANSI ST8, bao gồm tuân thủ theo các yêu
cầu của ISO 17665. Máy hấp tiệt khuẩn nên được lắp đặt và bảo dưỡng tuân
thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các yêu cầu của địa phương. Cần
đảm bảo rằng một chu trình hấp tiệt khuẩn được chọn đã được thiết kế để
đẩy khí ra khỏi một mẻ tiệt khuẩn các thiết bị có lỗ rỗng hoặc lòng ống theo
hướng dẫn của nhà sản xuất và không vượt quá tải lượng tiệt khuẩn tối đa.
Các chu trình hấp tiệt khuẩn dưới đây là ví dụ cho các chu trình đã được
đánh giá:
Loại chu trình

Tiền chân không
Dùng hơi nước bão hòa
đẩy khí cưỡng bức
(tiền chân không, hút chân
không ít nhất 3 lần)

Thời gian tiệt
khuẩn tối thiểu
(phút)

Nhiệt độ
tiệt khuẩn
tối thiểu

Thời gian
làm khô
tối thiểu*

4

132oC

20 phút

3

134oC

20 phút

* Khi làm khô các hộp đựng dụng cụ của Synthes cùng phụ kiện bên trong,
có thể cần thời gian làm khô dài hơn các thông số tiền chân không tiêu chuẩn
dùng trong y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hộp/khay đựng
dụng cụ có nguồn gốc polymer (chất dẻo) sử dụng cùng các bao gói vô khuẩn
làm từ sợi không dệt có khả năng chịu tải cao. Thời gian làm khô được
khuyến cáo hiện hành cho các hộp đựng dụng cụ của Synthes có thể dao
động từ thời gian tiêu chuẩn là 20 phút cho đến thời gian kéo dài là 60 phút.
Thời gian làm khô thường bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các nguyên liệu
có nguồn gốc polymer (chất dẻo); do đó những thay đổi như loại bỏ các
miếng lót silicone và/hoặc thay đổi hệ thống rào chắn vô khuẩn (ví dụ: thay
bao gói loại dày nặng sang loại mỏng nhẹ) có thể làm giảm thời gian làm
khô cần thiết. Người sử dụng nên dùng các phương pháp kiểm chứng (ví dụ:
kiểm tra bằng mắt thường) để xác nhận dụng cụ đã được làm khô đủ. Thời
gian làm khô thường dao động từ 20 đến 60 phút do các vật liệu đóng gói
khác nhau (hệ thống rào chắn vô khuẩn, ví dụ: bao gói hoặc các loại thùng
chứa cứng có thể sử dụng lại), chất lượng hơi nước, vật liệu của thiết bị, khối
lượng tổng, hiệu suất của máy tiệt khuẩn, và thời gian làm nguội khác nhau.
Bảo quản

Các sản phẩm đã đóng gói cần phải được bảo quản ở môi trường khô, sạch,
tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, côn trùng, và nhiệt độ và độ ẩm cao quá
mức. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất bao gói hoặc thùng
chứa cứng vô khuẩn để biết giới hạn thời gian bảo quản sản phẩm vô khuẩn
và các yêu cầu bảo quản về nhiệt độ và độ ẩm.
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Thông tin bổ
sung

Các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng các chất làm sạch cụ thể, máy
rửa siêu âm, máy rửa-máy khử khuẩn, vật liệu bao gói hoặc máy tiệt khuẩn
trong các nghiên cứu đánh giá đang có sẵn theo yêu cầu. Synthes sử dụng
thông số bên dưới trong quá trình đánh giá các khuyến cáo xử lý lại này:
 Làm sạch thủ công: Làm sạch thủ công sơ bộ bằng chất tẩy rửa hoạt tính
enzyme Enzol 8 mL/L tại 16 – 17oC và làm sạch siêu âm với chất tẩy
rửa hoạt tính enzyme Enzol 8 mL/L tại 18 – 25oC.
 Làm sạch tự động: Làm sạch thủ công sơ bộ bằng chất tẩy rửa hoạt tính
enzyme Enzol 8 mL/L tại 16 – 17oC và làm sạch siêu âm với chất tẩy
rửa hoạt tính enzyme Enzol 8 mL/L tại 18 – 25oC. Làm sạch bằng máy
rửa-máy khử khuẩn (rửa lần 1) bằng chất làm sạch hoạt tính enzyme
Prolystica 2X Concentrate 1 mL/L tại 23 – 26oC và (rửa lần 2) bằng chất
tẩy rửa trung tính Prolystica 2X Neutral 1 mL/L tại 44 – 46oC.
 Khăn không có xơ vải: Berkshire Durx 670.
Thông tin làm sạch và tiệt khuẩn được cung cấp theo ISO 17664.
Các khuyến nghị được cung cấp ở trên đã được thẩm định bởi nhà sản xuất
thiết bị y tế có khả năng chuẩn bị một thiết bị y tế không vô khuẩn của
Synthes. Người xử lý vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình xử lý
được thực hiện với thiết bị, vật liệu và nhân sự tại cơ sở xử lý, và đạt được
kết quả mong muốn. Điều này đòi hỏi phải thẩm định và giám sát quá trình
xử lý thường xuyên. Tương tự, bất kỳ sai lệch nào của người xử lý so với
khuyến cáo được cung cấp cần phải được thẩm định thích đáng về hiệu quả
và các hậu quả bất lợi tiềm ẩn.
Chất lượng hóa học của nước được sử dụng trong quy trình xử lý lại có thể
ảnh hưởng đến an toàn của thiết bị. Các cơ sở nên sử dụng các yêu cầu về
chất lượng nước được khuyến cáo cho việc xử lý lại thiết bị theo hướng dẫn
của địa phương (như AAMI TIR 34, Nước dùng cho xử lý lại trang thiết bị
y tế) và hướng dẫn sử dụng này.

Liên hệ của
nhà sản xuất

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Synthes
tại địa phương.
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Xử lý các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần không vô khuẩn của Synthes
Đây là những khuyến cáo cho việc xử lý các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần
không vô khuẩn của Synthes. Thông tin được cung cấp chỉ áp dụng cho các vật liệu cấy ghép
và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes chưa sử dụng và chưa bị nhiễm bẩn. Không bao giờ
được phép xử lý lại các vật liệu đã cấy ghép của Synthes và nên xử lý theo quy trình xử lý thải
bỏ của bệnh viện. Bất kỳ vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần nào chưa được sử
dụng, nhưng đã bị nhiễm bẩn, nên được xử lý theo quy trình của bệnh viện. Không được xử lý
lại các vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần đã bị nhiễm bẩn. Thực hiện theo những
khuyến cáo này trừ khi có lưu ý khác trong các hướng dẫn sử dụng cụ thể của sản phẩm.
Thận trọng

 Bất kỳ vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần nào chưa được
sử dụng, nhưng đã bị nhiễm bẩn do dính máu, mô và/hoặc chất dịch/dịch
mủ của cơ thể, cần được xử lý theo quy trình của bệnh viện. Synthes
không khuyến cáo xử lý lại các vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng
một lần đã bị nhiễm bẩn.
 Không được sử dụng vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần
của Synthes nếu bề mặt đã bị hư hại.
 Không nên xử lý hoặc vận chuyển các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử
dụng một lần của Synthes cùng với bất kỳ vật liệu bị nhiễm bẩn nào.
 Tất cả các thiết bị cần phải được làm sạch và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi
tiệt khuẩn. Cần thận trọng khi làm sạch và kiểm tra các lòng ống dài và
hẹp, có lỗ bít, có các bộ phận chuyển động và phức tạp nhiều chi tiết.
Trong khi làm sạch, chỉ sử dụng các chất tẩy rửa được dán nhãn sử dụng
cho các trang thiết bị y tế và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khuyến
cáo sử dụng các chất làm sạch có độ pH pha loãng để sử dụng trong
khoảng 7 – 9,5. Các điều kiện độ kiềm cao (pH >11) có thể gây hư hại
các thành phần/thiết bị, như là các vật liệu nhôm. Không được sử dụng
nước muối sinh lý, chất khử khuẩn môi trường (bao gồm các dung dịch
clo) hoặc chất vô khuẩn trong phẫu thuật (như là các sản phẩm có chứa
iod hoặc chlorhexidine). Không được sử dụng các dụng cụ hỗ trợ làm
sạch mà có thể gây hư hại đến bề mặt của các vật liệu cấy ghép như bùi
nhùi thép, chất tẩy rửa ăn mòn hoặc bàn chải sắt. Tham khảo thông tin
Tương thích vật liệu của các dụng cụ và vật liệu cấy ghép Synthes trong
quy trình xử lý lại trên lâm sàng.
 Không nên bôi trơn các vật liệu cấy ghép của Synthes.
 Các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes là các
thiết bị thiết yếu và cần phải được tiệt khuẩn giai đoạn cuối trước khi sử
dụng.
 Các thông số của quá trình tiệt khuẩn chỉ có giá trị đối với các thiết bị đã
được làm sạch hoàn toàn.
 Chỉ được dùng các thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn đã được phê
duyệt cho tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm cho các thiết bị của Synthes và các
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hộp đựng dụng cụ (một hộp có chứa tất cả hoặc một phần những gì được
quy định chứa trong đó).
 Các thông số được liệt kê chỉ có giá trị với các thiết bị được lắp đặt, bảo
dưỡng, hiệu chuẩn và xử lý lại đúng cách theo các tiêu chuẩn như chuỗi
ISO 15883 và ISO 17665.
Các phương án khi sử dụng thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn cho các thiết
bị và hộp đựng dụng cụ của Synthes như sau:
 Chỉ đặt trực tiếp không quá một (1) hộp đựng đầy vào một thùng chứa
cứng dùng để tiệt khuẩn.
 Không được đặt các khay đựng dụng cụ lấy từ nhiều hơn một (1) hộp
đựng vào thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn.
 Phải đặt các mô-đun/giá riêng biệt hoặc dụng cụ đơn lẻ, không chồng lên
nhau, vào một giỏ chứa để đảm bảo thông khí tối ưu.
 Thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn cần phải có thể tích tối đa để tỷ lệ
thông khí không vượt quá 322 cm3/cm2.
 Chỉ có các thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn đã được phê duyệt sử
dụng trong tiệt khuẩn bằng hấp tiền chân không mới có thể sử dụng cho
các thiết bị và hộp đựng dụng cụ của Synthes.
 Tham khảo các quy chế và hướng dẫn của nước sở tại để có thêm thông
tin. Cũng cần tuân theo các quy chế và quy trình nội bộ của bệnh viện và
các khuyến cáo của các nhà sản xuất chất tẩy rửa, chất khử khuẩn, và bất
kỳ thiết bị xử lý trên lâm sàng nào.
 Các chu trình xử lý lặp lại như được mô tả trong hướng dẫn này có rất ít
Các hạn chế
ảnh hưởng đến vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes.
trong quy trình
 Các vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần của Synthes có thể
xử lý lại
yêu cầu thử nghiệm trước khi tiệt khuẩn để đảm bảo hoạt động đúng
chức năng. Phương pháp để thử chức năng, áp dụng cho vật liệu cấy
ghép hoặc dụng cụ, được cung cấp trong hướng dẫn sử dụng cụ thể của
sản phẩm và sử dụng tài liệu kiểm soát chức năng có sẵn tại
www.depuysynthes.com/ifu và/hoặc www.e-ifu.com.
 Nên kiểm tra các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của
Synthes về độ ăn mòn, hư hại ví dụ như các vết trầy xước và vết khuyết
lõm, mảnh vỡ, phai màu hoặc cặn.
 Hiện tượng phai màu không gây ra tác dụng bất lợi với các vật liệu cấy
ghép làm bằng titan hoặc hợp kim titan. Lớp oxide bảo vệ vẫn được duy
trì toàn vẹn.
 Cần vứt bỏ bất kỳ vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần nào
bị ăn mòn, trầy xước, khuyết lõm, có cặn hoặc mảnh vụn.
Bảo dưỡng tại
nơi sử dụng

 Các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần cần phải được che lại
cho đến khi cần sử dụng để tránh bị nhiễm bẩn hoặc lây nhiễm. Chỉ nên
xử lý các vật liệu sắp được sử dụng để cấy ghép.
 Hạn chế di chuyển các vật liệu cấy ghép để tránh gây hư hại bề mặt.
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Đồ chứa và
vận chuyển

 Cần tránh để các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần tiếp xúc
với các thiết bị và/hoặc dụng cụ nhiễm bẩn.
 Tránh để các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần bị lây nhiễm
chéo với các dụng cụ đã bị nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển.

Chuẩn bị cho
quá trình xử lý

Synthes không khuyến cáo việc xử lý lại các vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ
sử dụng một lần đã nhiễm bẩn.

Làm sạch –
Phương pháp
thủ công

1. Tráng rửa thiết bị bên dưới nước vòi lạnh đang chảy trong tối thiểu hai
phút. Dùng một bàn chải lông mềm để làm sạch thiết bị.
2. Ngâm thiết bị trong một dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ trong
tối thiểu mười phút. Thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy
rửa để có độ pha loãng, nhiệt độ, chất lượng nước và thời gian tiếp xúc
thích hợp.
3. Tráng thiết bị bằng nước lạnh trong tối thiểu hai phút. Sử dụng bơm tiêm,
ống hút, hoặc vòi nước để giội rửa các lòng ống, máng rãnh và các khu
vực khó tiếp cận khác.
4. Ngâm hoàn toàn thiết bị trong chất tẩy rửa, đảm bảo rằng tất cả các lòng
ống, hoặc các phần chuyển động được làm ngập để đảm bảo tiếp xúc.
Làm sạch thiết bị bằng tay trong tối thiểu năm phút với một dung dịch
tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ mới pha sử dụng một bàn chải lông
mềm. Làm sạch thiết bị dưới nước để tránh các chất lây nhiễm lây truyền
trong không khí ở dạng hạt nhỏ. Lưu ý: dung dịch mới pha là dung dịch
sạch, vừa mới pha chế.
5. Tráng thiết bị thật kỹ bằng nước vòi lạnh hoặc ấm trong tối thiểu hai
phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc vòi nước để giội rửa các lòng
ống và máng rãnh.
6. Chuẩn bị một dung dịch tẩy rửa mới dùng cho bể rửa siêu âm sử dụng
dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ. Thực hiện theo hướng dẫn
của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có độ pha loãng, nhiệt độ, chất lượng
nước và thời gian tiếp xúc thích hợp. Lưu ý: dung dịch mới là dung dịch
sạch, vừa mới pha chế.
7. Làm sạch thiết bị của Synthes bằng siêu âm trong tối thiểu 15 phút và
tần số tối thiểu của bể rửa là 38 Khz.
8. Tráng thiết bị kỹ lưỡng với nước khử ion hoặc nước tinh khiết trong tối
thiểu hai phút. Xoay chuyển các khớp, tay cầm và các chi tiết có thể
chuyển động khác của thiết bị để có thể tráng thật kỹ dưới dòng nước,
nếu có thể. Đảm bảo tất cả các lòng ống được giội rửa. Cần phải sử dụng
nước khử ion hoặc nước tinh khiết cho lần tráng cuối cùng.
9. Lau khô thiết bị bằng khăn sạch, mềm, không có xơ vải, dùng một lần
hoặc thổi khô bằng khí nén dùng trong y tế. Đảm bảo rằng tất cả các lòng
ống và các khu vực khớp được làm khô bằng khí nén.
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Làm sạch –
Phương pháp
khử khuẩn tự
động

1. Tráng rửa thiết bị bên dưới nước vòi lạnh đang chảy trong tối thiểu một
phút. Dùng một bàn chải lông mềm hoặc khăn mềm không có xơ vải để
làm sạch thiết bị.
2. Chuẩn bị một dung dịch tẩy rửa mới dùng cho bể rửa siêu âm sử dụng
dung dịch tẩy rửa trung tính hoặc kiềm nhẹ. Thực hiện theo hướng dẫn
sử dụng của nhà sản xuất chất tẩy rửa để có độ pha loãng, nhiệt độ, chất
lượng nước và thời gian tiếp xúc thích hợp. Lưu ý: dung dịch mới là
dung dịch sạch, vừa mới pha chế.
3. Ngâm hoàn toàn thiết bị trong chất tẩy rửa, đảm bảo rằng tất cả các lòng
ống, hoặc các phần chuyển động được làm ngập để đảm bảo tiếp xúc.
Làm sạch thiết bị của Synthes bằng siêu âm trong tối thiểu 15 phút, với
tần số tối thiểu 38 Khz.
4. Tráng thiết bị kỹ lưỡng với nước khử ion hoặc nước tinh khiết trong tối
thiểu hai phút. Sử dụng một bơm tiêm, ống hút hoặc vòi nước để giội rửa
các lòng ống và máng rãnh. Cần phải sử dụng nước khử ion hoặc nước
tinh khiết cho lần tráng cuối cùng.
5. Kiểm tra thiết bị bằng mắt. Lặp lại các bước 2 – 5 cho đến khi không còn
nhìn thấy vết bẩn trên thiết bị.
6. Rửa tự động nên được thực hiện trong một máy rửa-máy khử khuẩn đã
được đánh giá tuân thủ theo ISO 15883-1 và -2, hoặc theo tiêu chuẩn
tương đương. Đặt các thành phần của thiết bị vào trong máy rửa-máy
khử khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đảm bảo rằng nước có thể
chảy tự do qua các thiết bị và lòng ống. Rửa tự động có thể được tính
vào như một phần của chu trình rửa, khử khuẩn và/hoặc sấy khô đã được
đánh giá theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Một ví dụ của một chu trình
đã được đánh giá cho đánh giá làm sạch bao gồm:
Chu trình

Rửa sơ bộ
Rửa lần I
Rửa lần II
Rửa
Khử khuẩn
bằng nhiệt
Làm khô

Thời gian
tối thiểu
(phút)
2
2
5
2

Nhiệt độ tối thiểu/
Loại nước

Loại chất
tẩy rửa
Không áp dụng
Chất làm sạch*
Chất làm sạch*
Không áp dụng

5

Nước máy lạnh (< 40oC)
Nước máy lạnh (< 40oC)
Nước máy ấm (> 40oC)
Nước khử ion hoặc nước
tinh khiết ấm (> 40oC)
≥ 93oC

40

≥ 90oC

Không áp dụng

Không áp dụng

* xem phần Thông tin bổ sung
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Khử khuẩn
bằng nhiệt

Đối với quy trình làm sạch-khử khuẩn tự động, khử khuẩn bằng nhiệt ở nhiệt
độ tối thiểu 93oC trong tối thiểu 5 phút (xem phần Làm sạch – Khử khuẩn
Phương pháp tự động, bao gồm các yêu cầu về chất lượng nước). Với các
thiết bị có ống thông hoặc lòng ống, xoay hướng các bộ phận này sao cho
lòng ống hoặc ống thông ở vị trí thẳng đứng. Nếu điều này không thể thực
hiện được do bị giới hạn về không gian trong máy rửa tự động/cơ học, sử
dụng một giá rửa/khung chất thiết bị với các đầu nối được thiết kế để đảm
bảo có dòng dịch chạy vào trong lòng ống hoặc ống thông của thiết bị nếu
cần.

Kiểm tra

Các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes cần phải được
kiểm tra bằng mắt trong một môi trường sạch dưới ánh sáng tốt sau khi xử
lý, trước khi tiệt khuẩn, để xác định rằng thiết bị không còn các vết bẩn nhìn
thấy được, hư hại hoặc ẩm.
Kiểm tra thiết bị với các tiêu chí:
 Không còn độ ẩm, kiểm tra cẩn thận các lòng ống và các phần chuyển
động của thiết bị. Nếu phát hiện ra còn ẩm, nên thực hiện sấy khô thủ
công.
 Độ sạch, nếu có bất kỳ chất bẩn tồn dư nào được phát hiện trong lúc
kiểm tra, lặp lại các bước làm sạch trên các thiết bị này cho đến khi
không còn nhìn thấy vết bẩn nào trên thiết bị nữa.
 Hư hại, bao gồm nhưng không giới hạn trong, ăn mòn (ví dụ, gỉ sét, rỗ
bề mặt), phai màu, trầy xước quá mức, bong tróc, nứt và bị mòn
 Hoạt động đúng chức năng, bao gồm nhưng không giới hạn trong, độ sắc
bén của các công cụ cắt, độ uốn cong của các thiết bị dễ uốn, chuyển
động của các bản lề/khớp/khóa hộp và các thành phần có thể dịch chuyển
như các tay cầm, chuyển động một chiều kiểu bánh cóc và khớp nối, và
thiếu hoặc bị tẩy mất mã số các phần.
Nên vứt bỏ các thiết bị không còn hoạt động đúng chức năng, thiết bị có
vạch chỉ không còn thấy rõ, thiếu hoặc bị tẩy mất (do lau chùi) mã số các
phần, thiết bị đã hỏng và mòn.

Đóng gói

Đặt các vật liệu cấy ghép hoặc dụng cụ sử dụng một lần đã làm sạch và khô
vào vị trí thích hợp trong hộp đựng của Synthes. Ngoài ra, dùng một bao gói
tiệt khuẩn thích hợp hoặc các thùng chứa cứng có thể sử dụng lại để tiệt
khuẩn, như là hệ thống rào chắn vô khuẩn theo ISO 11607. Cần thận trọng
bảo vệ các vật liệu cấy ghép, và các dụng cụ có đầu nhọn và sắc không để
tiếp xúc với các đồ vật khác có thể gây hư hại bề mặt.
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Tiệt khuẩn

Hấp tiệt khuẩn (nhiệt ẩm) được thực hiện theo một chu trình tiền chân không
(đẩy khí cưỡng bức) đã được chấp thuận cục bộ. Máy hấp tiệt khuẩn nên
được đánh giá theo các yêu cầu của bất kỳ tiêu chuẩn và hướng dẫn của địa
phương như EN 285 hoặc AAMI/ANSI ST8, bao gồm tuân thủ theo các yêu
cầu của ISO 17665. Máy hấp tiệt khuẩn nên được lắp đặt và bảo dưỡng tuân
thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các yêu cầu của địa phương. Cần
đảm bảo rằng một chu trình hấp tiệt khuẩn được chọn đã được thiết kế để
đẩy khí ra khỏi một mẻ tiệt khuẩn các thiết bị có lỗ rỗng hoặc lòng ống theo
hướng dẫn của nhà sản xuất và không vượt quá tải lượng tiệt khuẩn tối đa.
Các chu trình hấp tiệt khuẩn dưới đây là ví dụ cho các chu trình đã được
đánh giá:
Loại chu trình

Tiền chân không
Dùng hơi nước bão hòa
đẩy khí cưỡng bức
(tiền chân không, hút chân
không ít nhất 3 lần)

Thời gian tiệt
khuẩn tối thiểu
(phút)

Nhiệt độ
tiệt khuẩn
tối thiểu

Thời gian
làm khô
tối thiểu*

4

132oC

20 phút

3

134oC

20 phút

* Khi làm khô các hộp đựng dụng cụ của Synthes cùng phụ kiện bên trong,
có thể cần thời gian làm khô dài hơn các thông số tiền chân không tiêu chuẩn
dùng trong y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các hộp/khay đựng
dụng cụ có nguồn gốc polymer (chất dẻo) sử dụng cùng các bao gói vô khuẩn
làm từ sợi không dệt có khả năng chịu tải cao. Thời gian làm khô được
khuyến cáo hiện hành cho các hộp đựng dụng cụ của Synthes có thể dao
động từ thời gian tiêu chuẩn là 20 phút cho đến thời gian kéo dài là 60 phút.
Thời gian làm khô thường bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của các nguyên liệu
có nguồn gốc polymer (chất dẻo); do đó những thay đổi như loại bỏ các
miếng lót silicone và/hoặc thay đổi hệ thống rào chắn vô khuẩn (ví dụ: thay
bao gói loại dày nặng sang loại mỏng nhẹ) có thể làm giảm thời gian làm
khô cần thiết. Thời gian làm khô có thể dao động nhiều do sự khác biệt về
vật liệu đóng gói (ví dụ: bao gói bằng vải không dệt), điều kiện môi trường,
chất lượng hơi nước, nguyên liệu của thiết bị, khối lượng tổng, hiệu suất
máy tiệt khuẩn và thời gian làm nguội khác nhau. Người sử dụng nên dùng
các phương pháp kiểm chứng (ví dụ: kiểm tra bằng mắt thường) để xác nhận
dụng cụ đã được làm khô đủ.
 Đối với các sản phẩm được bán ở dạng vô khuẩn, tham khảo tờ hướng
dẫn cụ thể của sản phẩm về quy trình tiệt khuẩn lại.
 Hướng dẫn sử dụng và các điều cần lưu ý về thùng chứa cứng dùng để
tiệt khuẩn.
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Để đảm bảo các vật liệu cấy ghép và dụng cụ sử dụng một lần của Synthes
được tiệt khuẩn đúng cách khi sử dụng thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn,
cần lưu ý các điều sau đây:
 Cần thực hiện theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thùng chứa cứng
dùng để tiệt khuẩn. Nếu có câu hỏi đưa ra liên quan đến việc sử dụng
thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn, Synthes khuyến cáo nên liên hệ với
nhà sản xuất thùng chứa đó để có hướng dẫn.
 Các phương án khi sử dụng thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn cho các
thiết bị và hộp đựng dụng cụ của Synthes như sau:
 Chỉ đặt trực tiếp không quá một (1) hộp đựng đầy vào một thùng
chứa cứng dùng để tiệt khuẩn.
 Không được đặt các khay đựng dụng cụ lấy từ nhiều hơn một (1) hộp
đựng vào thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn.
 Phải đặt các mô-đun/giá riêng biệt hoặc dụng cụ đơn lẻ, không chồng
lên nhau, vào một giỏ chứa để đảm bảo thông khí tối ưu.
 Khi lựa chọn thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn cho các thiết bị và hộp
đựng dụng cụ của Synthes, thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn cần phải
có thể tích tối đa để tỷ lệ thông khí không vượt quá 322 cm3/cm2. Nếu
có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thể tích và tỷ lệ thông khí, vui lòng
liên hệ với nhà sản xuất thùng chứa.
 Chỉ có các thùng chứa cứng dùng để tiệt khuẩn đã được phê duyệt sử
dụng trong tiệt khuẩn bằng hấp tiền chân không mới có thể sử dụng cho
các thiết bị và hộp đựng dụng cụ của Synthes theo các thông số được
cung cấp trong bảng trên.
Bảo quản

Các sản phẩm đã đóng gói cần phải được bảo quản ở môi trường khô, sạch,
tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, côn trùng, và nhiệt độ và độ ẩm cao quá
mức. Tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất bao gói hoặc thùng
cứng vô khuẩn để biết giới hạn thời gian bảo quản sản phẩm vô khuẩn và
các yêu cầu bảo quản về nhiệt độ và độ ẩm.
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Thông tin bổ
sung

Các thông tin khác liên quan đến việc sử dụng các chất làm sạch cụ thể, máy
rửa siêu âm, máy rửa-máy khử khuẩn, vật liệu bao gói hoặc máy tiệt khuẩn
trong các nghiên cứu đánh giá đang có sẵn theo yêu cầu. Synthes sử dụng
thông số bên dưới trong quá trình đánh giá các khuyến nghị xử lý lại này:
 Làm sạch thủ công: Làm sạch thủ công sơ bộ bằng chất làm sạch hoạt
tính enzyme Prolystica 2X Concentrate 1 mL/L tại 14 – 16oC và làm
sạch siêu âm với chất làm sạch hoạt tính enzyme Prolystica 2X
Concentrate 1 mL/L tại 12 – 21oC.
 Làm sạch tự động: Làm sạch thủ công sơ bộ bằng chất làm sạch hoạt
tính enzyme Prolystica 2X Concentrate 1 mL/L tại 14 – 16oC. Làm sạch
bằng máy rửa-khử khuẩn (rửa lần 1) bằng chất làm sạch hoạt tính enzyme
Prolystica 2X Concentrate 1 mL/L tại 23 – 26oC và (rửa lần 2) bằng chất
làm sạch trung tính Prolystica 2X Neutral 1 mL/L tại 44 – 46oC.
 Khăn không có xơ vải: Berkshire Durx 670.
Thông tin làm sạch và tiệt khuẩn được cung cấp theo ISO 17664.
Các khuyến nghị được cung cấp ở trên đã được thẩm định bởi nhà sản xuất
thiết bị y tế có khả năng chuẩn bị một thiết bị y tế không vô khuẩn của
Synthes. Người xử lý vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo quá trình xử lý
được thực hiện với thiết bị, vật liệu và nhân sự tại cơ sở xử lý, và đạt được
kết quả mong muốn. Điều này đòi hỏi phải thẩm định và giám sát quá trình
xử lý thường xuyên. Tương tự, bất kỳ sai lệch nào của người xử lý so với
khuyến cáo được cung cấp cần phải được thẩm định thích đáng về hiệu quả
và các hậu quả bất lợi tiềm ẩn.
Chất lượng hóa học của nước được sử dụng trong quy trình xử lý lại có thể
ảnh hưởng đến an toàn của thiết bị. Các cơ sở nên sử dụng các yêu cầu về
chất lượng nước được khuyến nghị cho việc xử lý lại thiết bị theo hướng
dẫn của địa phương (như AAMI TIR 34, Nước dùng cho xử lý lại).

Liên hệ của
nhà sản xuất

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Synthes
tại địa phương.
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Tính tương thích vật liệu của các dụng cụ và vật liệu cấy ghép của Synthes trong
quá trình xử lý trên lâm sàng
Hiểu biết về các vật liệu được sử dụng và đặc tính của chúng là cần thiết để đảm bảo các dụng
cụ được xử lý và bảo dưỡng một cách thành thạo.
Thép không gỉ
Các dụng cụ của Synthes được làm chủ yếu từ thép chống ăn mòn, có thể nhận biết thông qua
màu kim loại sáng bóng hoặc bóng mờ. Do có hàm lượng chrom và nickel lớn, thép chống ăn
mòn hình thành một lớp chrom oxyd bảo vệ, được biết đến như một lớp trơ, trên bề mặt kim
loại. Lớp trơ này bảo vệ dụng cụ khỏi sự ăn mòn và gỉ sét. Thao tác không đúng hoặc không
cẩn thận (ví dụ: làm hư hỏng bề mặt) và các tác động hóa học, điện hóa hoặc vật lý, có thể ảnh
hưởng bất lợi đến khả năng chống ăn mòn.
Có hai loại thép không gỉ được sử dụng, được phân biệt dựa trên thành phần và đặc tính của
chúng:
 Thép martensit hóa già, có khả năng chống ăn mòn và độ cứng cao có thể bị ảnh hưởng và
điều chỉnh bởi xử lý nhiệt, có khả năng chống ăn mòn cao và duy trì cạnh cắt cao. Loại thép
này được dùng cho các dụng cụ cắt và có đầu nhọn, ví dụ: mũi khoan, đầu doa xương, dùi,
đầu mài hoặc cạnh cắt của kìm.
 Thép austenit, không thể làm cứng bởi xử lý nhiệt, có khả năng chống ăn mòn, độ đàn hồi
và độ bền cao, và nói chung không bị nhiễm từ. Loại thép này được sử dụng cho các dụng
cụ không dùng để cắt, ví dụ: thanh dẫn mũi khoan, thiết bị đo và định hướng.
 Synthes khuyến cáo sử dụng các chất khử khuẩn, chất làm sạch hoặc chất tẩy rửa có độ pH
trong khoảng 7 – 11 cho tất cả các loại thép không gỉ.
Nhôm, titan và hợp kim của titan
Do nhôm là một vật liệu nhẹ nên được sử dụng trong một số trường hợp, ví dụ như hộp đựng
dụng cụ, tay cầm dụng cụ và một số phần dụng cụ khác. Bề mặt nhôm được xử lý điện hóa
(điện phân anod, “Ematal” hoặc điện phân anod mạnh) tạo ra một lớp oxyd chống gỉ trên bề
mặt nhôm và có thể nhuộm màu được.
Titan và hợp kim của titan đã được sử dụng rộng rãi làm nguyên liệu của vật liệu cấy ghép.
Titan có ít ứng dụng đối với dụng cụ, chủ yếu là tạo mã màu của dụng cụ. Bề mặt của hợp kim
titan cũng được xử lý điện hóa (điện phân anod), tạo ra một lớp oxyd chống gỉ. Có thể chuyển
dần các sắc thái màu khác nhau bằng cách sử dụng lớp này.
Mặc dù nhôm, titan và hợp kim của titan điện phân anod hóa có khả năng chống ăn mòn tốt,
việc tiếp xúc với các chất tẩy rửa có độ kiềm mạnh hoặc chất khử khuẩn và dung dịch có chứa
iod hoặc một số loại muối kim loại có thể dẫn đến tác động hóa học và hòa tan bề mặt tùy thuộc
vào thành phần cụ thể của chất tẩy rửa.
Do đó, Synthes khuyến cáo sử dụng các chất khử khuẩn, chất làm sạch hoặc chất tẩy rửa có độ
pH trong khoảng 6 – 9,5. Sản phẩm có độ pH cao hơn, đặc biệt là pH lớn hơn 11, chỉ nên sử
dụng tùy theo các yêu cầu về tương thích vật liệu nêu trong tờ thông tin sản phẩm và các thông
tin khác được nhà sản xuất chất tẩy rửa cung cấp.
Chất dẻo
Các loại chất dẻo khác nhau được sử dụng trong một số phần dụng cụ nhất định, ví dụ: tay cầm,
các bộ phận thấu xạ. Ngoài chất dẻo nguyên chất, vật liệu chất dẻo tổng hợp cũng được sử dụng
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trong một số trường hợp, ví dụ: nhựa phenolic có bề mặt ngoài giống gỗ được gia cố với sợi dệt
dùng trong sản xuất cán tua vít, dụng cụ nạo xương, đục xương, v.v… hoặc chất dẻo được gia
cố với sợi carbon dùng trong các cánh tay di động của hệ thống định hướng trong phẫu thuật.
Mọi chất dẻo được sử dụng đều có khả năng chịu được quá trình xử lý đúng cách. Một số chất
dẻo có thể trở nên mềm trong quá trình hấp tiệt khuẩn, nhưng sẽ không biến dạng vĩnh viễn ở
nhiệt độ tiệt khuẩn bình thường dưới 140oC. Tuy nhiên vật liệu này có thể bị hư hỏng, ví dụ
như nếu bị ngâm trong chất khử khuẩn có độ pH nằm ngoài khoảng 4 – 9,5 và do sử dụng quá
mức. Ngoài ra, một số phương tiện trợ giúp tẩy rửa có thể dẫn dến hiện tượng phai màu hoặc
làm chất dẻo và chất dẻo tổng hợp trở nên giòn do sử dụng nhiều lần.
Nhiệt độ và độ pH được khuyến cáo
Vật liệu
Nhiệt độ*
Thép không gỉ
lên đến 149oC
Nhôm
lên đến 150oC
Hợp kim titan
lên đến 150oC
Chất dẻo
lên đến 140oC
Nitinol
lên đến 149oC

pH
7 – 11
6 – 9,5
6 – 9,5
4 – 9,5
6 – 9,5

Nhiệt độ xử lý được khuyến cáo có xem xét đến đặc tính kim loại và các thông số xử lý đã
được phê duyệt nội bộ.
Các nguyên nhân gây ăn mòn và thay đổi hoặc hư hại bề mặt
Bề mặt của dụng cụ có thể bị tác động và hư hại do xử lý không đúng cách hoặc tiếp xúc với
một số chất khác nhau. Việc nhận biết các nguyên nhân có thể gây ăn mòn và hư hại vật liệu
dưới đây có thể giúp tránh xảy ra những tác hại này.
Máu, mủ, dịch tiết, v.v…
Hầu hết các chất dịch của cơ thể và các chất cặn bã đều chứa các ion clo, có thể dẫn đến ăn mòn
nếu vẫn còn để dính, hoặc đóng khô, trên dụng cụ trong thời gian dài. Do đó dụng cụ nên được
làm sạch và làm khô ngay sau mỗi lần sử dụng.
Dung dịch nước muối sinh lý, cồn iod, nước
Các ion clo và iod có trong những dung dịch này sẽ có khả năng gây rỗ mòn. Kiểm soát việc
tiếp xúc với các ion này ở mức tối thiểu. Rửa dụng cụ thật kỹ bằng nước cất* để loại bỏ tất cả
các chất cặn dư.
Nước máy thông thường cũng chứa clo, cũng như nồng độ cao các loại muối khoáng khác, có
thể tạo thành các vết ố với đường viền rõ nét trong bề mặt dụng cụ. Những vết này có thể tẩy
đi bằng nước cất* và các chất làm sạch không ăn mòn dùng cho thép không gỉ. Không bao giờ
được để dụng cụ ướt; luôn phải làm khô chúng ngay lập tức. Có thể tránh việc ngưng tụ hơi
nước trong quá trình tiệt khuẩn bằng cách kéo dài giai đoạn làm khô.
*

Khuyến cáo độ dẫn < 0,5 μS đối với nước cất.

Chất tẩy rửa, chất khử khuẩn, các phương tiện hỗ trợ tẩy rửa và các chất phụ trợ khác
Nồng độ cao quá mức của các sản phẩm này hoặc chất tẩy rửa có độ acid hoặc kiềm mạnh có
thể tác động đến lớp oxyd bảo vệ của thép không gỉ, titan và nhôm và dẫn đến hiện tượng ăn
mòn, phai màu hoặc các thay đổi khác của vật liệu, đặc tính và tình trạng bề mặt. Khi sử dụng
những sản phẩm như vậy, luôn thực hiện theo các khuyến cáo của nhà sản xuất liên quan đến
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nồng độ, thời gian tiếp xúc, nhiệt độ và tương thích vật liệu. Khuyến cáo sử dụng sản phẩm có
độ pH trong khoảng 7 – 9,5. Trong quá trình sử dụng lặp lại và kéo dài, một số phương tiện hỗ
trợ tẩy rửa có thể tác động đến một số chất dẻo nhất định và dẫn đến hiện tượng phai màu hoặc
hóa giòn. Nếu các dụng cụ được làm sạch bằng máy rửa-máy khử khuẩn tự động, thực hiện
theo hướng dẫn của nhà sản xuất máy rửa-máy khử khuẩn, chất tẩy rửa, phương tiện hỗ trợ tẩy
rửa và các chất phụ trợ khác.
Bùi nhùi thép, bàn chải thép, dụng cụ dũa và các công cụ làm sạch có tình mài mòn khác
Không bao giờ sử dụng miếng bùi nhùi thép dạng thường hoặc cực mịn, bàn chải thép, dụng cụ
dũa hoặc các công cụ làm sạch khác có tác động mài mòn trên kim loại để làm sạch các dụng
cụ phẫu thuật, vì điều này có thể gây hư hại cơ học đến lớp trơ bảo vệ bề mặt, dẫn đến mài mòn
và hỏng dụng cụ.
Sự tiếp xúc giữa các dụng cụ được làm từ các kim loại khác nhau
Nếu dụng cụ làm từ thép không gỉ được để tiếp xúc trong thời gian dài với các dụng cụ bị hư
hại bề mặt và đồng thời được làm ẩm bằng một chất điện giải, có thể hình thành gỉ sét tại vị trí
tiếp xúc. Hơi ẩm, nước, các dung dịch làm sạch bằng siêu âm hoặc các chất lỏng khác và các
dung dịch có thể có tác dụng như chất điện giải. Các hiện tượng như vậy đôi khi quan sát được
trong quá trình làm sạch tự động. Các sản phẩm tạo thành từ quá trình ăn mòn cũng có thể được
các chất điện giải chuyển sang các dụng cụ khác, do đó tạo ra bề mặt gỉ sét. Nếu có thể, các
dụng cụ được làm từ các vật liệu khác nhau nên được làm sạch và tiệt khuẩn riêng biệt. Do đó,
các dụng cụ có vết ăn mòn hoặc gỉ sét luôn phải được loại ra và thay vào đó là các dụng cụ
không tì vết. Các dụng cụ nên được làm sạch trong trạng thái mở và tháo rời để tránh cả việc
làm sạch không hoàn toàn cũng như hiện tượng còn kẽ hở và ăn mòn. Lớp trơ bảo vệ ở giữa kẽ
hở hoặc kẽ giữa khớp nối có thể bị hư hại do các tác động hóa học hoặc cơ học, đến đến hiện
tượng ăn mòn.
Không bôi trơn đầy đủ
Các bộ phận chuyển động của dụng cụ, ví dụ: các khớp nối, các bộ phận trượt, nối ren có thể
tháo rời, v.v… cần phải được bôi trơn thường xuyên. Ma sát kim loại liên tục làm lớp trơ nhanh
bị hư hỏng và do đó tăng đáng kể nguy cơ ăn mòn. Không nên bôi trơn các sản phẩm cấy ghép
của Synthes.
Tồn dư chất tẩy rửa trong vải bao gói
Vải được sử dụng để bao gói thiết bị không được còn chất tẩy rửa hoặc các loại tồn dư khác.
Những chất tồn dư như vậy có thể được chuyển sang bề mặt thiết bị qua hơi ẩm và có thể tương
tác với bề mặt.
Tình trạng quá tải ứng suất của dụng cụ
Các dụng cụ chỉ được thiết kế cho một mục đích cụ thể và cần được sử dụng tương ứng. Sử
dụng không thích hợp có thể dẫn đến quá tải ứng suất cơ học, trục trặc và hư hỏng dụng cụ vĩnh
viễn, và làm tăng khả năng bị ăn mòn.
Lưu ý về latex
Bởi vì các dụng cụ của Synthes không chứa latex, nên có thể được sử dụng an toàn cho các
bệnh nhân dị ứng với latex.
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Lưu ý về dầu tra đặc biệt của Synthes
Dầu tra đặc biệt của Synthes là một loại dầu tổng hợp và không độc. Khuyến cáo chỉ được sử
dụng dầu tra đặc biệt của Synthes để bôi trơn và bảo dưỡng các dụng cụ Synthes.
Sửa chữa các dụng cụ của Synthes và đặt hàng các linh kiện
Có thể gửi các dụng cụ bị khiếm khuyết đến trung tâm dịch vụ khách hàng của Synthes tại địa
phương để sửa chữa. Dịch vụ khách hàng sẽ đánh giá xem dụng cụ có thể sửa chữa được hay
không. Hãy đảm bảo quý vị đã đính kèm phiếu giao hàng theo dụng cụ bị khiếm khuyết có các
thông tin sau:
 Địa chỉ bệnh viện, người liên hệ và số điện thoại
 Mã sản phẩm của dụng cụ bị khiếm khuyết được trả lại
 Mô tả vấn đề
Nếu quý vị gửi các dụng cụ điện đến để sửa chữa, có thể có máy cho mượn (nếu có hàng trong
kho) để quý vị có thể tiếp tục phẫu thuật. Hãy hỏi bộ phận dịch vụ khách hàng tại địa phương
của quý vị để có thông tin về các máy cho mượn có sẵn.
Dịch vụ khách hàng tại địa phương của quý vị có thể giao các linh kiện cho các dụng cụ khiếm
khuyết hoặc các bộ phận bị thiếu của những dụng cụ đơn giản, nhiều thành phần (ví dụ: máy
đo độ sâu, ống bọc khoan). Tham khảo dịch vụ khách hàng tại địa phương của quý vị để có
thông tin về các linh kiện có sẵn.
Nhận dạng chất nguy hiểm
Thông tin về các mã sản phẩm có nhãn cho biết sự có mặt của chất nguy hiểm (tỷ lệ lớn hơn
0,1% trọng lượng/trọng lượng) được cung cấp tại đây. Các con số được ghi bên dưới ký hiệu
trên nhãn cho biết sự có mặt của các vật liệu được liệt kê trong bảng dưới đây. Nhiều con số
cho thấy có nhiều hơn một chất nguy hiểm.
Vật liệu có mặt

Nguy cơ tồn dư

1

Cobalt
Số CAS: 7440-48-4
Số EC: 231-158-0

Thiết bị này hoặc một hoặc nhiều thành phần của thiết bị
này chứa chất sau đây được định nghĩa là CMR 1B với
nồng độ trên 0,1% trọng lượng/trọng lượng. Các bằng
chứng khoa học hiện tại ủng hộ rằng các thiết bị y tế được
sản xuất từ cobalt không gây tăng nguy cơ ung thư hoặc
có các tác dụng không mong muốn đến hệ sinh sản.

2

Dibutyltin Dilaurate
Số CAS: 77-58-7
Số EC: 201-039-8

Thiết bị này hoặc một hoặc nhiều thành phần của thiết bị
này chứa chất sau đây được định nghĩa là CMR 1B với
nồng độ trên 0,1% trọng lượng/trọng lượng. Tham khảo
trang web của ECHA để biết thêm thông tin.
https://echa.europa.eu.

#
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Giải thích biểu tượng

Số tham chiếu

Số lô

Số sêri

Chủ sở hữu

EC REP
Đại diện được ủy quyền

2008 -12

Ngày sản xuất

2008-12

Ngày hết hạn

Không vô khuẩn

Vô khuẩn

Tuân thủ tiêu chuẩn châu Âu

Tiệt khuẩn bằng ethylene oxide

Thận trọng, xem hướng dẫn sử dụng

Tiệt khuẩn bằng tia xạ

Chỉ thị nhiệt độ

Không được sử dụng lại

Giới hạn nhiệt độ

Không được tiệt khuẩn lại

Giới hạn dưới của nhiệt độ
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Không được sử dụng khi bao bì bị hư hỏng

Giới hạn trên của nhiệt độ

Chứa hoặc có mặt nhựa cao su tự nhiên

Tránh ánh sáng mặt trời

SSt

Vật liệu Thép không gỉ

TiCP

Titan nguyên chất

TAN
(Ti6Al7Nb)

Vật liệu Hợp kim titanium-aluminumniobium

0123
Tổ chức chứng nhận tiêu chuẩn

TAV
(Ti6Al4V)

Vật liệu Hợp kim titanium-aluminumvanadium

Tham khảo hướng dẫn sử dụng

Chỉ thị vô khuẩn

Bảo quản nơi khô ráo

Tương thích cộng hưởng từ có điều kiện

Không an toàn với cộng hưởng từ
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Thiết bị y tế

Vật liệu

Hệ thống bảo vệ vô khuẩn hai lớp

Thành phần đóng gói

Có chứa chất nguy hiểm

Sử dụng nhiều lần trên một bệnh nhân

Hệ thống bảo vệ vô khuẩn một lớp

Có chứa dược chất
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