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Lắp mũi khoan vào Đầu kẹp mũi khoan không có chốt .............................................. 21
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Lắp đinh/chỉ khâu ........................................................................................................... 24
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Lắp pin tùy chọn vào Hộp pin ....................................................................................... 25

DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN Bản sửa đổi 0

Trang iii

Danh sách các bảng
Bảng 1

Tay cầm .............................................................................................................................. 9

Bảng 2
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Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống DrillSaw Max 600™

1.0
Thông báo về An toàn và Cảnh báo Chung - Vui lòng đọc
tài liệu này trước
Bắt buộc phải hiểu rõ các ký hiệu và quy ước nêu dưới đây. Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng Hệ
thống DrillSaw Max 600 xác định những thông tin thiết yếu, quan trọng và hữu ích thông qua
sử dụng những ký hiệu và quy ước này.

1.1 Các Quy ước An toàn Quan trọng
Người dùng thiết bị này nên liên lạc với đại diện của công ty Arthrex, nếu cần tới kỹ
thuật phẫu thuật toàn diện hơn.

C Ả N H

B Á O !

Nhãn CẢNH BÁO! là ký hiệu an toàn quan trọng nhất. Ký hiệu này xác định
những thông tin quan trọng thiết yếu cần phải tuân theo một cách chính xác
để tránh thương tích hoặc tử vong.
1.

Chỉ sử dụng thiết bị này cho những mục đích nêu trong Hướng dẫn Sử dụng,
dưới sự giám sát của bác sĩ đã qua đào tạo và có giấy phép. Người chưa qua
đào tạo không được sử dụng thiết bị này hoặc sử dụng thiết bị cho những chỉ
định khác với các chỉ định nêu trong Hướng dẫn Sử dụng này.

2.

Trước khi sử dụng Hệ thống DrillSaw Max 600 lần đầu tiên, hãy bảo quản thiết
bị ở nhiệt độ phòng trong 24 giờ.

3.

Sạc pin trước mỗi lần sử dụng. Thực hiện theo hướng dẫn sạc pin trước khi sử
dụng.

4.

Thiết bị nhằm sử dụng lực cơ học/năng lượng xoay lên bệnh nhân.

5.

Trước mỗi lần sử dụng, hãy kiểm tra tay cầm và các bộ phận đi kèm xem có bị
hư hỏng và/hoặc các bộ phận bị lỏng không. Không sử dụng bất kỳ bộ phận nào
bị hư hỏng.

6.

Trước mỗi lần sử dụng, hãy lắp ráp đầy đủ hệ thống và nhấn cơ chế kích hoạt
để đảm bảo hoạt động đúng cách. Tất cả các khớp nối và kết nối cơ khí cần
được siết chặt hoặc khóa hoàn toàn trước khi hệ thống khởi động.

7.

Không được chạm vào cơ chế mâm kẹp của tay cầm khi động cơ vẫn đang
chuyển động.

8.

Tránh gây quá nhiệt tại khu vực xử lý bằng cách tuân theo chu trình hoạt động
và sử dụng các phụ kiện khoan cắt sắc bén.

9.

Không cho phép sửa đổi AR-600 hoặc các phụ kiện.

10. Việ̣c̣̣ mở hoặc bảo dưỡng hệ thống này trái phép sẽ làm mất hiệu lực bảo hành.
Tháo nắp đậy có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật vì việc tháo nắp đậy khiến
người dùng tiếp xúc với điện áp cao nguy hiểm hoặc các rủi ro khác. Nếu hệ
thống gặp trục trặc, hãy lập tức trả lại để bảo dưỡng.
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11. Nếu sử dụng sai, lắp ráp và chỉnh sửa hoặc sửa chữa trái phép hệ thống
AR-600 hoặc không tuân thủ các hướng dẫn này thì Arthrex không phải chịu bất
kỳ trách nhiệm pháp lý đối với các khiếu nại theo bảo hành hoặc các khiếu nại
khác.
12. Chỉ sử dụng các phụ kiện được Arthrex phê chuẩn. Các phụ kiện khác có thể
làm tăng phát xạ hoặc giảm độ miễn nhiễm của hệ thống. Hãy liên hệ với đại
diện Arthrex để có danh sách đầy đủ các phụ kiện. KHÔNG ĐƯỢC chỉnh sửa
bất kỳ phụ kiện nào. Không tuân theo hướng dẫn này có thể dẫn đến thương
tích cho bệnh nhân và/hoặc nhân viên phòng mổ.
13. Không sử dụng khi có thuốc gây mê dễ cháy hoặc khí oxy hóa như nitơ oxit, oxy
hoặc các khí nội sinh. Tất cả các kết nối dẫn oxy không đượ̣̣̣ c để rò rỉ trong suốt
quá trình phẫu thuật.
14. Sau khi hấp vô trùng, các thiết bị phụ kiện RẤT NÓNG. Hãy thao tác cẩn thận
để tránh bị bỏng.
15. Thiết bị KHÔNG thích hợp để sử dụng trong môi trường có nguy cơ cháy nổ
hoặc với hỗn hợp chất gây mê có khả năng nổ có chứa oxy hoặc oxit nitơ.
16. Vùng M được định nghĩa là “môi trường y tế” và là một phần của căn phòng
trong đó có thể hình thành bầu không khí tiềm ẩn cháy nổ do sử dụng thuốc gây
mê hoặc thuốc sát trùng y tế và xà phòng diệt khuẩn; bầu không khí như vậy
thường là cục bộ và tạm thời. Vùng M bao gồm một hình chóp cụt bên dưới bàn
mổ nghiêng ra ngoài một góc là 30°.
17. Vùng G, còn được gọi là “hệ thống khí y tế khép kín”, không nhất thiết bao gồm
các khu vực được bao bọc xung quanh tất cả các phía, trong đó hỗn hợp nổ
được tạo ra liên tục hoặc tạm thời, được dẫn hướng hoặc sử dụng với số lượng
nhỏ.
18. Chỉ lắp một bộ phậ̣̣n
̣̣ đính kèm/phụ kiện khi tay cầm đã dừng hoàn toàn và ở vị
trí an toàn. Vị trí an toàn được chú thích bằng chữ “S” trên công tắc chế độ.
19. Không can thiệp vào các dụng cụ xoay hoặc lưỡi cắt khi các dụng cụ đó đang
chuyển động.
20. Không được chạm vào bộ phận đi kèm hoặc nhấn vào cơ chế nhả của ống kẹp
khi thiết bị đang chuyển động.
21. Để tránh thương tích có thể xảy ra, không bao giờ để bộ phận xoay hoặc bộ
phận lưỡi cắt tiếp xúc với các mô mềm và mạch xung quanh.
22. Không bao giờ sử dụng Hệ thống DrillSaw Max 600 của Arthrex ở những khu
vực gần từ trường mạnh.
23. Không đượ̣̣̣ c đặt tay cầ̀̀̀ m lên bệnh nhân.
24. Ngắt kết nối pin sạc ngay sau khi sử dụng tay cầm.
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25. Chỉ sử dụng các phụ kiện đang hoạt động bình thường. Các phụ kiện bị hỏng
hoặc hoạt động không đúng cách phải được gửi đi bảo dưỡng.
26. Cần chuẩn bị sẵn một hệ thống dự phòng khi có nhu cầu.

Ký hiệu ĐỀ PHÒNG! xác định các phương pháp và thủ thuật cần phải
tuân theo để tránh làm hư hỏng thiết bị hoặc làm cho thiết bị hoạt
động không đúng cách.
1. KHÔNG ĐƯỢC mở tay cầm, bất kỳ cấu phần nào của hệ thống hoặc bất kỳ phụ kiện
nào khác của hệ thống trong bất kỳ điều kiện nào hoặc vì bất kỳ lý do gì.
2. Thiết bị này đã vượt qua thử nghiệm về độ nhạy và bức xạ EMI/RFI và tính tương
thích EMC. Thiết bị này có thể gây nhiễu cho các thiết bị khác ở gần nó, nếu không
được thiết lập và sử dụng theo hướng dẫn của Arthrex.
3. Không gắn các phụ kiện vào tay cầm trừ khi tay cầm ở chế độ an toàn.
4. Chỉ sử dụng pin được Arthrex phê duyệt.
5. KHÔNG ĐƯỢC lau rửa thiết bị bằng hợp chất sát trùng hoặc chất tẩy rửa ăn mòn,
dung môi hoặc các chất khác mà có thể làm trầy xước hoặc hư hỏng thiết bị.
6. KHÔNG ĐƯỢC tẩy rửa và sát trùng bộ pin trong máy rửa sát trùng bằng nhiệt.
7. KHÔNG BAO GIỜ đặt tay cầm hoặc phụ kiện vào dung dịch Cidex hoặc các dụng
dịch sát trùng aldehyde khác.
8. Sau khi tiệt trùng bằng máy hấp vô trùng, hãy để thiết bị phụ kiện nguội từ từ.
KHÔNG BAO GIỜ sử dụng nước lạnh để làm nguội dụng cụ cầm tay. Làm như vậy
sẽ gây hư hỏng các cấu phần điện tử và mối hàn.
9. Chất lỏng trên các điểm tiếp xúc của pin và tay cầm có thể làm hỏng thiết bị. Trước
khi kết nối hộp pin, hãy bảo đảm các ổ cắm sạch và khô.
10. Luôn luôn tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa sát trùng về nồng độ,
thời gian tiếp xúc, nhiệt độ và tính tương thích của vật liệu.
11. Tháo tất cả các phụ kiện, bao gồm cả bộ phận đi kèm, bộ pin và các phụ kiện trước
khi tiệt trùng tay cầm.
12. Thận trọng: Luật Liên bang quy định thiết bị này chỉ được bán bởi hoặc theo chỉ thị
của bác sĩ.
13. Thiết bị này chủ đích dành cho chuyên viên y tế đã được huấn luyện sử dụng.
14. Chất thải sinh học, như thiết bị cắt bỏ, kim tiêm và thiết bị phẫu thuật bị nhiễm bẩn,
phải được thải bỏ một cách an toàn theo quy định của cơ quan.
15. Phải báo cáo sự cố nghiêm trọng cho Arthrex Inc. hoặc đại diện trong nước và cơ
quan y tế nơi xảy ra sự việc.
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Phẫu thuật viên nên xem xét kỹ thuật phẫu thuật đặc thù của sản phẩm này trước khi tiến
hành phẫu thuật. Công ty Arthrex cung cấp các kỹ thuật phẫu thuật chi tiết dưới dạng in ấn,
phim video và điện tử. Trang mạng của Arthrex cũng cung cấp thông tin và các biểu diễn về
kỹ thuật phẫu thuật chi tiết. Hoặc liên hệ với đại diện Arthrex để được hướng dẫn tại chỗ.



Ở các quốc gia chấp nhận có nhãn CE: Những thủ thuật thực hiện dùng các thiết bị này
có thể được áp dụng cho dân số nói chung.



Ở các quốc gia chấp nhận có nhãn CE: Lợi ích lâm sàng liên quan đến việc sử dụng
những thiết bị này cao hơn những rủi ro lâm sàng đã biết.



Ở các quốc gia chấp nhận có nhãn CE: Không có rủi ro còn lại nào không chấp nhận
được hoặc không biết chắc chắn liên quan đến việc sử dụng lâm sàng những thiết bị này.
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1.2 Định nghĩa Ký hiệu
Dấu hiệu An toàn
Tuân theo hướng dẫn
vận hành

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

Không tiệt trùng

Dễ vỡ, xử lý cẩn thận

Thận trọng

Mặt này hướng lên
trên

Giữ khô

Giới hạn nhiệt độ khi
lưu trữ và vận chuyển

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

Giới hạn áp suất
không khí khi lưu trữ
và vận chuyển

Thiết bị Loại B - Không
thích hợp cho các ứng
dụng trong tim

Giới hạn độ ẩm khi
lưu trữ và bảo quản

Đại diện ủy quyền tại
Cộng đồng Châu Âu

Nhà sản xuất

Số sê-ri

Ngày, tháng, năm sản
xuất
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Chất thải điện

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

Số catalog

Không được sử dụng
nếu bao bì bị hư hỏng

Số lượng

Ký hiệu RF. Bức xạ
điện từ không ion hóa

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

1.3 Thông tin về Vận chuyển, Mở Bao bì và Bảo hành
Cẩn thận mở bao bì và kiểm tra tất cả các cấu phần để xem có bị hư hỏng do vận
chuyển không.
Mọi hư hỏng đều có thể làm tổn hại đến sự an toàn của bệnh nhân và phải được lập
tức báo cáo cho Arthrex hoặc bất kỳ nhà phân phối được ủy quyền nào của Arthrex.
Có thể không còn bảo hành nếu hư hỏng khi vận chuyển hoặc trong lần lắp đặt đầu
tiên không được báo cáo trong vòng bảy ngày làm việc kể từ khi nhận được thiết bị.
Vui lòng truy cập trang Arthrex.com để biết thông tin bảo hành.
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2.0

Mô tả Sản phẩm và Mục đích Sử dụng
2.1 Mô tả Sản phẩm
Hệ thống DrillSaw Max 600 của Arthrex là thiết bị phẫu thuật chạy bằng pin. Tay
cầm này có bộ vi xử lý và chạy bằng pin Lithium Ion. Kích hoạt tay cầm bằng cách
nhấn công tắc tay.
Tay cầm sử dụng pin kiểu tùy chọn không trải qua quá trình tiệ̣t trùng, giúp bộ pin
có tuổi thọ lâu hơn. Bộ pin được sử dụng cùng với hộp đựng pin tiệt trùng để giữ pin
và ngăn tiếp xúc với khu phẫu thuật tiệt trùng.

2.2 Mục đích Sử dụng
Hệ thống DrillSaw Max 600™ là hệ thống điện mô-đun, bao gồm bộ truyền động tay
cầm, các phụ kiện khác nhau và một trạm sạc để gia công xương.
Có thể sử dụng thiết bị này trong các lĩnh vực ứng dụng sau: can thiệp chỉnh hình và
chấn thương, chẳng hạn như thủ thuật đục xương, phẫu thuật xương lớn và nhỏ và
phẫu thuật thay thế khớp.

2.3 Chống chỉ định
Hệ thống DrillSaw Max 600 được chống chỉ định trong mọi thủ thuật phẫu thuật
không chỉnh hình hoặc thủ thuật không liên quan đến mục đích sử dụng.
Cụ thể là:






sử dụng bởi nhân viên không có tay nghề/chưa được đào tạo
không liên quan đến mục đích sử dụng
không tuân thủ chế độ hoạt động
sử dụng các phụ kiện không phù hợp
không sử dụng cho các thủ thuật cột sống hoặc thần kinh

Chỉ sử dụng các phụ kiện của Arthrex.

C Ả N H

B Á O !

Việc sử dụng sai có thể làm hỏng Hệ thống DrillSaw Max 600, gây ra rủi ro và nguy
hiểm cho bệnh nhân, người dùng và bên thứ ba.

C Ả N H

B Á O !

Chỉ sử dụng thiết bị này dưới sự giám sát của bác sĩ đã qua đào tạo và có giấy phép.
Người chưa qua đào tạo không được sử dụng thiết bị này hoặc sử dụng thiết bị cho
những chỉ định khác với các chỉ định nêu trong Hướng dẫn Sử dụng này.
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2.4 Thành phần theo bộ
Các bộ phận và phụ kiện của Hệ thống DrillSaw Max 600 của Arthrex:


Tay cầm



Bộ phận đi kèm Error! Reference source not found.(Xem Bảng 22)



Bộ pin



Hộp pin (chỉ pin vô trùng)



Nẹp chuyển pin (chỉ pin vô trùng)



Bộ sạc pin (xem DFU-0256-XX)



(Các) khay thiết bị
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2.5 Chức năng của Sản phẩ̉m
2 .5 . 1

Tay cầm AR-600

Các chức năng của tay cầm được xác định và định nghĩa như bên dưới.
Hình 1

Tay cầm

1
5

4
2
6

3
7

Bảng 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Tay cầm
Cơ chế mâm kẹp
Bộ điều tốc
Hộp pin
Công tắc R/S/F
Vị trí an toàn (S)
Dẫn động tiến (F)
Dẫn động lùi (R)
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2 .5 . 2

Bộ pin AR-600L, Li-Ion

Các yếu tố chính của bộ pin AR-600L được xác định và định nghĩa như bên dưới.
Hình 2

Bộ pin
1

Bảng 2

2

Bộ pin
1.
2.
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Mối tiếp xúc với pin
Tay nắm
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2 .5 . 3

Hộp pin AR-600LBH

Các yếu tố chính của Hộp pin được xác định và định nghĩa như bên dưới.
Hình 3

Hộp pin

1

3

2

Bảng 3
1.
2.
3.
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Hộp pin
Mối tiếp xúc với pin
Cửa hộp pin
Nhả tab để tháo hộp pin khỏi tay cầm
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3.0

Thông số Kỹ thuật
3.1 Tay cầm
Bảng 4

Tay cầm AR-600

Chiều ngang
Chiều cao
Chiều sâu
Trọng lượng
Thủ thuật đặt canuyn
Bảo vệ
Tốc độ
Mô-men xoắn
Kiểu linh kiện áp
dụng
Mức độ ô nhiễm
Danh mục quá áp
Độ cao
Chu kỳ hoạt động*

74 mm (2,913”)
200 mm (7,874”)
167 mm (6,574”)
950 g (2,09 lbs.)
4,0 mm (0,157”)
IPX0
Xem Phần 3.2 Bảng 7 Bộ phận đi kèm
Xem Phần 3.2 Bảng 7 Bộ phận đi kèm
B
2
II.
Lên đến 3.000 m [9.842 ft.] trên mực nước biển
Loại hoạt động S3 theo IEC 60034-1
Ở nhiệt độ môi trường 25°C (77°F):
20 giây bật / 60 giây tắt trong 6 chu kỳ, sau đó đợi
48 phút

* Tuân theo chu kỳ hoạt động là một phần quan trọng trong việc bảo dưỡng Hệ

thống Điện Max 600 của Arthrex. Thời gian của chu kỳ hoạt động đã được xác định
dưới mức tải trung bình, sử dụng phụ kiện Lưỡi cắt Dọc giữa và ở nhiệt độ không
khí xung quanh là 25° C (77° F). Việc vận hành thiết bị vượt quá các thông số quy
định này có thể dẫn đến thương tích cho người dùng và bệnh nhân, đồng thời tuổi
thọ của thiết bị bị rút ngắn. Nhiệt độ vận hành môi trường được khuyến nghị là
25° C (77° F) hoặc thấp hơn. Việ̣c vậ̣n hành trong môi trường trên 25° C (77° F) có thể
rút ngắn các chu kỳ hoạt động quy định ở trên. Người dùng cần cân nhắc nhiệt độ
môi trường, loại phụ kiện phẫu thuật và thời gian khi lập kế hoạch sử dụng thiết bị
trong các can thiệp phẫu thuật. Ngoài ra, vui lòng đọc Cảnh báo Chung và Thông báo
An toàn bắt đầu trên Trang 1 của Hướng dẫn Sử dụng này.
Bảng 5

Điều kiện môi trường để vận hành

Nhiệt độ
Độ ẩm tương đối
Bảng 6

Điều kiện môi trường xung quanh để lưu trữ (trong bao bì vận
chuyển)

Nhiệt độ
Độ ẩm tương đối
DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN

10° đến 40 °C (50° đến 104 °F)
15% đến 80% (tương đối), không ngưng tụ

-40° đến +70°C (-40° đến +158°F)
8% đến 80% (tương đối), không ngưng tụ
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3.2 Bộ phận đi kèm
Bảng 7

Bộ phận đi kèm

Tốc độ khoan
Mô-men xoắn khoan
Tốc độ khoan xương
Mô-men xoắn khoan
xương
Cắt
Tiệt trùng
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950 rpm
4,5 Nm ( 40 inch pound)
200 rpm
17 Nm (150 inch pound)
13.000 cpm
CÓ
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3.3 Các Yêu cầu về An toàn, EMC và Yêu cầu Chế định
Bảng 8

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

Tham số
Phân loại Hệ thống

Giá trị Tham số
IEC 60601-1

Loại I
(biện pháp bảo vệ chống
điện giật)

Chứng nhận An toàn

Chứng nhận EMC

Dấu Chứng nhận An toàn

Phân loại CE

Phân loại theo FDA

Loại I

Phân loại theo EU

Loại IIa

Phân loại theo Cơ quan Y tế
Canada

Loại II

Chứng nhận Trong nước

ANSI/AAMI ES60601-1

Chứng nhận của Canada

CSA C22.2 Số 60601.1

Chứng nhận của EU

EN/IEC 60601-1

Chứng nhận EMC

EN/IEC 60601-1-2 Phiên bản
thứ 4: 2014

UL

Phụ lục IX Quy tắc 9

Loại IIa

MDD 93/42/EEC
Đối với tất cả các phụ kiện khác, tham khảo Hướng dẫn Sử dụng kèm theo để biết thêm
thông tin. Tham khảo Mục 11.0 Phát xạ Điện từ để biết thêm thông tin chi tiết về chứng nhận
EMC.
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3.4

Tính Tương thích Điện từ (EMC)
Thiết bị này đã vượt qua thử nghiệm về độ nhạy và bức xạ EMI/RFI và
tính tương thích EMC. Thiết bị này có thể gây nhiễu cho các thiết bị
khác ở gần nó, nếu không được thiết lập và sử dụng theo hướng dẫn
của Arthrex.
Hệ thống DrillSaw Max 600 được thiết kế để chấp nhận EMC từ các thiết bị khác
trong các giới hạn mô tả trong mục 11.0.
Thử khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau đây:
1.
2.
3.
4.

3.5

Xoay lại hướng hoặc đặt lại vị trí thiết bị nhận tín hiệu.
Tăng khoảng cách giữa các thiết bị.
Kết nối thiết bị với ổ cắm ở một mạch điện khác với mạch điện đang kết
nối với (các) thiết bị khác.
Hỏi nhà sản xuất hoặc kỹ thuật viên bảo dưỡng thực địa của thiết bị nhận
dữ liệu để được hướng dẫn.

Nguy cơ do trường điện từ:
Chức năng của các hệ thống cấy ghép, như máy tạo nhịp tim và ICD (máy khử rung
tim cấy ghép) có thể bị ảnh hưởng bởi điện trường, từ trường và điện từ trường.
1.

2.
3.
4.
5.
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Cân nhắc việc sử dụng ứng dụng và tìm hiểu xem bệnh nhân hoặc người
dùng có bất kỳ thiết bị nào trong số các thiết bị này trước khi sử dụng sản
phẩm.
Cân nhắc giữa nguy cơ và lợi ích.
Giữ sản phẩm cách xa bất kỳ thiết bị nào trong số này.
Thực hiện dự phòng khẩn cấp thích hợp và hành động ngay khi có bất kỳ
dấu hiệu nào của vấn đề sức khỏe.
Các triệu chứng như nhịp tim tăng lên, mạch không đều và chóng mặt có
thể là dấu hiệu của vấn đề với máy tạo nhịp tim hoặc ICD.
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4.0

Thiết lập
4.1

Cách thiết lập tay cầm
Người dùng nên liên lạc với các đại diện của công ty Arthrex, nếu cần tới kỹ thuật
phẫu thuật toàn diện hơn.

4.2

Thiết lập - Kết nối và tháo bộ phận đi kèm vào tay cầm
Hướng dẫn này mô tả quy trình kết nối bộ phận đi kèm với tay cầm AR-600.

Kết nối và tháo bộ phận đi kèm

Hình 4

2

1

Bảng 9

1.

2.

Kết nối và tháo bộ phận đi kèm
Để lắ́́́p bộ phậ̣n đi kèm
- Đẩy cơ chế đầu kẹp của đầu gắn kẹp tay cầm về phía sau
hết mức có thể
- Đẩy bộ điều hợp vào cơ chế khóa và nhả cơ chế đầu kẹp
Để tháo bộ phận đi kèm:
- Đẩy cơ chế đầu kẹp của đầu gắn kẹp tay cầm về phía sau
hết mức có thể và giữ
- Kéo bộ phận đi kèm ra khỏi tay cầm

C Ả N H

B Á O !

Luôn đảm bảo rằng tay cầm ở chế độ an toàn khi kết nối và ngắt kết nối các bộ phận
đi kèm và phụ kiện.
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4.3 Thiết lập - Kết nối hộp pin với tay cầm
Hướng dẫn này mô tả quy trình kết nối pin với tay cầm AR-600.
Hình 5

Kết nối hộp pin

1

2

Bảng 10

3

Kết nối hộp pin

1.

Đẩy hộp pin vào đầu kẹp tay cầm xa nhất
có thể.

2.

Bạn sẽ nghe thấy tiếng lách cách khi cơ chế tab giữ được gắn vào
tay cầm.

3.

Pin đã được kết nối hoàn toàn.
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4.4 Thiết lập - Tháo hộp pin khỏi tay cầm
Các hướng dẫn này mô tả quy trình tháo bộ pin có thể chưng hấp tự động hoặc cụm
pin/hộp pin vô trùng khỏi tay cầm AR-600.
Hình 6

Tháo hộp pin

1

1
2

Bảng 11
1.
2.
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Tháo hộp pin
Nhấn thiết bị khóa và giữ.
Tháo hộp pin ra khỏi tay cầm.
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4.5 Thiết lập - Kết nối nhanh đầu gắn mũi khoan và khoan xương
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp mũi khoan vào đầu gắn kết nối nhanh với
AR-600.

Lắp mũi khoan

Hình 7

1

3

2

1 12
Bảng

Lắp mũi khoan

1.
2.

Kéo vòng kết nối nhanh trở lại và giữ cố định.
Lắp mũi khoan vào đầu gắn.

3.

Nhả vòng ra và kiểm tra để đảm bảo rằng mũi khoan đã được cố
định trong đầu gắn.
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4.6 Thiết lập - Đầu gắn mũi khoan và khoan xương, đầu kẹp mũi
khoan Jacobs có chốt
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp mũi khoan vào đầu kẹp mũi khoan có chốt
AR-600.
Hình 8

Lắp mũi khoan vào Đầu kẹp mũi khoan Jacobs

Bảng 13

Lắp mũi khoan vào Đầu kẹp mũi khoan Jacobs

1.

Mở vòng của Đầu kẹp mũi khoan Jacobs vừa đủ để mũi khoan
khớp với đầu gắn.

2.

Lắp mũi khoan vào. Sử dụng chốt đầu kẹp để siết chặt vòng. Đảm
bảo siết chặt bằng cả ba lỗ trên Đầu kẹp mũi khoan Jacobs.
1
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4.7 Thiết lập - Đầu gắn mũi khoan và khoan xương, đầu kẹp mũi
khoan không có chốt
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp mũi khoan vào đầu gắn không có chốt
AR-600.

Lắp mũi khoan vào Đầu kẹp mũi khoan không có chốt

Hình 9

2

1

Bảng 14
1.
2.
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Lắp mũi khoan vào Đầu kẹp mũi khoan không có chốt
Mở vòng của Đầu kẹp mũi khoan vừa đủ để mũi khoan khớp với
đầu gắn.
Lắp mũi khoan vào. Giữ vòng khóa bằng một tay và vặn đầu xa
của đầu kẹp mũi khoan bằng tay kia, cho đến khi mũi khoan giữ
chặ̣t đúng vị trí.
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4.8 Thiết lập - Đầu gắn Lưỡi cắt
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp lưỡi cắt vào đầu gắn lưỡi cắt ngược và lưỡi
cắt trục dọc AR-600.

Lắp lưỡi cắt

Hình 10

1

2

Bảng 15
1.
2.
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Lắp lưỡi cắt
Vận hành đầu kẹp mũi khoan xoắn hoặc nút ấn và đẩy lưỡi cắt
vào xa nhất có thể.
Nhả đầu kẹp mũi khoan xoắn hoặc nút ấn
- Kéo lưỡi cưa để đảm bảo rằng lưỡi cưa nằm hoàn toàn
trong đầu gắn
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4.9 Thiết lập - Đầu gắn Lưỡi cắt Xương ức
Các hướng dẫn này mô tả quy trình kết nối đầu gắn lưỡi cắt xương ức với đầu gắn
lưỡi hoán đảo.
Hình 11

Kết nối đầu gắn lưỡi cắt xương ức

1
3

2

Bảng 16

Kết nối thiết bị bảo vệ xương ức

1.

Đẩy đầu gắn lưỡi cắt xương ức vào cơ chế khóa của AR-600SR.

2.

Vận hành đầu kẹp mũi khoan xoắn ở vị trí MỞ và di chuyển đầu
gắn lưỡi cắt xương ức đến điểm dừng cuối.

3.

Nhả đầu kẹp mũi khoan xoắn và kiểm tra xem kết nối đã chắc
chắn chưa bằng cách kéo theo hướng trục. Đảm bảo rằng sọc của
vòng và tiếp điểm của bộ phận chính thẳng hàng và bạn nghe
thấy tiếng khớp vào nhau.

DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN

Trang 23 / 42
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4.10 Thiết lập - Đầu gắn kẹp siết chỉ khâu/Đầu gắn dụng cụ khoan
đinh
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp đinh vào đầu gắn dụng cụ khoan đinh
AR-600.
Hình 12

Lắp đinh/chỉ khâu

1&2

3

Bảng 17

Lắp đinh/chỉ khâu

1.
2.

Nhấn đinh hoặc chỉ khâu vào cơ chế giữ vào khe hở của đầu gắn.
Trượt đinh hoặc chỉ khâu vào đầu gắn kẹp siết cho đến khi đạt
được độ dài mong muốn.

3.

Nhấn cần gạt để giữ đinh đúng vị trí trong khi bắt vít.
-

Lực căng tăng lên từ cần gạt và cơ chế giữ sẽ giữ chốt ở
đúng vị trí khi dụng cụ được đưa cho bác sĩ phẫu thuật.
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4.11 Hộp pin/Bộ pin/Nẹp chuyển
Các hướng dẫn này mô tả quy trình lắp pin vào hộp pin của AR-600.
Hình 13

Lắp pin tùy chọn vào Hộp pin
3

2

1

B
B

A
A

A

3a

Bảng 18

Pin tùy chọn

A

Kỹ thuật viên tiệt trùng

B

Y tá chu phẫu không tiệt trùng

1.

Kỹ thuật viên tiệt trùng giữ thẳng đứng hộp pin tiệt trùng và đặt nẹp
truyền tiệt trùng lên trên.

2.

Y tá chu phẫu không tiệt trùng đặt pin không tiệt trùng xuống hộp đựng
qua nẹp truyền tiệt trùng cho đến khi vào hoàn toàn.

3.

Sau đó, Y tá chu phẫu không tiệt trùng lấy nẹp truyền tiệt trùng
ra, sau đó Kỹ thuật viên tiệt trùng đóng cửa hộp đựng pin tiệt
trùng.
3a - Pin đã lắp ráp hiện đã sẵn sàng để lắp vào tay cầm.

DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN

Trang 25 / 42
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5.0

Tẩy rửa và sát trùng
Tay cầm và bộ phận đi kèm đã cung cấp không được tiệt trùng và phải được vệ sinh, khử
trùng và tiệt trùng đầy đủ trước mỗi lần sử dụng hoặc tái sử dụng.
Tuân theo các chỉ thị, tiêu chuẩn và hướng dẫn cụ thể cho quốc gia của bạn để vệ sinh, khử
trùng và tiệt trùng.
Luôn đeo PPE (Thiết bị Bảo vệ Cá nhân) phù hợp như: găng tay, kính bảo vệ mắt, tấm che
mặt, áo choàng, v.v.
Để vệ sinh và khử trùng dễ dàng hơn, luôn vệ sinh và khử trùng Hệ thống DrillSaw May
600 của Arthrex ngay sau khi sử dụng; không để vùng cơ thể và mô bị khô trên bất kỳ cấu
phần nào của hệ thống.

Ngoại trừ bộ pin và bộ sạc, Arthrex khuyến nghị xử lý các cấu phần của hệ thống
(tay cầm, bộ phận đi kèm, nẹp truyền và hộp pin) bằng quy trình tự động sử dụng
máy rửa/máy khử trùng.
Tháo tất cả các bộ phận đi kèm và hộp pin khỏi tay cầm trước khi vệ sinh.
Tháo bộ pin ra khỏi hộp pin, rồi vệ sinh và khử trùng bộ pin theo hướng dẫn ở
Phần 5.1.
KHÔNG ĐƯỢC hấp vô trùng bộ pin hoặc đặt bộ pin qua Máy rửa/Máy
khử trùng.

5.1

Bộ pin
KHÔNG ĐƯỢC hấp vô trùng bộ pin. Phải vệ sinh và khử trùng bộ pin sau khi sử
dụng.
Không nhúng bộ pin hoặc đặt bộ pin dưới vòi nước đang chảy vì có thể làm hỏng các
cấu phần.
Không được sử dụng chất khử trùng có chứa clo hoặc tác dụng cố định protein. Chỉ
sử dụng những chất tẩy rửa/chất khử trùng được cơ sở của bạn chứng nhận.
Nên khử trùng pin khi pin không ở trên trạm sạc.
Tránh để chất tẩy rửa đọng lại ở các khu vực tiếp xúc với pin.

1. Dùng khăn lau khử trùng hoặc khăn ít xơ vải nhúng vào dung dịch khử trùng, nhẹ
nhàng lau sạch tất cả các bề mặt bị nhiễm bẩn nặng.
2. Sử dụng một tấm khăn hoặc tấm vải thứ hai (tấm mới), làm ướt hết bề mặt của bộ
pin và đảm bảo rằng bộ pin vẫn còn ướt trong thời gian tiếp xúc theo khuyến cáo của
nhà sản xuất chất khử trùng. Có thể sử dụng thêm khăn hoặc vải để đảm bảo rằng bề
mặt vẫn còn ướt trong toàn bộ thời gian tiếp xúc.
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3. Nếu nhà sản xuất chất khử trùng yêu cầu, hãy tráng rửah theo hướng dẫn; nếu
không, để tự khô trong không khí.
4. Kiểm tra độ sạch bằng mắt và đảm bảo là bộ pin không còn bị nhiễm bẩn nặng nữa.
Nếu hiện tượng nhiễm bẩn vẫn còn tái diễn, hãy lặp lại quy trình và kiểm tra lại.
Để biết cách chăm sóc của Bộ sạc pin, vui lòng tham khảo DFU-0256-XX.
Không được tẩy rửa và khử trùng bộ pin trong máy rửa/máy khử
trùng.

5.2 Chọn chất tẩy rửa
Cân nhắc các yếu tố sau đây khi chọn chất tẩy rửa:
1. Sự phù hợp của chất tẩy rửa đối với việc tẩy rửa siêu âm (không tạo bọt), nếu cần.
2. Tính tương thích của chất tẩy rửa đối với thiết bị. Arthrex khuyến cáo sử dụng chất
tẩy rửa có độ pH trung tính hoặc có enzyme. Các chất kiềm tính có thể được sử dụng
để tẩy rửa thiết bị tại những quốc gia mà pháp luật hoặc pháp lệnh địa phương đòi
hỏi phải sử dụng, hoặc những nơi có vấn đề về các bệnh trước đây như Bệnh não
dạng bọt biển có thể lây truyền (Transmissible Spongiform Encephalopathy, TSE)
hoặc bệnh Creutzfeldt-Jakob (Creutzfeldt-Jakob disease, CJD) (chỉ áp dụng tại những
nơi ngoài Hoa Kỳ). Arthrex không đề nghị sử dụng chất tẩy rửa của thương hiệu cụ
thể nào. Enzol® và neodisher® MediClean forte được dùng trong khi xác thực tính
hợp lệ của những dụng cụ này. KHÔNG ĐƯỢC sử dụng hợp chất sát trùng hoặc
chất tẩy rửa ăn mòn, dung môi hoặc các chất khác mà có thể làm trầy xước hoặc hư
hỏng thiết bị.
3. Thận trọng: Không nên dùng các dung dịch axit cao hoặc kiềm cao (>pH 10,8) vì
những dung dịch này có thể ăn mòn các bộ phận kim loại và anot hóa nhôm và
làm hỏng các loại nhựa. Nếu dùng các hóa chất tẩy rửa có độ pH không trung tính,
nên cẩn thận để bảo đảm việc tráng rửa thích hợp, như đã được chấp thuận bởi cơ
sở của người dùng và nên thực hiện các bước trung hòa để khỏi gây tác dụng xấu
lên hình thể, bề mặt hay chức năng của thiết bị.
4. Chú ý đến hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa liên quan đến việc trung hòa và
sau khi tráng rửa.
5. Hãy tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất tẩy rửa về nhiệt độ và nồng độ sử
dụng đối với quy trình tẩy rửa sơ bộ hoặc tự động. Chỉ sử dụng các dung dịch vừa
mới pha và chỉ sử dụng nước tinh khiết/có độ tinh khiết cao, ít nhất là trong lần tráng
rửa cuối cùng và sử dụng khăn mềm, ít xơ vả và/hoặc khí lọc cấp y tế để sấy khô.

5.3 Tẩy rửa sơ bộ
Việc tẩy rửa sơ bộ tay cầm, bộ phận đi kèm, nẹp truyền và hộp pin trước khi vệ sinh tự động
và khử trùng bằng nhiệt là điều rất quan trọng để đảm bảo rằng canuyn và các khu vực khó
tiếp cận khác được sạch sẽ.
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Hướng dẫn Sử dụng Hệ thống DrillSaw Max 600™

5.3.1 Tay cầm và hộp pin
1. Chuẩn bị chất tẩy rửa bằng nước máy (nước vòi) theo nồng độ khuyến nghị của nhà
sản xuất.
2. Sử dụng bàn chải lông mềm hoặc vải làm ẩm bằng chất tẩy rửa, loại bỏ tất cả bụi đất
bẩn nhìn thấy rõ khỏi bề mặt của thiết bị. Đối với tay cầm, sử dụng bàn chải lumen
có kích thước phù hợp làm ẩm bằng chất tẩy rửa cùng loại để chải bên trong lòng
tay cầm.
3. Đối với tay cầm, sử dụng một ống tiêm có kích thước thích hợp để xả lumen bằng
chất tẩy rửa cho đến khi dung dịch chảy sạch.
4. Tiếp tục đến Phần 5.4.

5.3.2 Bộ phận đi kèm và nẹp truyền
1. Tráng rửa các thiết bị dưới vòi nước máy (nước vòi) để loại bỏ bụi bẩn.
2. Chuẩn bị chất tẩy rửa bằng nước máy (nước vòi) theo nồng độ khuyến nghị của nhà
sản xuất trong bể siêu âm.
3. Sử dụng bàn chải lumen có kích thước phù hợp làm ẩm bằng chất tẩy rửa để chải
bên trong lòng tay cầm.
4. Sử dụng một ống tiêm có kích thước thích hợp để xả lumen bằng chất tẩy rửa cho
đến khi dung dịch chảy sạch.
5. Nhúng hoàn toàn các thiết bị vào dung dịch trong bể siêu âm, để ngâm và cách âm
tối thiểu trong 10 phút.
6. Lấy các thiết bị ra khỏi dung dịch và chuyển sang Phần 5.4.

5.4 Tẩy rửa và sát trùng bằng nhiệt tự động
1. Sau khi hoàn thành tẩy rửa sơ bộ, đặt các thiết bị vào trong máy tẩy rửa-khử trùng
sao cho tất cả các bề mặt được thiết kế của thiết bị có thể được làm sạch và sao cho
các bộ phận gắn chìm và canuyn sẽ xả hết nước trong chu trình rửa (vị trí thẳng
đứng). Đảm bảo rằng các bộ phận như hộp pin mở ra và hướng xuống dưới để
không còn giữ nước nữa.
2. Nếu sử dụng chất tẩy rửa kiềm tính, cần phải thực hiện một bước trung hòa thích
hợp.
3. Chạy một chu trình rửa tự động với hiệu quả cơ bản đã được phê duyệt của máy tẩy
rửa-sát trùng (ví dụ, dấu CE theo EN ISO 15883 hoặc phê duyệt/phê chuẩn/đăng ký
của FDA). Arthrex đã sử dụng những thông số chu trình tẩy rửa tối thiểu được
khuyến cáo sau đây trong khi xác thực những hướng dẫn này.
Nếu máy rửa-máy khử trùng của bạn có giai đoạn vệ sinh bằng SÓNG SIÊU
ÂM, bạn phải tắt giai đoạn này trước khi vệ sinh các tay cầm của Hệ thống
DrillSaw Max 600. KHÔNG ĐƯỢC vệ sinh tay cầm bằng sóng siêu âm vì có thể làm
hỏng tay cầm.

DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN

Trang 28 / 42
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Pha

THÔNG SỐ CHU KỲ RỬA ĐƯỢC KHUYẾN CÁO
Thời gian quay
Nhiệt độ
Chất tẩy rửa
vòng

Rửa trước

3 phút

Rửa sạch

10 phút

Tráng rửa 1

3 phút

Tráng rửa 2
Tráng rửa sát
trùng bằng
nhiệt
Sấy khô

Nước Lạnh

Không áp dụng

Tuân theo khuyến
cáo của nhà sản xuất
chất tẩy rửa
Tuân theo khuyến
cáo của nhà sản xuất
chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa có
enzyme hoặc kiềm
tính

3 phút

Nước Lạnh

Không áp dụng

5 phút

194°F
(90°C)

Không áp dụng

Tối thiểu 6 phút
hoặc cho đến khi
thấy khô rõ rệt

Tối thiểu
239°F(115°C)

Không áp dụng

Chất trung hòa
(nếu cần)

4. Lấy thiết bị ra khỏi máy tẩy rửa-khử trùng sau khi hoàn tất chu trình và kiểm tra xem còn
vết bẩn nhìn thấy không. Nếu vẫn nhìn thấy rõ vết bẩn, hãy lặp lại quy trình tẩy rửa và kiểm
tra lại; nếu không, tiến hành bước tiệt trùng.

DFU-0224-3r0_fmt_vi-VN

Trang 29 / 42
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6.0

Tiệt trùng
Phải tiệt trùng sau khi đã tẩy rửa, khử trùng và đóng bao bì vô trùng trước khi sử dụng.
Sau khi tiệt trùng bằng máy hấp vô trùng, hãy để thiết bị phụ kiện nguội từ từ.
KHÔNG BAO GIỜ cố gắng làm mát tay cầm hoặc phụ kiện. Làm như vậy sẽ
gây hư hỏng các cấu phần điện tử và mối hàn.
Đặt tất cả các cấu phần vào khay thiết bị. Mặc dù bạn có thể sử dụng khay lọc,
nhưng bạn nên sử dụng một trong những khay dụng cụ đã được Arthrex phê
duyệt Nếu bạn đang sử dụng khay lọc, hãy tuân thủ các khuyến nghị của nhà
sản xuất đối với khay lọc đó.
Nên hoàn tất việc đóng gói với loại túi hay màng bọc phù hợp với các đặc điểm kỹ
thuật được khuyên dùng cho việc tiệt trùng bằng hơi nước như được tóm lược dưới
đây. Nếu sử dụng màng bọc, thì nên bọc với loại màng bọc kép thích hợp theo các
hướng dẫn của Hiệp hội Phát triển Dụng cụ Y tế (AAMI) hoặc các hướng dẫn tương
đương (được phê chuẩn bởi FDA hoặc cơ quan quản lý địa phương).
Chỉ đặt thiết bị Arthrex vào khay. Những chỉ dẫn đã xác thực này không áp dụng
cho các khay có chứa những thiết bị không nhằm để sử dụng kèm với khay của
Arthrex.

6.1 Quy trình tiệt trùng được phê duyệt
Cần phải tuân theo các thông số kỹ thuật quốc gia trong trường hợp quốc gia có các
yêu cầu về tiệt trùng bằng hơi nước nghiêm ngặt hơn hoặc thận trọng hơn so với
thông số nêu trong bảng dưới đây. Các thiết bị tiệt trùng khác nhau về kiểu dáng và
các tính năng hoạt động. Nên luôn xác minh các thông số về chu kỳ và hình thức xếp
đặt dụng cụ vào trong thiết bị theo các hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị tiệt trùng.
PHẠM VI KHỬ TRÙNG HƠI ĐƯỢC KHUYẾN CÁO

Loại chu kỳ

Nhiệt độ tiếp xúc tối
thiểu

Thời gian tiếp xúc tối
thiểu

Thời gian làm
khô tối thiểu

Hút chân không trước

132°C (270°F)

4 phút

30 phút

Chu kỳ thế chỗ theo
trọng lực

132°C (270°F)

30 phút

30 phút

* Thận trọng: Để duy trì mức hiệu suất và độ tin cậy cao nhất có thể trên tay cầm
và phụ kiện, nên chạy thời gian sấy khô cho mỗi chu kỳ tiệt trùng. Việc vận hành
tay cầm hoặc phụ kiện chưa được làm mát và sấy khô đủ cũng có thể làm giảm độ
tin cậy và/hoặc hiệu suất của sản phẩm.
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Ghi chú: Chỉ nên sử dụng quy trình vô trùng bằng hơi nước tức thì (nhanh) trong
trường hợp khẩn cấp. Hãy tham khảo AAMI ST79 để biết thêm hướng dẫn và các
hạn chế.
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Sau khi tiệt trùng:
Nên làm mát hệ thống DrillSaw Max 600 của Arthrex bằng nhiệt độ phòng và
sấy khô trước khi sử dụng trong phẫu thuật. Khuyến cáo rằng luôn sử dụng
thời gian sấy khô để đảm bảo tất cả các điểm tiếp xúc điện đều khô ráo để
tránh xảy ra sự cố.
Trong trường hợp sử dụng chu trình nhanh (IUSS) để đạt được độ tiệt trùng,
tay cầm có thể không hoạt động cho đến khi tay cầm nguội đi về nhiệt độ
phòng. Ghi chú rằng việc cố gắng làm mát thiết bị có thể làm hỏng các bộ
phận bên trong được bịt kín. Việc cố gắng làm mát bằng khăn ướt có thể gây
ngưng tụ hơi nước bên trong thiết bị và có thể dẫn đến tình trạng ăn mòn,
khiến thiết bị hoạt động gián đoạn và có khả năng là không hoạt động.

C Ả N H

B Á O !

Sau khi hấp vô trùng, các thiết bị phụ kiện RẤT NÓNG. Hãy thao tác cẩn thận để tránh bị
bỏng.

6.2 Các Tác nhân gây Bệnh não Dạng Bọt biển Có thể Lây truyền
Việc mô tả chi tiết các biện pháp đề phòng cần thiết về các tác nhân gây bệnh não dạng bọt
biển có thể lây truyền (TSE) là ngoài phạm vi của tài liệu này.
Người ta tin rằng các tác nhân lây lan bệnh Creutzfeldt-Jakob đề kháng các quy trình sát
trùng và tiệt trùng thông thường. Vì vậy các phương pháp quy trình khử nhiễm bẩn và tiệt
trùng thông thường được mô tả trên đây có thể không thích hợp khi có nguy cơ lây truyền
bệnh Creutzfeldt-Jakob.
Nói chung, các mô có tiếp xúc với các dụng cụ phẫu thuật chỉnh hình là các mô ít có khả
năng bị nhiễm bệnh não dạng bọt biển có thể lây truyền (TSE). Tuy nhiên, nên có các biện
pháp đề phòng đặc biệt khi thao tác với các dụng cụ đã được dùng trên bệnh nhân đã được
biết là, bị nghi ngờ hay có nguy cơ bị bệnh. Tham khảo AAMI ST79 để biết thêm thông tin.
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7.0

Bảo trì
Khi không cần bảo trì, việc thao tác và vệ sinh thường xuyên và đúng cách cho Hệ thống
DrillSaw Max 600 là cách tốt nhất để bảo vệ khoản đầu tư này của bạn và tránh phát sinh các
sửa chữa không được bảo hành.
Các khuyến cáo về thao tác và bảo quản Hệ thống DrillSaw Max 600 bao gồm hoạt động
hàng ngày, tẩy rửa và tiệt trùng là điều vô cùng quan trọng để bảo đảm hoạt động an toàn
và hiệu quả. Điều quan trọng là phải kiểm tra trực quan Hệ thống DrillSaw Max 600 trước
mỗi lần sử dụng.
Bộ phận dịch vụ Arthrex được ủy quyền của bạn rất am hiểu về Hệ thống máy khoan
DrillSaw Max 600 của Arthrex và sẽ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng chuyên nghiệp. Việc sửa
chữa và/hoặc bảo dưỡng thực hiện bởi cơ sở sửa chữa không được cấp phép có thể dẫn đến
giảm hiệu suất của dụng cụ hoặc hư hỏng dụng cụ.

7.1 Bảo trì Định kỳ
Nên kiểm tra sản phẩm trước và sau mỗi lần sử dụng để đảm bảo là Hệ thống
DrillSaw Max 600 và các phụ kiện không bị hỏng hóc và hao mòn. Nếu cần phải trả
lại thiết bị Hệ thống DrillSaw Max 600 cho Arthrex để được bảo dưỡng, vui lòng khử
trùng trước khi vận chuyển.
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8.0

Hỗ trợ Kỹ thuật
Để được hỗ trợ sử dụng các sản phẩm nêu trong Hướng dẫn Sử dụng này, vui lòng liên hệ với
đại diện Arthrex hoặc gọi tới Đường dây Hỗ trợ Kỹ thuật Arthrex theo số điện thoại
1-(888) 420-9393, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 9:00 Sáng đến 5:00 chiều Giờ chuẩn miền Đông;
số điện thoại +49 89 90 90 05 8800 hoặc email techsupport@arthrex.de từ
8:00 sáng đến 5:00 chiều Giờ Trung Âu.

8.1 Thông tin Kỹ thuật Bổ sung
Hãy liên hệ với đại diện Arthrex nếu bạn cần thêm thông tin kỹ thuật toàn diện hơn.
Các thông tin khác sẽ được Nhân viên Bảo dưỡng được Arthrex Phê duyệt cung cấp
theo yêu cầu.
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9.0

Chính sách sửa chữa
Hãy liên hệ với Arthrex để lấy mã hoàn trả sản phẩm và hướng dẫn trước khi trả lại
thiết bị.
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10.0 Thời hạn thôi dùng, Chỉ thị về môi trường
Chỉ thị WEEE về Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện

Chỉ thị về Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện tử bắt buộc các nhà sản xuất, nhà nhập khẩu
và/hoặc nhà phân phối thiết bị điện tử phải có quy định về việc tái chế thiết bị điện tử
khi hết thời gian sử dụng.

Không được thải bỏ Rác thải Điện tử và Thiết bị Điện tử (WEEE) cùng với rác thải đô thị
chưa phân loại.

Ký hiệu WEEE trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm cho biết rằng sản phẩm này không
được thải bỏ cùng với các loại rác thải khác. Thay vào đó, người dùng có trách nhiệm
thải bỏ thiết bị bằng cách chuyến nó đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế Rác thải
Điện tử và Thiết bị Điện tử. Việc thu gom riêng để tái chế thiết bị thải bỏ của bạn sẽ giúp
bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo đảm rằng nó được tái chế nhằm bảo vệ
sức khỏe con người và môi trường. Để biết thêm thông tin về điểm thu gom thiết bị điện
tử y tế để tái chế khi hết thời hạn sử dụng, vui lòng liên hệ với Bộ phận Dịch vụ Khách
hàng của Arthrex.

10.1 Hướng dẫn cụ thể về việc thải bỏ pin Li-Ion
Bộ pin DrillSaw Max 600 của Arthrex có thể sạc lại chứa Lithium-Ion.
Khi hết thời gian sử dụng, vui lòng tuân theo các quy định hiện hành của địa phương,
tiểu bang và quốc gia về các cân nhắc về môi trường và an toàn sản phẩm.
- Không tháo rời các bộ pin Li-Ion.
- Không vứt vào lửa.
- Cấm vứt bỏ pin Li-Ion làm rác thải đô thị.

Để biết thêm thông tin về việc thải bỏ pin Li-Ion đúng cách, vui lòng liên hệ với bộ phận
Dịch vụ Khách hàng của Arthrex.
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11.0 Phát xạ điện từ
Bảng 19

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

Hệ thống DrillSaw Max 600 nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ nêu dưới đây.
Khách hàng hoặc người dụng Hệ thống DrillSaw Max 600 phải bảo đảm sử dụng hệ
thống trong môi trường như vậy.
Kiểm tra phát
xạ
Phát xạ tần số
vô tuyến
CISPR 11

Phát xạ tần số
vô tuyến
CISPR 11
Phát xạ sóng hài
IEC 61000-3-2
Biến động điện
áp/Nhấp nháy
điện áp
IEC 61000-3-3
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Tuân thủ
Nhóm 1

Loại A

Loại A

Môi trường điện từ – hướng dẫn
Hệ thống DrillSaw Max 600 chỉ sử dụng năng
lượng tần số vô tuyến cho chức năng bên trong. Vì
vậy, mức phát xạ tần số vô tuyến rất thấp và không
có khả năng gây ra bất kỳ nhiễu nào cho thiết bị
điện tử nào gần đó.
Hệ thống DrillSaw Max 600 phù hợp để sử dụng tại
tất cả các cơ sở ngoại trừ sử dụng trong gia dụng và
ở những nơi kết nối trực tiếp với mạng lưới cung
cấp điện áp thấp công cộng cho các tòa nhà để sử
dụng vì mục đích gia dụng.

Tuân thủ
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Bảng 20

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

Hệ thống DrillSaw Max 600 nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ nêu dưới đây. Khách
hàng hoặc người dụng Hệ thống DrillSaw Max 600 phải bảo đảm sử dụng hệ thống trong môi
trường như vậy.
Kiểm tra miễn
nhiễm
Xả tĩnh điện
(ESD)
IEC 61000-4-2

Mức kiểm tra
IEC 60601
Tiếp điểm ± 8 kV
không khí
± 15 kV

Mức tuân thủ

Môi trường điện từ – hướng dẫn

Tiếp điểm ± 8 kV
không khí ± 15 kV

Từ trường tần số
nguồn điện
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m @50 & 60
Hz

Sàn nhà phải làm bằng gỗ, xi
măng hoặc gạch men. Nếu sàn
nhà được phủ bằng vật liệu tổng
hợp, độ ẩm tương đối phải đạt
tối thiểu 30%.
Từ trường tần số nguồn điện
phải ở mức đặc trưng của một
địa điểm điển hình trong môi
trường bệnh viện hoặc thương
mại điển hình.
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Bảng 21

Hướng dẫn và Tuyên bố của Nhà sản xuất - Miễn nhiễm Điện từ (tiếp tục)

Hệ thống DrillSaw Max 600 nhằm để sử dụng trong môi trường điện từ nêu dưới đây. Khách
hàng hoặc người dụng Hệ thống DrillSaw Max 600 phải bảo đảm sử dụng hệ thống trong môi
trường như vậy.
Kiểm tra
miễn nhiễm

Mức kiểm tra
IEC 60601

Mức tuân
thủ

Môi trường điện từ – hướng dẫn
Không nên sử dụng thiết bị giao tiếp bằng tần số vô
tuyến di động và cầm tay gần bất kỳ bộ phận nào của
Model AR-600, bao gồm cáp, hơn khoảng cách
khuyến cáo được tính toán theo phương trình áp
dụng cho tần số của thiết bị truyền.

Khoảng cách tách khuyến nghị

d  3.5 / V 1 P
Tần số vô
tuyến phát xạ
IEC 61000-4-3

3 V/m
biến điệu
80 MHz đến
2,7 GHz @
1kHz AM

3 V/m

= 1,2

P

d  3.5 / V 1 P =1,2 P
P
d  7 / E1 P = 2,3

80 MHz đến 800 MHz
800 MHz đến 2,5 GHz

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

GHI CHÚ 1 Ở mức 80 MHz và 800 MHz, áp dụng dải tần số cao hơn.
GHI CHÚ 2 Những hướng dẫn này có thể không áp dụng cho tất cả các tình huống. Sự lan truyền điện từ bị ảnh
hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các cấu trúc, vật thể và con người.
a Về lý thuyết, không thể dự đoán chính xác cường độ từ trường từ các máy phát cố định, chẳng hạn như các trạm cơ
sở cho điện thoại vô tuyến (di động/không dây) và máy phát thanh di động mặt đất, máy phát thanh nghiệp dư, đài
phát sóng truyền hình và đài phát thanh AM và FM. Để đánh giá môi trường điện từ do các máy phát tần số vô tuyến
cố định, nên cân nhắc việc khảo sát vị trí điện từ. Nếu cường độ từ trường đo được ở những vị trí sử dụng Model AR600 vượt quá mức tuân thủ RF trên đây, thì cần phải quan sát Model AR-600 để xác nhận hoạt động bình thường. Nếu
quan sát thấy hoạt động bất thường, có thể cần những biện pháp bổ sung, chẳng hạn như xoay hướng hoặc đổi vị trí
Model AR-600
b Trong dải tần từ 150 kHz đến 80 MHz, cường độ trường phải nhỏ hơn 3 V/m.
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Bảng 22

Các phụ kiện của Hệ thống DrillSaw Max 600 System™

AR-600

Tay cầm

AR-600DAO

Đầu Gắn Mũi Khoan - Kiểu AO

AR-600DAOT

Đầu Gắn Mũi Khoan – Kiểu AO/Trinkle

AR-600DZH

Đầu Gắn Mũi Khoan – Kiểu Zimmer/Hudson

AR-600DAOP

Đầu Gắn Mũi Khoan – Kiểu AO Protek

AR-600DAOT

Đầu Gắn Mũi Khoan – Kiểu AO/Trinkle

AR-600DJ

Đầu Kẹp Mũi Khoan Jacobs 0 - 6,5 mm

AR-600DK

Đầu Kẹp Mũi Khoan Không Chốt 0,6 - 7,4 mm

AR-600DJH

Đầu Kẹp Mũi Khoan Jacobs Hybrid 0,6 - 7,4 mm

AR-600DHU

Đầu Gắn Mũi Khoan – Kiểu Hudson

AR-600ARL

Khớp nối dùng trong bắt vít góc thấu xạ

AR-600RHU

Đầu Gắn Dụng Cụ Khoan Xương - Kiểu Hudson

AR-600RK

Đầu Kẹp Dụng Cụ Khoan Xương Không Chốt
0,6 - 7,4 mm

AR-600RZH

Đầu Gắn Dụng Cụ Khoan Xương - Kiểu Zimmer Hudson

AR-600RAOP

Đầu Gắn Dụng Cụ Khoan Xương - Kiểu AO Protek

AR-600RJ

Đầu Kẹp Dụng Cụ Khoan Xương Jacobs 0 - 7,4 mm

AR-600DHS

Đầu Gắn Mũi Khoan Kiểu DHS (Vít Hông Động)

AR-600SAG

Đầu Gắn Lưỡi Cắt - Trục Dọc

AR-600SAGMIS

Đầu Gắn Lưỡi Cắt – Trục Dọc dùng trong mặt cắt xâm
nhập tối thiểu
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AR-600SAGS

Đầu Gắn Lưỡi Cắt – Trục Dọc dùng trong lưỡi cắt AR-600

AR-600SR

Đầu Gắn Lưỡi Cắt - Hoán đảo

AR-600SRS

Đầu Gắn Xương Ức

AR-600WD-2

Đầu Gắn Kẹp Siết Chỉ Khâu 0,6 - 1,6 mm

AR-600PD-2

Đầu Gắn Dụng Cụ Khoan Đinh 1,6 - 4,0 mm

AR-600PD-3

Đầu Gắn Kẹp Siết Chỉ Khâu và Đầu Gắn Dụng Cụ Khoan
Đinh 0 – 3,2 mm

AR-600L

Bộ Pin, Li-Ion

AR-600LBH

Hộp pin

AR-600ATK

Bộ chuyển

AR-600C-G

Khay cho AR-600

AR-600C

Hộp dụng cụ

AR-600C-2

Hộp dụng cụ

AR-600C-3

Hộp dụng cụ

AR-600KEY

Chốt thay thế đầu kẹp mũi khoan Jacobs cho AR-600

AR-600HKEY

Chốt thay thế đầu kẹp mũi khoan Hybrid cho AR-600

AR-400UBC

Bộ sạc pin đa năng

AR-400UBC-3

Ngăn sạc cho AR-300L và AR-600L, Pin vô trùng
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Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945 Hoa Kỳ
www.arthrex.com

Arthrex GmbH
Erwin-Hielscher-Strasse 9
81249 München, Đức
Điện thoại: +49 89 909005-0
www.arthrex.de

Bảo lưu mọi quyền.
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