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TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

STT Đề mục Nội dung mô tả tóm tắt 

1 Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế: Vật tư, dụng cụ phẫu thuật nội soi nhóm A 

1.1 Mô tả trang thiết bị y tế Những vật tư, phụ kiện hỗ trợ cho các thiệt bị của một hệ thống 
nội soi và các dụng cụ sử dụng trong các chuyên khoa phẫu thuật 
nội soi với mức độ phân hạng I, Im, Is (theo chuẩn CE của Châu 
Âu)   

1.2 Danh mục linh kiện và 
phụ kiện 

- Ống dẫn đường cho ống soi mềm (dùng một lần) 

- Dụng cụ tái tạo dây chằng khớp gối 

- Các khớp nối (adapter) 

- Các ống soi ối, soi trực tràng, vỏ ống soi thanh quản cùng phụ 
kiện 

- Các loại que thăm dò 

- Các loại ống bơm khí, bơm hút tưới rửa bằng dung dịch dùng 
trong phẩu thuật nội soi 

- Các loại kềm dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại kéo dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại dao dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại rổ, hộp dùng hấp và ngâm tiệt trùng dụng cụ 

- Các loại van, nắp đậy, vòng đệm dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các dụng cụ nong dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại mũi cắt, khoan, bào, mài dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại cáp tín hiệu dùng với thiết bị trong hệ thống nội soi 

- Các ống tạo kênh dẫn cho dụng cụ hoặc dùng tiêm dịch, hóa 
chất dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các loại rọ lấy sỏi dùng trong phẫu thuật nội soi tiết niệu 

- Các loại nòng trong dùng cho dụng cụ nội soi 

- Các loại tay cầm dùng cho phẫu thuật nội soi tháo lắp được 

- Các loại que đẩy chỉ dùng trong phẫu thuật nội soi 



- Các loại kim dùng trong phẫu thuật nội soi 

- Các vật tư phụ khác dùng cho phẫu thuật nội soi 

1.3 Mục đích/Chỉ định sử 
dụng 

Mục đích sử dụng: 

- Dùng trong phẫu thuật nội soi 

Chỉ định sử dụng: 

- Chỉ kết nối với các phụ kiện đồng bộ của nhà sản xuất 

- Chỉ dùng trong lĩnh vực nội soi 

1.4 Hướng dẫn sử dụng  Sử dụng phải đúng mục đích, đúng chỉ định của bác sỹ 

 Trước khi sử dụng cần kiểm tra sự tương thích kết nối của các 

thành phần của hệ thống và kiểm tra sự an toàn của dụng cụ 

 Tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống nhiễm khuẩn trong 

phẫu thuật 

 Kiểm tra tất cả các dụng cụ trước khi tiến hành phẫu thuật 

 Tiệt trùng tất cả các phụ kiện và dụng cụ được phép tiệt trùng 

theo tiêu chuẩn chống nhiễm khuẩn 

 Kiểm tra sự nguyên vẹn bao bì các vật tư, dụng cụ đã tiệt trùng 

sẵn dùng 1 lần. 

 Các vật tư, dụng cụ dùng 1 lần không được phép tái sử dụng. 

 Làm sạch tất cả dụng cụ ngay sau ca phẫu thuật 

 Cần tra dầu vào các khớp của dụng cụ để tang độ bền. 

 Không được tự ý tháo ráp, sửa chữa thay thế vật tư không cùng 

nhà sản xuất. 

 Cần sử dụng vật tư, dụng cụ tương thích với thiết bị và từng 

chuyên khoa nội soi. 

 Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của tường loại vật tư, dụng cụ 

trước khi dùng. 

 

1.5 Chống chỉ định - Vật tư, dụng cụ chỉ được dùng trong các chuyên khoa nội soi 
cho thăm khám và phẫu thuật, tuyệt đối không được dùng 
cho mục đích khác. 

- Theo đúng chỉ định của bác sĩ chuyên khoa 

1.6 Cảnh báo và thận trọng  Chỉ dùng phụ kiện và vật tư thay thế được chỉ định bởi nhà sản 
xuất 

 Tiệt trùng vật tư và dụng cụ trước khi dùng đối với loại dùng nhiều 
lần và không được tái sử dụng với loại dùng 1 lần 

 Các dụng cụ tháo lắp được phải tháo ra thành từng phần khi vệ 
sinh 

 Nên làm khô vật tư, dụng cụ sau khi vệ sinh. 

 Lưu trữ và bảo quản dụng cụ nơi khô ráo 

 Không sử dụng vật tư, dụng cụ khi phát hiện có hỏng hóc. 



 Liên hệ với nhà phân phối để sửa chữa hoặc thay thế hàng hóa hư 
hỏng 

1.7 Tác dụng bất lợi có thể 
xảy ra 

Không có 

2 Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) 

  Sản phẩm đã được cấp phép lưu hành tại Đức, các nước thuộc liên minh châu Âu, các 
nước khác có ký thỏa thuận với khu vực kinh tế châu Âu 

3 Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) 

Chỉ định giống nhau tại các nước lưu hành 

4 Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế 
- Vật tư, dụng cụ dùng một lần (tiệt trùng sẵn) không được rách bao bì 

- Vật tư và dụng cụ dùng nhiều lần phải được tiệt trùng trước khi sử dụng. Tuân 
thủ quy trình tiệt trùng theo đúng hướng dẫn sử dụng của từng loại. 

- Dụng cụ tháo lắp được cần tháo rời khi vệ sinh và tiệt trùng 

- Thường xuyên kiểm tra các khớp cử động và tra dầu. 

- Không được sử dụng vật tư dụng cụ khi phát hiện hỏng hóc. 

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên. 

  

  Người đại diện hợp pháp của cơ sở 
 

          Nguyễn Ngọc Phương – Giám Đốc 

 
 

 


