Hướng dẫn sử dụng
sản phẩm
ống soi niệu quản kỹ thuật số
DGP-II

1

Điểm quan trọng ( đọc hướng dẫn trước khi sử dụng)
Lưu ý: tên đầy đủ của sản phẩm này là ống soi niệu quản kỹ thuật số, sau đây
được gọi là ống nội soi
Phạm vi ứng dụng
Sản phẩm này được đưa vào niệu đạo, bể thận hoặc qua da vào bể thận qua niệu đạo để
quan sát, chẩn đoán, chụp phim và điều trị niệu đạo, bể thận. Nó không thể được sử
dụng cùng với các phụ kiện chẩn đoán và điều trị tần số cao.
Thành phần
Ống nội soi niệu quản linh hoạt kỹ thuật số (sau đây gọi là ống nội soi) bao gồm ống soi
niệu quản linh hoạt kỹ thuật số (tay cầm, ống côn, kẹp, bộ phận chèn, ống chèn, phần
uốn cong, đầu mút, dây cáp, đầu xa, máy ảnh CMOS, đèn LED) Và khớp ba chiều.
chống chỉ định
1.Các trường hợp nằm ngoài "phạm vi áp dụng" trong sách hướng dẫn;
2. Chntraindiđịhntraindicatiđịhntraindicatiơ quan hành chính y thndications in the
regulations drafted by variouườh y thndiông thuhndicatđịg thuhndicatiđịg thuhndic
3. Không sử dụng thiết bị không tương thích với sản phẩm này để kiểm tra hoặc xử lý.
khả nâng áp dụng của nội soi và điều trị
Về phạm vi áp dụng của nội soi và điều trị, cần tuân theo các tiêu chuẩn chính thức do
cơ quan quản lý bệnh viện hoặc các cơ quan chính thức khác thiết lập. Trước khi thực
hiện nội soi và điều trị, cần xem xét đầy đủ bản chất, mục đích và những rủi ro có thể
xảy ra của quá trình nội soi và điều trị được tiến hành. Chỉ khi nội soi và điều trị được
xác nhận là phương pháp tốt nhất mới được tiến hành.
Đồng thời, những lợi ích và nguy cơ tiềm ẩn của nội soi và điều trị, cũng như các
phương pháp khác có thể thay thế nội soi và điều trị, cần được giải thích đầy đủ cho
bệnh nhân. Nội soi và điều trị chỉ được tiến hành sau khi được sự đồng ý của bệnh nhân.
Hướng dẫn sử dụng
Trướrfore use, please reòng đọg ore ướg ore use, please read thày và hướhvore use,
please read this product manù hvoreà vvoreành theo đúng quy địg quy se, ông đọg
qướg quy se, please read this prơ qua v sướqua v se, please readư các thiv se, à
phhiv seh pleaseó thhivây hhiv seh ptrasân và / hov seườ/ hov seh
Vui lòng gie kách hướh hie keep this product mày hiơi an toàn và cvn tokeep ơi
thutokeep t
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về nội dung của sách hướng dẫn này, vui
lòng liên hệ với Medical Company.
Bằng cấp người sử dụng
Về tiêu chuẩn của người dùng đối với nội soi và điều trị, vui lòng tuân theo các tiêu
chuẩn chính thức được thiết lập bởi cơ quan quản lý bệnh viện hoặc các cơ quan chính
thức khác (chẳng hạn như Hiệp hội Nội soi). Nếu không có tiêu chuẩn chính thức, sản
phẩm này phải được chỉ định bởi bác sĩ bởi người phụ trách bệnh viện và bác sĩ có thể
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thực hiện nội soi, điều trị và các hoạt động khác một cách an toàn trong khi tuân thủ các
tiêu chuẩn chính thức do Hiệp hội Nội soi và các tổ chức khác đặt ra .
Thiết bị phù hợp
Vui lòng tham kher toơ đồg tham kher to the "Systeđểg ác nhham kher to the "Sày
tương thích vham kher to the "Systđượư vham kher to the "System Diaông phù h phaó
thphaây thương tích cho bkher tân và / hoo bkhườ/ hoo bành hoo bkàm hhoo bkher to
Sản phẩm này tuân thủ tiêu chuẩn EMC cho thiết bị kỹ thuật số y tế: YY 0505-2012; tuy
nhiên, nếu nó được sử dụng cùng với thiết bị tuân thủ tiêu chuẩn EMC dành cho thiết bị
kỹ thuật số y tế: phiên bản đầu tiên (IEC 60601-1-2: 1993), thì toàn bộ hệ thống sẽ tuân
theo Phiên bản đầu tiên.
Tiệt trùng và bảo quản
Shis produày đã đượưis prodùng trướg trododuct ưởg trododuct has been sterilized“Bg
trpro” trong Chương 5. BChuct has ông đúng cách s. Bây nhi BChuct has been sterđế
nhi BChuct hông si BChucđượư si BChuct hihas been
Shis produày là mls product is a single-use product. Steriùng và s v product is a
single-use ày bv prodêm cv product ông s prây ra nhiduct ùng chéo và các tai biduct is a
ác. Reborn Medical Company không chborn Medicalách nhiorn ào vnhiorn Mày.
Bảo trì và sửa đổi
Sản phẩm này không chứa các bộ phận có thể sử dụng được. Không tháo rời, sửa đổi
hoặc cố gắng sửa chữa; nếu không, nó sẽ gây thương tích cho bệnh nhân hoặc người vận
hành và làm hỏng thiết bị. Reborn Medical Company không chịu bất kỳ trách nhiệm
nào về việc này.
Điều kiện chống thấm nước của dung dịch ngâm
Phân loại theo mức độ bảo vệ của chất lỏng ngâm: phần chèn là IPX8.
Mô tả mã định danh
Các ký hi followđượưi following symbách hướh hllowiày:
Carnináo: Chng: Indicates a potentialàng. Nng: Iông tránh, tng: Indicates ương tích
nghiêm trghi: ó thrghây ra.
Lưu ý: Ch: Indicates a potential hazard. Iông tránh, nó có th n ây thương tích nh
Indicates a pình ho Indư h ho Indicates aó cũng đượưũưũưũưũngđểưũưũưũưũng ác hog
Iđộ hog ông an toàn hon todicates aó thon todư hhon
Mô tscription: Indông tin tron: úp btin tro
Warning and Notice
Cảnh báo và Lưu ý
Trước khi sử dụng sản phẩm này, vui lòng đọc kỹ các cảnh báo và lưu ý sau. Các
chương sau sẽ bổ sung cho nó những cảnh báo và biện pháp phòng ngừa.
Cảnh báo
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1.

Căn chn thđầ chn tháp chn the cable ày vhn đầ vhn the cable coý hình hn the
cable connector of this prođầh hn thà xoay nó vào đầ oay nheà loay ào vay ní
bvay nhe cú nhay nhe cable conàng kéo đầ ky nđể ác nhy nhe cabó đã
đượưnhy nhe cable connector ođặưnhyông đúng cách sy nây nhi nhe cableông
th nhe cable cình th nheên màn hình và làm nóng đầg vh nheó thvh ây bvh nhe
cabườ bvh nhành và / ho nhe cableân.

2.

Sau khi sng this product, ày, nó nên đượư nkhiý theo các neo c sng this prương
5 "B sng this product, ità X 5 ý bên ngoài Bgo"B sng this productày là slgo"B
sng this product, ià không th"B ái sth"B sn

3. Không đượư nùng sot fõ m sot forcibly knođậm soéo, vot đầ, vot forà b vot
forác bvot forcibly knock, bend,àm rơi rvot forcibly knocđấ rvot forông sot àm
hsot forcibly knocà làm hsot fính vô trùng cot forcibly knocây ra cho bcibly ân.
tai n bcibương tích và / hoi n bcibly ùng chéo, chi n bciblyư bhông đượư cáu và
/ hoi n bcibly ó cũng có thng cn bciác bng cn bcibly knock, bendơi ra ngoài cơ
tha ngo bciân.
4. Không tht performác thao tác uhao terform bách cưỡh cao terforđộh cao
terfông kéo, vao terform bendin uoperations forcibly or sudóc, dao đế, dao
teăng bao teườg bao terform bendin uà gây thương tích, ch teráu và / hoh
terform bendin uopân. Nó cũng có thng cterform bendin ông th cterform bendin
uopeá trình ki cterfo
5. Khi không thu được hình ảnh rõ nét của ống nội soi, không được thực hiện các
thao tác bẻ cong hoặc đưa / trích phần chèn của ống nội soi, nếu không bệnh
nhân có thể bị thương, chảy máu và / hoặc bị thủng.
6. Khi góc lên / xuhe up/dowóa, không đượư đưa hohuheéo phhuhe èn chhuhe
up/down angle is loông làm như vnhhuó thhhuây thương tích cho b up/doân và
/ hoo b àm hhoo b up/down
7. Nf bu encounter significđáng kbu encouquá trình đặh kbu encouúc gibu
encouquer significant ông đượư ibèn, rút ho encouquer signèn cho encouquer
significông, nó có th noây chno enương, ch encáu và / hoh encouquer signifi
8. Khi không thu đượư tình thu clear endõ nét, không đượư đưa, rút ho clear end
phopic èn. Nho clông làm như vnhhoó thhho clđếthhhương tích, ch cleáu và /
hoh clear end phopic iân. Không chèn, kéo ra hoclear end phopic imaèn.
9. Ánh sáng do đèn LED phát ra pđầ ra pht emitted by the LED liá trình quan
sát và đi vquan si soi cdÁnh sáng cuanđèn LED s si soi cd by the LED lighđộ
Lăng lên, nó có thnD àm bnD s ô niêm mnD s si soi cdân và gây thoái hóa mô
smho s si soi cd áng, vui lòng tuân theo các cheo cáo sau đây vauánh sáng.
Đảe suređie sure tođộe áng sure to adjust the brightneĐộg áng cure ình cure tên màn
hình có thcureác vcurđộ váng thre to ađầg thre to adjust thđộg áng cha hình cha htên
màn hình cao, độh áng tho, to ađầg tho, ó ththđã đạãhđếãhthá trtho, to adjust the
brighđộtrthođầtrtho, ăng quá nhanh.
Không quan sát kquan sbserve closelài, hoan để,đầ, hoan sbserve closeúc vhoanác mô
smhoan sbserve closelyài.
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Khi ống nội soi không được sử dụng trong một thời gian dài, nút bên trái của đèn LED
trên bảng bộ xử lý hình ảnh nên được điều chỉnh về giá trị nhỏ nhất và đèn LED có thể
được tắt để ngăn ống nội soi phát ra ánh sáng không cần thiết
10. Không chèn hoht iéo phht chèn ra m chsách độh a m chsert ưỡh a m chsert oông
làm như vnh mó thh m chđếthh ương tích, ch chsáu và / hoh chsert or pull
outân.
11. Do đầo ce the tip of ông đượư cách nhithe ên không shithe tip of the endođoán
và đi vshithe tip of the đi vshithe tipVif the endoscác phhithe tđi phhithe
tipVifó thhhiây ra đi ra ithe tipVif theân và / hoitheàm hhoithe tipVif th
12. Khi hình hthe endoscopông ththe endoscopeên bththe ý hình ththe endoscope
image cannot be dà t ththe endý hình thh n endoscope image cannot be disđih
thh n endođượư thh n n endoscođiư thh n này, đầ, h n n endoscope imagên
nóng, gây b gh n endoườ b gh nành hoh n endoscân.
13. Nf thình the endoscopic imên tthe endoscopic image becó ththe enáu hohe eàng
nhe enính vào vhe endoáng vhđầg vhe endoscopic image becomeút vhe
endoscopic imageơ thvhe endosân để hvhe endoáu hohe enêm mohe endoscôi
phhe ánh sáng the endoscà đảg the endosàn cho quá trình thăm khám. Nh
qundoscopic image becomes dark durió đầ. Nh qundoscopic iình hu qundày,
nhiqunđộ, nhiđầ, nhiqundoăng cao, gây bcao, gêm mcao, gdoscopicân. Nó
cũng có thng ây thương tích cho bgdoscoân và / hoo bgdườ/ hoo bành.
14. Chu repare a spare endoscope tòng để tránh gián đoạn quá trình kiểm tra do thiết
bị bị hỏng hoặc trục trặc.
15. Ốhis endoscopày không thendoscope canná trình đốh thendoscope cannó ththeây
thương tích cho boscopeân hoho bàm hoho boscope c
Cảnh báo：
1. Không đượư néo mnot páp knot pull the công hình hot pull the ó thhot ông đượư hot
pull tình thườh t
2. Không làm cho bộ phận chèn bị uốn cong với đường kính nhỏ hơn 10cm, nếu không
có thể gây hỏng các bộ phận tinh bên trong của thiết bị.
3. Không va chump ào đầ va chump the tèn để vông làm hla cháy hla cà gây hla
chính ng ch
4. Không đượư not twist or bend the inserèn, n twisông thi khist or bend th
5. Không bóp mb not squeeze èn, n not ông có thc nàm hc not squeeze the insertièn và
gây rò rrc ướrr
6. Khi tin tđihi đihi tinướhi tin the electrical công đượư tin ào đầ tin n áp. Ntin tông,
đig, tin thó th tin the elây hư hh tin thêm trtin the electrical coà gây nguy hihe electrical
càn cguy hihe eân và / hoy hihườ/ hoy hành.
7. Khi hen the endoscopơi hohenđầ hohen tđậ hohen thính vô trùng chen the endoscope
isá h cheà / hoen the ư h hoen thng trườh hoen tày, nó nên đượư noen thng tros
8. Không c not try to bend the ièn cc not try to bend thách cưỡh c not try toông, phot trèn
có th phot try
9. Không đặg o not place or stack thisày vo not place orác (ngoot place or stackày
hogootác thành phoot place or đểh pánh nhin hđih nhi
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10. Sản phẩm này có thể nhận được nhiễu điện từ gần các thiết bị được đánh dấu bằng
các ký hiệu sau hoặc các thiết bị liên lạc RF (tần số vô tuyến) di động di động khác như
điện thoại di động. Nếu xảy ra hiện tượng nhiễu điện từ, cần thực hiện các biện pháp
giảm thiểu như chuyển hướng hoặc di dời sản phẩm, che chắn nơi sử dụng.

Các biện pháp phòng ngừa đối với việc biến mất hoặc đóng băng hình ảnh nội soi
Cảnh báo
1. N. Ifình If the endoscope image disappears unexpecá trình sf the endãy ngf the
endoscope image disaà rút ngf the endoscope image disân. Ti t t endoscope image
disappears unình hu t t ày có thhu ây thương tích cho bt endoân, cho bt endosư chcho áu
và / hoo bt endo
2. Nếu hình ảnh của ống nội soi bị đông cứng và không thể thoát ra trong quá trình sử
dụng, bạn nên giữ ống nội soi cầm tay tại chỗ và nhấp vào cài đặt trong menu trên màn
hình và quay lại để giải phóng sự đóng băng. Nếu tình trạng đông lạnh vẫn còn, hãy
ngừng sử dụng ngay lập tức và rút ống nội soi ra khỏi bệnh nhân. Tiếp tục sử dụng ống
nội soi trong tình huống này có thể gây thương tích cho bệnh nhân, chẳng hạn như chảy
máu và / hoặc thủng
3. Hãy làm theo các bieo coáp phòng ngo coướg đây. Ngo coông, bo collow thô tình
làm bibo colloình ibo collow the precaá trình sbo collow theình sbo coông thh khôi
phhh khllow tđã bphđóng băng
- ĐảMake sure tđầMake sure that the à đầMake sure thaý hình ke ure that the
endhucope cđượư đặư đúng ve uí. Nve uông se ây ra hiure ượ ra hiureúc
kém.
- Trướrfore connecting the endoscà bfore cý hình ore coãy đả ore conneđầ ore
cáp core connecting tà đầ core đi core connectiý hình ore coàn toàn khô. Nhre
công, thiconnecting theđộg, thông bình thườh t
- Không bẻ cong, va đập hoặc vặn phần chèn, phần vận hành, cáp kết nối và đầu
nối điện. Nếu không, ống nội soi có thể bị hỏng, gây rò rỉ nước và / hoặc làm
hỏng các bộ phận bên trong.
Cảnh báo
1. Trướr Before connecting or disconnecđầr Beforáp nBefore connecting ý hình
Befornên tBeforn coný hình Beforn conneý hình Beforn coó thBeđượưhBeforn
connecting or disconneđượưhBeforn connecting oý hình Beforn connông Beforn
connecó thBeforn con
2. Không va đập hoặc bẻ cong các điểm tiếp xúc điện trên đầu nối cáp. Nếu không, nó
có thể gây ra sự tiếp xúc kém giữa ống nội soi và bộ xử lý hình ảnh.
Ví dampl hoof độdamplông đúng
Chỉ thông qua thao tác chính xác của bác sĩ và trang thiết bị y tế đáng tin cậy mới có thể
đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong quá trình nội soi và điều trị. Sau đây là một số ví
dụ về hoạt động không đúng.
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1. Khi ten thìn c ten the vision oông tten the vđưa hoten út hoten the vision of the
endoscđầ hoten the visió thoteây chten tương, chn tháu và th chn the visionân.
2. Trong trường hợp ống nội soi nhìn kém, việc đưa, rút và sử dụng các phụ kiện chẩn
đoán và điều trị của ống nội soi có thể gây chấn thương, chảy máu, bỏng và thủng cho
bệnh nhân.
1 xác nhận nội dung những hình ảnh đóng khung

three-way joint（RTJ-1901）

manual

khớp 3 chiều( RTJ – 1901)

Sổ tay hướng dẫn sử dụng

1.1 Tên bộ phận
Sơ đồUF-V1E ureteroscopelexible Sổ tay hướUF-V1E ureteroscopelexible Sổ
1.Tay cầm
2.ống tay côn
3.kìm cắt ngang
4.phần chèn
5.chèn ống mềm
6.phần uốn
7.đoạn cuối
8.dây cáp
9.đoạn cuói
10.CMOS camera
11、đèn Led
◎Three-way joint（RTJ-1901）khớp nối 3 chiều
1 Cổng khóa cổng kẹp
小螺母 hạt nhỏ

2 vòi rót nước
大螺母 hạt to

硅胶垫 đệm silicone

3 cổng bị khóa sợi quang
连接杆 thanh kết nối

垫片 miếng đệm

◎Schematic diagram of contact with patients
Sơ đồ tiếp xúc với bệnh nhân

1.2 Mô tả chức năng
stt

Tên

Mô tả

1

tay cầm

2

ống tay côn

3

kìm cắt ngang

4

phần chèn

Đượưầưầưầưầmlđểưầưầưầà vầmleành
mleptionngriptionrtn part with patients%
Kết nối tay cầm và phần chèn, và bảo vệ sự uốn cong
của kết nối.
Cổng ống này dùng để nối khớp ba chiều, dùng để lắp
phụ kiện chẩn đoán và điều trị và kết nối máy bơm tưới
để bơm chất lỏng.
Bộ phận có thể đưa vào khoang cơ thể bệnh nhân.
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phần chèn ống

kết nối tay cầm và chỗ uốn cong.
7

mềm

6

phần uốn cong

7

đoạn cuối

8

Cáp

9

đoạn cuối
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CMOS camera

Phần uốn là phần mà đầu của bộ phận chèn được làm
nghiêng, và bộ điều khiển góc quay được hoạt động để
điều chỉnh vị trí của đầu thông qua sự uốn dẻo của phần
uốn.
Đầu này là một phần của đầu xa của bộ phận chèn và
đầu này có camera CMOS tích hợp và đèn LED.
Kết nối tay cầm và đầu nối cáp.
Máy ảnh CMOS, đèn LED và ổ cắm ống kẹp nằm ở
đầu xa.
Một máy ảnh với cảm biến hình ảnh CMOS.

MLedđèn trligh á thu nhh with CMOS image áng l nhh
with CMOS image sensor. pipe ouklet are on
Khớp ba chiều là một phụ kiện của ống soi niệu quản
mềm kỹ thuật số dùng một lần. Nó bao gồm một cổng
khóa cổng kẹp, một cổng phun nước và một cổng khóa
12
khớp nối 3 chiều cáp quang. Cổng khóa cổng kẹp được kết nối với cổng
kẹp ống soi niệu quản. Cổng khóa sợi quang được sử
dụng để chèn các phụ kiện chẩn đoán và điều trị, và
cổng phun nước được sử dụng để tiêm chất lỏng.
1.3 Specification / mô tả từng chi tiết
11

Đèn Led

◎Environment / môi trường
Môi trường hoạt động

môi trường vận chuyển
và lưu trữ

Nhiệt độ môi
trường
độ ẩm tương đối
áp suất không khí

5độ ℃

Nhiệt độ môi
trường
độ ẩm tương đối
áp suất không khí

-29 mô℃

Mô tả chi tiết
Model
Hệ thống

góc làm việc

120°
8

30—85%
700—1060hPa
(0.7—1.1kgf/cm2)
(10.2—15.4psia)

10—95%
700—1060hPa
(0.7—1.1kgf/cm2)
(10.2—15.4psia)

quang học

Hiệu ứng ánh sáng của
đèn nội soi chiếu sáng
độ sâu của không gian
làm việc

Giá trị danh định của hiệu ứng ánh sáng
của đèn nội soi chiếu sáng là 0.
3～50mm

Chức năng chuyển đổi
điện quang độ sáng đầu
ra của màn hình thích
ứng được biểu thị bằng
giá trị tương đối
SNR

。Chức năng chuyển đổi điện quang của
độ sáng đầu ra của màn hình đã điều chỉnh
sử dụng chức năng chuyển đổi điện quang
của phương pháp mã hóa sRGB trong tiêu
chuẩn IEC61966-2-1: 1999.
Camera model
chế độ mặc định
giá trị danh nghĩa 31dB, sự chịu được
hơi nóng: -20%, giới
hạn trên không được
tính

Đáp ứng tần số không
gian

Camera model

chế độ mặc định

khi giá trị SFR là
50%

Giá trị danh nghĩa của
tần số góc trong
không gian đối tượng:
0,85 (C / °), dung sai:
-20%, giới hạn trên
không được tính.
Giá trị danh nghĩa của
tần số góc trong
không gian đối tượng:
1,05 (C / °), dung sai:
-20%, giới hạn trên
không được tính.
chế độ mặc định

khi giá trị SFR là
30%.

dung sai hình ảnh tĩnh

Camera model

giá trị danh nghĩa 60. sự chịu được hơi
nóng: -20%, giới hạn
trên không được tính
phần chèn

đường kính ngoài của
ống mềm được chèn
vào

φ2.85mm

chế độ xem phóng đại
của khu vực mặt cắt
ngang của đầu xa

物镜 kính quang học 钳道管出口 kẹp
đầu ra đường ống
LED 灯板 đèn
Led

đường kính ngoài tối đa
của bộ phận chèn

φ3.15mm
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ống kẹp

Chiều dài làm việc của
ống nội soi
đường kính trong lối đi
của thiết bị

650mm

khoảng cách xem tối
thiểu

3.0mm

≥kính

vị trí của phần đính
kèm chẩn đoán và điều
trị trên hình ảnh
Phần uốn

góc uốn

Up 275° Down 275°

Tổng chiều
dài

990mm（không bao gồm chiều dài Cáp）

Điều trị tần
số cao

không tương thích

Liệu pháp
laser

tương thích

Mức độ bảo
vệ chống
sốc.

Các bộ phận ứng dụng loại BF

Hạn sử
dụng

3 năm

thời gian
chạy tối đa

8 tiếng

Chương 2 Chuẩn bị và Kiểm tra
Sản phẩm này là một thiết bị nội soi kỹ thuật số, đã được khử trùng bằng ethylene oxide
trước khi xuất xưởng. Trước khi sử dụng, vui lòng chuẩn bị và kiểm tra sản phẩm này
theo các quy định sau. Kiểm tra ống nội soi này và các thiết bị phù hợp khác theo hướng
dẫn tương ứng. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng không sử dụng sản phẩm này,
và bạn nên liên hệ ngay với Công ty Y tế Reborn. Nếu có bất thường trong thiết bị trong
quá trình sử dụng hoặc nếu bạn nghi ngờ rằng thiết bị có bất thường, vui lòng tham khảo
Chương 5 "Xử lý sự cố"
Cảnh báo：
Việc sử dụng một ống nội soi bị hỏng hóc sẽ gây nguy hiểm đến sự an toàn của bệnh
nhân hoặc người vận hành và gây ra những hư hỏng thêm cho thiết bị.
2.1 Chuẩn bị trang thiết bị
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Trước mỗi lần sử dụng, vui lòng chuẩn bị các thiết bị trong hình bên dưới, cũng như các
thiết bị bảo hộ như găng tay vô trùng, khẩu trang và áo choàng phẫu thuật vô trùng, và
kiểm tra tính toàn vẹn của bao bì sản phẩm trước khi sử dụng, theo "2.2 Kiểm tra nội
soi" và " 2.3 Phương pháp kiểm tra phụ kiện ”để kiểm tra sản phẩm, kiểm tra xem thiết
bị đã được bật và hoạt động bình thường hay chưa, và chỉ sau khi xác nhận rằng mọi thứ
đều đủ tiêu chuẩn mới được sử dụng để điều trị cho bệnh nhân.
Lưu ý：
2.2 Nội soi kiểm tra
2.2.1 Kiểm tra phía ngoài
1. S 1. ía ày là ml 1. ía ngoàiectió đã đượưl 1. íaùng b1. ía
ngoàiectionct.yướectionía ngoưở ngoonướ ngoonía ngoàiectionct.youdaoãy ki1. ía
ngoàieói hàng có b c1ư h c1. ía ngông. N. íaó còn nguyên vguy ía ngoàiectioó thguy ía
ngoàiectioà ngguy ía ngoàieó.
2. Ki s product bs a singleđầi s prà phs pđưa vào có nhs prà phs prodông, không có l
ckhõm, gkhvoduct ướ, gõ ràng, v.v ... Mbs aình hu.v ... Mbsườh huó thhu.ây hhu.v ...
Mbs aân và / ho.v .àm hho.v ác cho.v ăng bên trong c.. Mbs a single
3. Kiểm tra xem bề mặt bên ngoài của cáp có bị xước, biến dạng hoặc bị lõm vào không.
Mọi tình huống bất thường có thể gây hại cho bệnh nhân và / hoặc làm hỏng các chức
năng bên trong của ống nội soi.
2.2.2 Kiểm tra chức năng uốn và khóa
Đảm bảo rằng phần chèn thẳng và thực hiện các kiểm tra sau.
Cảnh báo:
1. Khi vngreành bvnđih bvngre tóc quay, hãy xác nhay, h that tháo hướ hhaên
đượưhhăn chay, h that thí cchay, h that the inserông, hướg, hy, h thatúc quanh khác
vuanhướ vuanh khtható thuanây thương tích, chh kháu và / hohh khthat the inserhân.
2. Nếu bộ điều khiển góc quay và bộ khóa góc không di chuyển trơn tru, nó sẽ gây ra
chức năng uốn cong bất thường. Trong trường hợp này, không được sử dụng ống nội
soi, nếu không quá trình khám có thể không được hoàn thành và / hoặc bệnh nhân có thể
bị thương trong khi khám.
a）Kiểm tra xem hoạt động uốn cong có trơn tru không.
1. Xác nhg.em hoạt độ óa góc ghg.em í mghg.óa chính gi.em
2. T. nfirm that đi. nfirm thóc quay v that tí "U / D" để"Uác nh/ D" thatành độh h/ D"
that the anglà mượm hà và chính xác, và có thv/đạthđếthv/ên độ hv/ đa.
3. Điều chỉnh bộ điều khiển góc xoay đến vị trí mở khóa ở giữa và xác nhận rằng phần
cong có thể được khôi phục trơn tru về trạng thái gần như thẳng.
b）Kiểm tra chức năng uốn và khóa góc.
1. Căn ch chức nănáo hướ hh ên vh chức ní "▼" chức năng uốnà xoay bứcđixoay
bức nóc xoay sang vg uốí U đểU oay sang vg uốn và khđầkhoó b oay sanên trên hay
không; xoay bg đig; xoay bgóc quay sang vg uốí D đểD uay sang vg uốn và khđầkhuó b
uay sang vg uốn vông.
11

2. Khi xoay bupđihi xoay buóc xoay đế xoay y bupm ví nào, hãy xoay b bupóa góc sang
hướ sang h bupm và xoaí ngượngang đểngang h bupm vàó thang óa đầ hang h bupm và
xông.
3. Khi đưa bộ khóa góc về vị trí mở khóa chính giữa, hãy kiểm tra xem có thể giải
phóng phần cố định uốn cong của đầu khóa hay không.
2.2.3 Kiểm tra chức năng xoay chèn
1. Giữ cho phần chèn thẳng.
2. Từ từ xoay vòng điều chỉnh sang trái và phải cho đến hết, và xác nhận rằng xoay theo
mỗi hướng là trơn tru và chính xác.
调解环 vòng điều chỉnh

向上指示 Chỉ dẫn lên

3. Căn chỉnh chỉ báo hướng lên với vị trí "▼" của tay cầm.
lưu ý：
1. Không tiếp tục xoay mạnh vòng điều chỉnh khi nó đã được xoay đến cuối. Nếu
không, thiết bị có thể bị hỏng.
2. Khi xoay cơ cấu, không giữ mạnh phần chèn và / hoặc ống bọc hình nón. Nếu không,
thiết bị có thể bị hỏng.
2.3 Kiểm tra linh phụ kiện
Khớp 3 chiều
Gói nội soi được trang bị đầu nối ba chiều (RTJ-1901). Kiểm tra xem đầu nối ba chiều
có bị biến dạng, nứt hoặc hư hỏng hay không. Nếu vậy, vui lòng thay thế nó bằng một
cái mới.
Cảnh báo：
1. Không singoscope package is equipped with a tườg siào, ningosông singoscoưởg
sđếg singoscopeướg sà gây rò rrs
2. Đầ. not use any abnormal three-way joints, òng không sht use any abnormal thùng lht
use any abnormal threeđượư lht use any abnoình trt useô trùng và chvrđượưhvrt use
anyá trình srt use
3. Vui lòng sử dụng nó trong thời hạn sử dụng.
2.4 Lắp các phụ kiện vào ống nội soi
Kết nối cổng kẹp của khớp ba chiều với cổng kẹp của ống nội soi, sau đó thắt chặt
nó. Như hình bên dưới.
钳道口锁定端口 đường vào của kìm gắp dị vật
nước 光纤锁定端口 đường vào của dây quang
2.5 Kiểm tra thiết bị ngoại vi
Dây dẫn ưa nước

12

注水口 đường vào của ống bơm

Khuyến cáo sử dụng hướng dẫn ưa nước do Reborn Medical sản xuất. Các thông số kỹ
thuật nên được lựa chọn theo nhu cầu của hoạt động. Bao bì phải được kiểm tra xem có
bị hư hỏng hoặc rò rỉ không khí trước khi sử dụng hay không. Vui lòng đọc hướng dẫn
sử dụng của nó để biết chi tiết.
Cảnh báo：
1. Hướng dẫn ưa nước chỉ sử dụng một lần, vui lòng không sử dụng lại hoặc khử trùng
lại. Các bộ hướng dẫn ưa nước nên được bảo quản trong tình trạng vô trùng và chỉ được
mở trong quá trình sử dụng.
2. Vui lòng sử dụng nó trong thời hạn sử dụng.
Giá đỡ ống soi mềm
Khuyến cáo sử dụng vỏ bọc nối niệu quản do Reborn Medical sản xuất. Khi được sử
dụng cho người lớn, hãy chọn loại vỏ tiếp cận niệu quản 12 / 14Fr hoặc loại lớn hơn.
Đối với trẻ em, hãy chọn loại vỏ bọc nối niệu quản 10 / 12Fr.
Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem bao bì có bị hư hỏng hoặc rò rỉ hay không. Kiểm
tra vỏ bọc đường vào niệu quản xem có bị biến dạng, nứt hoặc hư hỏng không. Vui lòng
đọc hướng dẫn sử dụng của nó để biết chi tiết.
Cảnh báo：
1. Ố. ningusưu niinguse, check wheth m the packaginòng không tái sthnguse, check
wheùng lhnguse, checkưu nihnguse, checkđượưnihnguse, checkái vô trùng và
chvhđượưhvhnguse, check
2. vui lòng sử dụng nó trong thời hạn sử dụng
Rọ lấy sỏi
Warning：
Nên sninging to the content of thùng minging to the content of the manualĐườư miính
ngoài cngoging tài cngoging to the cù hcngoging to the content oà ≤1,0mm. Theo nhe
content sách hướh h0mm. Tãy ki0mm. Theo nhói hàng có b c0ư h c0mm. Theò r
c0mm. Tông. Kim. Theo nhe ó b. Kim. Theo nhe coư h. Kim. Theo nheăng bKim. ườg
bKim. Theo nhđá hay không.
1. Không s kh. Theo nhe cđá b s kh. Theo như h s kh. Theo nhđộh s kh. Tườh s kh.
Thông s khây ra th. Theo nhe content ác ho th.ây thương tích cho b Theo ân.
2. Gi not use deformed, damaged or abòng không tái stht use deformed, dùng lht use
deforđá c lhđượư lht use deformedình trt useô trùng và chvrđượưhvrt use defá trình srt
use
3. vui lòng sử dụng nó trong thời hạn sử dụng.
Hệ thống máy bơm
Nên sử dụng mô hình máy bơm tưới y tế JRG-I (A) do Tonglu Elite Medical sản xuất.
Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các thao tác cụ thể. Công ty y tế Reborn
hiện đang phát triển một máy bơm tưới tiêu y tế phù hợp với ống nội soi này. Để biết chi
tiết, vui lòng chú ý đến những phát triển mới nhất của các sản phẩm của Công ty Y tế
Reborn.
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2.6 Kết nối ống nội soi với thiết bị ngoại vi
1. Xác nhận rằng công tắc nguồn của thiết bị ngoại vi đã được tắt
2. Kết nối đầu nối ống nội soi với cổng kết nối của bộ xử lý hình ảnh ống nội soi kỹ
thuật số. Khi kết nối đầu nối cáp catheter của ống nội soi với cổng kết nối của bộ xử lý
hình ảnh ống nội soi kỹ thuật số được sử dụng với nó, căn chỉnh đầu nối với đầu nối và
lắp vào, và lắp đầu nối khi bạn nghe thấy tiếng "tách" và kéo nhẹ theo hướng ngược lại
. Nhấp vào trình kết nối để xác nhận rằng nó được kết nối chắc chắn. Khi bạn cần rút
phích cắm của đầu nối, trước tiên hãy khóa vòng kim loại bên ngoài của đầu nối, sau đó
kéo đầu nối ra, sau đó có thể rút đầu nối ra.
Cảnh báo：
Nếu đầu nối cáp của ống nội soi được kết nối không đúng cách với bộ xử lý hình ảnh
của ống nội soi kỹ thuật số, nó sẽ gây ra hiện tượng nhiễu hình ảnh hiển thị. Việc tiếp
tục sử dụng có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị hoặc gây thương tích cho bệnh nhân.
Lưu ý:
Trước khi lắp đầu nối cáp, hãy đảm bảo rằng bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số
đã được tắt và tất cả các điểm tiếp xúc điện hoàn toàn khô. Nếu các điểm tiếp xúc điện
bị ướt, chúng nên được lau khô hoàn toàn trước khi sử dụng
3. Kết nối đầu nối Luer của ống thông tưới với cổng phun nước của đầu nối ba chiều
(như trong hình bên dưới).
đường vào kìm gắp sỏi
kim loại

đường vào ống bơm nước cổng vào dây quang

Khớp

2.7 Kiểm tra hệ thống ống soi
Kiểm tra hình ảnh nội soi
1. Kết nối bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số và màn hình theo sách hướng dẫn tương
ứng, và bật nguồn để kiểm tra.
2. Điều chỉnh độ sáng của đèn LED ở mức phù hợp, không nhìn thẳng vào đầu đèn, nếu
không ánh sáng mạnh sẽ gây khó chịu hoặc tổn thương cho mắt.
3. Quan sát lòng bàn tay cthe brigà kiay cthe brigình ay ctó bình thườh th ông.
4. Ki. rve your palm and cđểiđải. rve yourđội. rác u rve your ơn tru và hình rnh nyour
palình thườh t
5. Nh ck the beím chk thăng trên tay che đểchác nhy che bendingăng đượư hy cđịư hy
cheút có bình thườh thhehe ông.
6. T. ss each fòng đig ss eachđếg ss each function keyđồg ss each ượg ss each fuđồg ss
eacác nhs each function keèn xoay bình thườh thy bnđó căn chhy bch fuáo hướ hhhên v
ly bch í "▼" c bch functi
Kiểm tra chức năng bơm nước
1. Bơm dịch thơm qua ống thông tưới. 2. Xác nhận rằng không có chất lỏng chảy ra
khỏi khe kẹp. 3. Xác nhận rằng không có rò rỉ nước ở mối nối ba chiều.
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Khớp nối 3 chiều

ống bơm nước

Mô tả:
Mức độ của nước hoa sẽ giảm khi các phụ kiện chẩn đoán và điều trị được đưa vào ống
kẹp, vì vậy cần làm rõ trước lượng nước hoa.
Chương 3 Hoạt Động
Người vận hành sản phẩm này phải là bác sĩ hoặc nhân viên y tế dưới sự giám sát của
bác sĩ và họ phải được đào tạo đầy đủ về kỹ thuật nội soi lâm sàng. Bạn chỉ có thể sử
dụng sản phẩm này nếu bạn hiểu đầy đủ tất cả các tính năng của ống nội soi và thiết bị
phù hợp. Chương này chủ yếu giới thiệu các thao tác cơ bản và biện pháp phòng ngừa.
Cảnh Báo：
1. Đường kính của ống nội soi này nhỏ và cơ chế hoạt động bên trong chính xác. Việc
uốn cong quá mức có thể gây ra hỏng hóc cho cơ cấu bên trong. Trong những trường
hợp bình thường, khi lấy và sử dụng ống nội soi, không nên bẻ cong cục bộ ống nội soi
quá mức; ống bọc côn ở phần tiếp giáp giữa ống chèn và tay cầm và ống bọc côn ở phần
kết nối giữa tay cầm và cáp được làm bằng silicone, mềm dẻo hơn. Không vặn, xoay
hoặc uốn cong bộ phận này quá mức để tránh làm hỏng các bộ phận bên trong.
2. Trong quá trình thao tác, nếu ống nội soi có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bất
thường thì nên dừng thao tác, đồng thời quan sát hình ảnh hiển thị thì từ từ rút ra để
tránh gây ra những tổn thương khác cho người bệnh.
3. N. inó s ing the oàn hình bng theý hình bng tà không thg the opeóng hình hhg the
operđóng băng, bg thên vào menu trên màn hình, ch tre operăng cài đặ cà chcch tre
operđểchcch tróng hình hch trúc này, chh trăng đông lhh tđã b lhh treưng lhh tre
operationó thlhh tre operation, if the endosà xhlhý. Nlhh àn hình xuh tre opeàn hình
màu xanh lam và hình anh lam vperatiãy danh lam vperation, if the endoscope is abnoý
hình anh lamôi phnh lamđi phnh lam óc vhnh lam vpái mhnh óa, đi, hnh lam vperation,
if the endoscái ghnh lư thhnh là thhnh léo nó ra kh lam vperaân.
4. Nếu có bất kỳ sự bất thường nào trong chức năng điều khiển góc, cần dừng ngay việc
kiểm tra và đặt bộ khóa góc ở vị trí mở khóa chính giữa. Sau đó, trong khi quan sát hình
ảnh của ống nội soi, hãy cẩn thận rút ống nội soi ra. Nếu không thể rút nó ra khỏi cơ thể
bệnh nhân một cách thuận lợi, đừng cố gắng rút nó ra một cách cưỡng bức; nuôi dưỡng
nó trong cơ thể và thực hiện các biện pháp thích hợp. Rút ống nội soi cưỡng bức có thể
gây thương tích cho bệnh nhân.
5. Nên tắt đèn nội soi càng nhiều càng tốt trước và sau khi khám. Việc chiếu sáng liên
tục sẽ làm tăng nhiệt độ của đầu ống nội soi, có thể gây thương tích cho người vận hành
và / hoặc bệnh nhân.
6. Không đưa hohndoút hohndoscope lightinác đi hohndoscopeđây, nhndosông
bhndoscân sbhndoscương.
-Đưa hoặc rút ống nội soi khi đoạn uốn cong bị khóa.
—Đưa hoặc rút ống nội soi một cách cưỡng bức hoặc cưỡng bức .
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7. Nếu phát hiện thấy hình ảnh / chức năng bất thường của ống nội soi nhưng tự nó trở
lại bình thường thì có thể ống nội soi hoặc thiết bị của nó bị lỗi. Trong trường hợp này,
cần dừng ngay việc nội soi vì sự bất thường có thể tái phát và không thể trở lại bình
thường. Do đó, cần dừng ngay việc kiểm tra, rút ống nội soi từ từ trong khi quan sát
hình ảnh nội soi. Nếu không sẽ gây nguy hại cho người bệnh.
8. Vì mức độ chiếu sáng cao của ống nội soi sẽ làm cho đầu xa nóng lên, nên độ sáng
phải được đặt ở độ sáng thấp nhất cần thiết để hoạt động an toàn. Nếu độ sáng bằng
hoặc gần tối đa và thời gian hoạt động quá lâu, nhiệt độ của đầu xa có thể vượt quá 40 °
C, gây bỏng, chảy máu hoặc thủng niêm mạc của bệnh nhân. Với tiền đề là có thể đáp
ứng được khả năng quan sát chính xác, nên tránh càng nhiều càng tốt việc quan sát tĩnh
trong khoảng cách gần trong thời gian dài.
9. Không chèn hoh thút hoh the endoscopeách mh h m endoscopông sh hây thương tích
cho bm endoân.
10. Trong quá trình khám nkh qunsert or withình hu qunsào sau đây thì phhu qunsert or
withdrám và lohu qunsert or withdraw the end“nlohu qunsert or withdrăng” trong
Chương 6 “Xg 6ý s 6 g”. N6 g Chsert or withdraw the ên đượưN6 g Chshsert or witân.
Khi chsertăng chi các phím chhi chsert or witông bình thườh t
— Ví dn, tình , the examinatên màn hình hothe àn hình bithe examinatio
—For example, the endoscopic image on the display or monitor is abnormally
blurred or fogged.
— Ví dor eình r example, theên màn hình hoexamàn hình boexample, the endoách
boexamườh
— Chức năng của vòng điều chỉnh không bình thường. Tiếp tục sử dụng ống nội
soi trong những điều kiện này sẽ gây thương tích cho bệnh nhân.
11. Khi thiction of the ađượưi thictiođồưi thictioionác thihiction of thác, thiiction of
tđượư thiictition oác thiicđi thiictioác nhau để đả nhau tioon of the ađượưnhau
ctitiướưnhòng đig hau ctàn. Nau ctông, nó có th nuây hư hh nu ction of the adjustment
ring i
Mô tả:
1. M scrác độ scriptioào đầ scriptió thcriây ra hư hra hpà ngườngaùng khó
nhkhhptiondoscopòng không tihptiondoscope equipmentá trình phhptiondo
2. Quan sát hình n sng impact ó thn sây nhisng ình hisng impact Đây là mlhisng
imượmlhiình thườh thà không phsng à d phsng impact on t
Lưu ý:
Nếu hình ảnh bị mờ hoặc mờ trên màn hình, có thể do thời gian phơi sáng lâu và độ sáng
cao của đèn LED, khiến vật liệu mô gần đầu camera nóng lên và tạo ra sương mù. Nếu
sương mù ảnh hưởng đến việc kiểm tra, ống nội soi phải được lấy ra và nhúng vào Lau
đầu camera bằng vải không có xơ không chứa cồn 75%. Sau khi hình ảnh ống nội soi rõ
ràng, hãy lắp lại ống nội soi để tiếp tục kiểm tra.
3.1 K.1 he image is blurred or fogged on the
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Căn chỉnh đầu nối cáp kết nối ống nội soi với đầu nối bộ xử lý hình ảnh ống nội soi kỹ
thuật số, nhẹ nhàng nhấn đầu nối và xoay nó vào giao diện, và lắp vào đúng vị trí chỉ
bằng một cú nhấp chuột. Nhẹ nhàng kéo đầu nối ra ngoài để đảm bảo rằng đầu nối được
cố định chắc chắn. Khi rút đầu nối ra, bạn cần khóa vòng kim loại bên ngoài của đầu nối
để tháo đầu nối ra. Không kéo cáp trực tiếp để tránh làm hỏng hoặc đứt cáp.
Blign tý hình gn the endoscope connection cable ăng lượg ln the endoscope connectđó
3.6V đượư.6V the endoscope connection cà công su the endoscope à 1W; ngue
endoscđượưW; ngue endoscđèn LED và công su vue enđèn LED đơn là 10mW;
Đi10máp cung ce endoscope cơ le là 3,3V và công su vce endoscope cođig suà 10mW.
Các đi 0mW. Ce endoscope connectioý hình mW. Ce endoscope connection cà h mW.
Ce endoscopđáp mW. ác yêu cmW. Ce endoscope conneà GB9706.19-2000
Sau khi kết nối thiết bị xử lý hình ảnh, bật màn hình để kiểm tra hiệu ứng hình ảnh của
màn hình và vận hành chức năng điều chỉnh độ sáng. Khi độ sáng bình thường, căn
chỉnh đầu nhọn về màu trắng tiêu chuẩn và nhấn nút TRẮNG để cân bằng trắng và quan
sát xem hình ảnh hiển thị trên màn hình có đạt giá trị tốt nhất hay không
Lưu ý:
Nếu hình ảnh trên màn hình xuất hiện những đường nét hoặc nhiễu, điều đó có nghĩa là
đầu nối cáp chưa được cắm đúng vị trí, dẫn đến tiếp xúc kém.
3.2 Nắm bắt và thao tác ống nội soi
Sbắt và thao tái để hao t thao tác hao t thao tác hón tay cái bên trái có thry c thành by đih
by c thaóc quay và khóa góc, và tay phvt
có thể tự do vận hành phần chèn, phụ kiện chẩn đoán và điều trị và vòng điều chỉnh
xoay. Như trong hình:
3.3 Chèn ống nội soi
Lưu ý：
1. Không bôi dầu ô liu hoặc các sản phẩm có chứa chất bôi trơn gốc dầu hỏa (chẳng hạn
như dầu hỏa). Những sản phẩm như vậy có thể khiến da bị căng ở phần cong.
2. Không bôi dầu ô liu hoặc các sản phẩm có chứa chất bôi trơn gốc dầu hỏa (chẳng hạn
như dầu hỏa). Những sản phẩm như vậy có thể khiến da bị căng ở phần cong.
3.3.1 Vận hành phần uốn cong
Lưu ý：
1. N. icó b icephần uốnườb icào trong ch uốnăng đig rong ch óc, hãy dhong ch uốn
congt where the inseà đặ dhong óa góc vào vhongí mvhonóa chính ging ch uốđó, trong
khi quan sát hình rong khi quan sgt wherãy crong khi út crong khi quan sgt wheông
thngrút nó ra kha khơ th kh rkhi ân m kh ách thu rkhi quđừh thu rkhi qút nó ra mu rkách
cưỡh cmu rkhiôi dưỡ dcmó trong cơ thongà thong ckhi ác bing ckáp thích hng ckút
hng ckhi quaưỡ hng ckó thhngây thương tích cho bkhi quân.
2. Vận hành bộ điều khiển góc quay khi cần thiết để hướng dẫn việc đưa đầu vào và
quan sát.
3.3.2 Chèn ống nội soi
Mô tả：
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1. Khi đưa i ripi soicopào, hãy thripi soicà chú ý đếchhình hripi ên màn hình hiipi
soicopetion angle coà c hiipi s
2. Đi. n inserđộ. áng c inđèn LED nsertingđế LEDá trED nserting đểtrED nành an toàn,
tránh nhitoeđộh ăng quá nhanh.
3. Đưa .ust the brigào chstđộ chêu chut the bri
4. Trướrnsert the endoscope đoán và đi vkhi thhe endương pháp nphi thhe endđả nphi
thhe endoscoân đã chuhi thhđầchđủchuhi thông, các chci tư thhci thhe eơ thhci thhe ân
shci thhưở shđế shci thhe eình hci thhe endoscope inình bày.
Lưu ý：
Không đưa hoặc tháo ống nội soi trong các điều kiện sau đây, nếu không sẽ gây hại
cho cơ thể bệnh nhân.
1. Khi phent portion of tđầhi phent poróa hopheđầ hophent portư không thhent
2. Khi có nhichent portion ođẩnhichentút hichent port
3. Màn hình hithere is a lot of ý hình hithhoe is a lotđih hithhoe ên ngoài không
hothhođộg hêu chuthh
4. Các phimage procesđoán và đi vhimage processorình trmage éo dài đầ dtrmage
processor di
3.4 S. ddiagnosis and treatment ac
1. Theo n Medical Accessoriest accessories are still à 2.5 "Kiedical Accessoriest
accessorãy ch "Kiác ph "Kien chl Ađoán và đi vh "Kiáp dh "Kien chl Accessorià tham
khen cướtham khen chl Accessó.
2. Gi acên bacđi baccordanóc quay và giuađầgiuay vdàng thy vdaàng thy
3. Xác nh the rotđầthe rotototation angđoán và đi vh the ro ntion angle đóng.
Cảnh báo：
1. Khi sng that the tip of thđoán và đi v sng that the tip of tách ging đầh ging that the tip
ofà màng nhng that the tơn khong thách quan sát tquan shat the tip of the để đả tquan ó
thquan shaát đượưhqác phuan shat theđoán và đi vhuan shat the tip of ình huan shat
tông, vin shaông thin shat át các phhin shat theđoán và đi vhhin shat the tip ofình hhin
shat the tiây thương tích nghiêm trghi shat the tiân hoghi àm hoghi shat the
2. Khi lắp phụ kiện chẩn đoán và điều trị của ống nội soi, đầu xa phải được đóng lại và
cất trong vỏ bọc, đồng thời đưa từ từ và cẩn thận vào cổng khóa sợi quang của khớp ba
chiều. Nếu không sẽ làm hỏng các phụ kiện chẩn đoán và điều trị của ống nội soi hoặc
đầu nối ba chiều, có thể gây thương tích cho bệnh nhân.
3. N. n insertingèn cn inserting the eđoán và đi vntrnserting the endoscope diagnosis
and tđượưvntrtrnsertià không làm mltrnình ltrnserting the endoscopèn lltrnsá mlltrnào
phtrnserting tđoán và đi vhtrnserting the endoscó thhtrây hhtrnserting the endoscàm
hhtrnserting the
4. N. tđầ. the insertion resistađoán và đi vthe insertion resistancông the insertát đượư
thên hình the insertion rì không đượư theđầư the insertion resistađoán và đi vthe
insertion resistance of ông bhe insân có thbhe insương.
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5. Không dùng lhe distađộg lhe disèn đầ lhe distađoán và đi vghe distal tip of the
endoscông, đầg, he distađoán và đi v he distal tip of theđộ v he disô ra sn càm cho
bchstalân bho bương, chbchsáu và / hohbchstal tip
Lưu ý：
1. Nýtice insert èn ce insert t the enđoán và đi ve insert t t soi loscope diagnosis and
trđượưve insert t à không làm ml inình l insert t t soi loscopeèn ll insá mll inào ph insert
t t đoán và đi vh insert t t soi loscoó thh iây hh insert t t soi loscoàm hh insert t t soi
2. Khi le insertion resisđoán và đi v le insertion resistanđầ v le insertion resiđượưvđóng
lle inà c lle inseà đưa đầ lle inào kênh làm vile inserách cle insertà chcle ãi. Nle inông
sle àm hsle iác phle insertionđoán và đi vhle insertion resistance ofây thương tích cho
bnsertiân.
Mô ten inserting the endoscope diđoán và đi vn inserting the endoình n insertđi, hãy đi
h insertingđộ áng c inđèn LED.
Hoscrđộoscription: Whenđioscription: Wh
Vận hành các phụ kiện chẩn đoán và điều trị nội soi theo hướng dẫn vận hành tương
ứng.
Lperate the eà phrate t
Đầu xa của phụ kiện phải được đóng lại trước, sau đó rút từ từ phụ kiện chẩn đoán và
điều trị của ống nội soi để tránh làm hỏng ống nội soi.
Cảnh Báo：
1. Khi rút các phrngtal tip ođoán và đi vhrngtal tip of the accessory should be ía, chngtal
tipó thchnăng ra ngoài và có thra ùng ga nđểg ga ngol tip of the accessory shouá trình
rút.
2. Nếu không thể rút phụ kiện chẩn đoán và điều trị khỏi ống nội soi, hãy đóng đầu xa
của phụ kiện hoặc rút bộ phận đưa vào, sau đó cẩn thận rút nó cùng với ống nội soi trong
khi quan sát hình ảnh của ống nội soi.
3.5 Sử dụng dụng cụ laser
Ốsing laser eày có thngđượưhng laser equipmentrto withdraw the diagnosis andên thg
laườ thg lar equipmentrto withdraw the diagĐể thg lar equipmentrtoòng tham khng
sướg tham khng spmentrto withdraw the à ththam khng spmeác biham káp phòng ngam
kên dướ d
1. Giis endoscope caèn, gienđầ, gò s giendoscoà c giendosđưa nó vào tgiendoscoóa
sgiendoscope can be used in
2. Meepđầeepò cep the insertion pó thp đượưhp the át trong hình rong hinsert
3. V proành thie of optical fiberướh thie of optic
Trướrerate út đầ erò serate the lãy đả erate the laông có tia laser nào đượưia át ra, và cra,
vser à tra, vséo sa, vser nlaser equipment in a
Cảnh Báo：
1. Khi cung cling out tông đượư cung cling out the optical fiber probông scunây bscun
2. Không s supplyiác ss supplying oxygen, do nông s suây thương tích cho bplyingân
và / hoo bpàm hhoo bplying o
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3. Khi st use damaged laser fiberân viên y tt uên đeo kính btt useđểh bánh ánh sáng mtt
use damaged laseây hmtt use dam
4. Đả. n using laser equipment, medical staff shoướ. n usđưa ho usiút so using laser
eqông đầg o using àm xướ xoênh làm vi usinây hư hhi using laser equipương tích cho
bng lasân.
5. Khi đầhi ò si ure to keông đượư ure tát trên hình rure to keep thông phát ra ánh sáng
laser. Nkeep ông saseây thương tích cho b. Nkeeân, hho b. Nkeep the ià gây rò rrhhướrr
6. Không rút đầu dò sợi quang ra khi phóng tia laser, nếu không sẽ gây thương tích cho
bệnh nhân và / hoặc làm hỏng ống nội soi.
3.6 Cách rút ống nội soi
Đưa drieval of endoóc vrieval í đã mvrieóa, đi, rieval of đi, rieval oóc quay để quay al
đầ quay aương đốg uay al of endát hình uay al of endosên màn hình hiy al of đồh hiy al
út hiy al of endoscopesoà t hiy
Lưu ý：
Nếu lực cản của ống nội soi rút ra khỏi cơ thể cao, không kéo mạnh ống nội soi ra.
Chương 4 Làm Sạch, Khử Trùng và Sát Khuẩn
4.1 Làm Sạch, Khử trùng và sát khuẩn
Mô tả：
1. Đầ. criptiontrùng và sát khuiptionày và các phriptiontà sphriptiontrùng và sát khuđã
đượưphriptiùng briptiontrùng và sát kướ kvriptiontrưở kv
2. Khử trùng bề mặt bên ngoài của tủ của bộ xử lý hình ảnh nội soi kỹ thuật số phù hợp
với nội soi. Dùng vải không có xơ vải nhúng vào cồn 75% hoặc dung dịch khử trùng có
chứa cồn và acetaldehyde. Khử trùng bằng cách lau.
Chương 5 Lưu Trữ, Xử Lý và Tiêu hủy bên ngoài bệnh viện.
5.1 Lưu Trữ
Sản phẩm này đã được khử trùng bằng ethylene oxide trước khi giao hàng và được đóng
gói trong túi không bụi. Vui lòng không mở túi đóng gói trước khi xác nhận sử dụng để
tránh làm mất độ vô trùng của sản phẩm.
cảnh báo：
1. Tủ bảo quản phải được giữ sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng và giữ ở nhiệt độ
phòng. Không bảo quản ống nội soi trong môi trường có ánh sáng mặt trời trực tiếp,
nhiệt độ cao hoặc độ ẩm cao hoặc để nó tiếp xúc với bức xạ tia X hoặc tia cực tím, nếu
không sẽ làm hỏng ống nội soi hoặc phá hủy tính chất vô trùng của nó, dẫn đến hết thời
hạn sử dụng .
2. Không cất ống nội soi trong hộp đựng. Hộp đựng chỉ có thể được sử dụng để
vận chuyển ống nội soi. Đặt ống nội soi trong môi trường ẩm ướt, không thông thoáng
(chẳng hạn như hộp đựng) có thể phá hủy tính chất vô trùng của ống nội soi và làm hết
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thời hạn hiệu lực.
Khuyến cáo rằng thiết bị (bao gồm cả ống nội soi) nên được bảo quản ở nơi sạch sẽ, khô
ráo và ổn định
Mô tả：
1. Khi lưu trữ, vui lòng lưu trữ nó trong một gói hoàn chỉnh.
2. Vui lòng sử dụng nó trước ngày hết hạn lưu trữ.

5.2 Xử lý bên ngoài bệnh viện
Ống nội soi nên được đặt trong một hộp đựng để vận chuyển.

5.3 disposal
Ống nội soi này và các phụ kiện khớp nối ba chiều là sản phẩm dùng một lần. Sau khi sử
dụng, ống nội soi và bất kỳ bộ phận nào của nó có chứa các chất lây nhiễm. Nghiêm
cấm tự mình tái chế, nếu không sẽ xảy ra các tai nạn như nhiễm trùng.
Khi vendoscope and accesà bi vendoscope anào c venó, hãy v vendosó đúng cách theo
chcope and accessoriesân theo các lueo cà quy địquy o cchành c o cchcogia và địh c
ương.

Chương 6 Xử lý sự cố
Khi mở gói ống nội soi lần đầu tiên, nếu phát hiện ống nội soi và các phụ kiện của nó rõ
ràng bị hư hỏng, không thể vận hành hoặc sử dụng bình thường hoặc phát hiện có bất
thường trong quá trình kiểm tra theo phương pháp nêu trong Chương 2 " Chuẩn bị và
Kiểm tra ", vui lòng không sử dụng ống nội soi này và liên hệ với Công ty Y tế Reborn
kịp thời.
Cảnh báo：
1. Nếu bạn nghi ngờ rằng ống nội soi bất thường, vui lòng không sử dụng nó cho
bệnh nhân. Việc sử dụng các ống nội soi bị hỏng hoặc không bình thường sẽ gây
nguy hiểm đến sự an toàn của bệnh nhân hoặc người vận hành và gây hư hỏng thiết
bị nghiêm trọng hơn.
2. Nf you suspect that the endoscope is abnườf you susòng không shu suspeó cho b
suspeân. Vib suspect thác Vib suspect that the endosông bình thườh thb sây nguy
hispeđế nguy hispàn cguy hispecân houy hiườ houy hành và gây hư hhvuy hispect
thatêm truy hiơn.
Nếu ống nội soi gặp trục trặc hoặc nghi ngờ có bất thường trong quá trình sử dụng, phải
dừng ngay việc kiểm tra và tiến hành thao tác theo nội dung của phần 6.2 "Chức năng
nội soi" và cẩn thận lấy ống nội soi ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Nếu cần .

6.1 Khắc phục sự cố
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Liệt kê trong bảng là các lỗi và biện pháp khắc phục sự cố cài đặt không chính xác hoặc
các bộ tiêu hao bị hư hỏng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của bộ xử lý hình
ảnh ống nội soi kỹ thuật số được sử dụng với ống nội soi để biết những hóc dị ứng
không có trong danh sách.
◆ Chất lượng hình ảnh hoặc độ sáng
Hiện tượng thất bại

Nguyên nhân có thể

Giải Pháp

tiếng ồn xuất hiện trong
hình ảnh

kết nối không đủ với hình
ảnh kỹ thuật số.

Kết nối lại theo hướng
dẫn sử dụng。

Hình ảnh không rõ ràng

Vật kính của ảnh đầu xa
bị nhiễm bẩn

Lau bằng bông tăm có
nhúng cồn 75% hoặc
isopropenol

hình ảnh quá tối hoặc
quá sáng

Cài đặt đèn Led không
chính xác

Điều chỉnh cài đặt theo
hướng dẫn sử dụng của bộ
xử lý hình ảnh điện tử.

Hiện tượng thất bại

Nguyên nhân có thể

Giải pháp

rò rỉ dịch chuyền

Kết nối không đúng với
khớp 3 chiều.

Kết nối các cổng một
cách chính xác theo
hướng dẫn sử dụng của
máy bơm mới.

Kết nối không đúng cách
giữa khớp nối ba chiều và
điểm giao cắt của kẹp
Đã sử dụng máy bơm tưới
không khớp

Kết nối theo đúng nội
dung “Gắn phụ kiện vào
ống nội soi” tại mục 2.4.
Chọn máy bơm tưới phù
hợp với nội dung của hệ
thống tưới trong mục 2.5
“Kiểm tra thiết bị ngoại
vi”.

◆ Perfusate

◆ Chất lượng hình ảnh và độ sáng
Hiện tượng thất bại

Nguyên nhân có thể

Giải Pháp

Tiếng ồn xuất hiện trong
hình ảnh

kết nối không đủ với bộ
hình ảnh kỹ thuật số.

Kết nối lại theo hướng
dẫn

Hình ảnh không rõ ràng

Vật kính của máy đầu xa
bị nhiễm bẩn

Lau bằng bông tăm có
nhúng cồn 75% hoặc
isopropenol

hình ảnh quá tối hoặc
quá sáng

Cài đặt đèn Led không
chính xác

Điều chỉnh cài đặt theo
hướng dẫn sử dụng của bộ
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xử lý hình ảnh điện tử.
◆ Dịch truyền
Hiện tượng thất bại

Nguyên nhân có thể

Giải pháp

rò rỉ dịch truyền

Kết nối không đúng với
khớp 3 chiều

Kết nối các cổng một
cách chính xác theo
hướng dẫn sử dụng của
máy bơm mới.

Kết nối không đúng cách
giữa khớp nối ba chiều và
điểm giao cắt của kẹp

Kết nối theo đúng nội
dung “Gắn phụ kiện vào
ống nội soi” tại mục 2.4

Đã sử dụng máy bơm tưới
không khớp

Chọn máy bơm tưới phù
hợp với nội dung của hệ
thống tưới trong mục 2.5
“Kiểm tra thiết bị ngoại
vi”.

◆ Phụ kiện chuẩn đoán và điều trị nội soi
Hiện tượng thất bại

Nguyên nhân có thể

Giải pháp

Các phụ kiện chẩn đoán
và điều trị nội soi không
thể lắp vào ống nội soi
một cách suôn sẻ

Sử dụng các phụ kiện chẩn
đoán và điều trị ống nội
soi không tương thích
hoặc quá khổ

Lựa chọn phụ kiện chẩn
đoán và điều trị phù hợp
với nội dung trong phần
2.5 "Kiểm tra thiết bị
ngoại vi".

Kết nối không đúng cách
giữa khớp nối ba chiều và
điểm giao cắt của kẹp
Ống nội soi không thể
được đưa vào vỏ bọc tiếp
cận niệu quản

Kết nối theo đúng nội
dung “Gắn phụ kiện vào
ống nội soi” tại mục 2.4.
Lựa chọn phụ kiện chẩn
đoán và điều trị phù hợp
với nội dung trong phần
2.5 "Kiểm tra thiết bị
ngoại vi".

Nguyên nhân có thể

Giải pháp

◆ Góc

Hiện tượng thất bại

Bị chặn khi xoay bộ điều Khóa góc đã bị khóa
khiển góc.
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Xoay khóa góc về vị trí
chính giữa để mở khóa.

6.2 Nội soi suy giảm chức năng
Nếu có bất thường trong ống nội soi, cần thực hiện các biện pháp thích hợp như mô tả
trong các tình huống sau. Nếu bạn rút ống nội soi ra, không tiếp tục sử dụng ống nội soi.
Khi chức năng của các phím của ống nội soi không bình thường
Khi chức năng chính của tay cầm nội soi không bình thường, chức năng được đặt trên
phím không hợp lệ. Nhấn vào màn hình, chọn chức năng cài đặt và nhấn trở lại để nhả
chức năng nút. Lúc này nút sẽ không còn tác dụng nhưng không ảnh hưởng đến chức
năng nội soi và điều trị, có thể tiếp tục sử dụng trong phẫu thuật.
Khi hình ảnh nội soi biến mất bất ngờ
Khi hình ảnh ống nội soi biến mất đột ngột, ống nội soi không thể sử dụng được nữa, lúc
này nên rút ống nội soi bất thường. Làm theo các bước dưới đây:
1.Tắt bộ xử lý hình ảnh và màn hình. Nếu bạn sử dụng thiết bị không phải là bộ xử lý
hình ảnh và màn hình, bạn cũng nên tắt chúng.
2.Khi soff the image processđoán và đi v soff the image processút đầ soff the image
proceđoán và đi vsoff the image procesào trong vthe imađó ttrong út đầ trong vthe
image proc
3. Xoay bsingóa góc đế gy bsií mgy bóa, nhbsingđi, nhbsing óc quay và cquay vn kéo
quay vn kthe en
Lưu ý：
Nếu không thể rút riêng phụ kiện chẩn đoán và điều trị của ống nội soi thì lúc này nên
rút phụ kiện ra khỏi cơ thể cùng với ống nội soi.
Hình ảnh nội soi bị mờ hoặc sương mù bất thường
Khi hình ảnh ống nội soi bị mờ hoặc có sương mù bất thường, nên đưa ống nội soi ra
khỏi cơ thể và lau vật kính đầu máy ảnh bằng vải không có xơ nhúng trong cồn 75%.
Nếu hình ảnh nội soi vẫn bị mờ, vui lòng không tiếp tục sử dụng ống nội soi.

Khi chức năng uốn cong bất thường
1. Nếu chức năng uốn cong không bình thường và ống nội soi hoặc các phụ kiện chẩn
đoán và điều trị của ống nội soi không thể được lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân một cách
suôn sẻ, vui lòng không cố gắng kéo nó ra một cách mạnh mẽ. Dùng lực kéo ra có thể
gây thương tích, chảy máu và / hoặc thủng cho bệnh nhân. Vui lòng đưa ống nội soi ra
ngoài theo cách ít gây hại nhất cho bệnh nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp.
2. Nếu không thể rút ống nội soi ra khỏi vỏ bọc, vui lòng không cố rút nó ra một cách
mạnh mẽ. Thay vào đó, rút ống nội soi và vỏ bọc lại với nhau. Nếu không, bệnh nhân có
thể bị thương, chảy máu và / hoặc bị thủng.

Khi bộ phận chèn xoay bị trục trặc
Khi chức năng của vòng điều chỉnh không bình thường, ống nội soi không thể tiếp tục
khám và điều trị được nữa thì lúc này nên rút ống nội soi ra khỏi cơ thể.

Tập tin đính kèm
Sơ đồ hệ thống
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Bạn nên sử dụng thiết bị phù hợp được liệt kê trong hình bên dưới để sử dụng với sản
phẩm này. Reborn Medical Company sẽ tiếp tục tung ra các sản phẩm mới được sử
dụng cùng với sản phẩm này. Để biết thêm chi tiết, vui lòng chú ý đến những tin tức
mới nhất của Sản phẩm Y tế Reborn.
Cảnh báo:
Nếu bạn sử dụng các thiết bị không tương thích hoặc thiết bị không được liệt kê trong
hình bên dưới, Reborn Medical sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp
xảy ra tai nạn.

25

