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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

VẬT TƯ – DỤNG CỤ - PHỤ KIỆN DÙNG TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI 
NHÓM A 

1. Các biểu tượng thường thấy trên nhãn sản phẩm 

 
Chú ý, Thận trọng 

 

Tuân theo hướng dẫn sử dụng 

 Đã tiệt trùng bằng khí EO 

 Hạn sử dụng 

 Ngày sản xuất 

 Không được ướt 

 
Không để dưới ánh nắng trực tiếp 

 Số lô sản phẩm 

 Mã hàng tham khảo 

 Không làm rách bao bì 

 Không được tái tiệt trùng 

 Không được tái sử dụng 

 Nhà sàn xuất 

 
Khoảng nhiệt độ cho phép 

 Tổng số hàng hóa trong một hộp 

 

 



2. Ống dẫn đường cho ống soi mềm: 
 

  
  
 
Dùng trong phẫu thuật nội soi tiết niệu bằng ống soi mềm: sau khi đưa dây dẫn đường 
(guide wire) vào nòng trong của ống dẫn đường, đưa ống dẫn đường vào hệ tiết niệu qua 

niệu đạo - bàng quang - niệu quản. Dừng lại, rút nòng trong ống dẫn đường ra, đưa ống soi 
mềm vào ống dẫn đường đi lên niệu quản và lên thận (nếu cần). 

Lưu ý:  
- Ống dẫn đường có tráng lớp ưa nước bên ngoài (hydrophylic), trước khi sử dụng, nên 

tráng nước qua vỏ ngoài của ống. 

- Ống dẫn đường đã tiệt trùng sẵn, dùng 1 lần 
- Chọn kích cỡ và chiều dài phù hợp với bệnh nhân 

 

3. Dụng cụ tái tạo dây chằng khớp gối: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Bộ dụng cụ hỗ trợ việc tái tạo (gia cố bằng vật liệu sinh học) dây chằng khớp gối bị đứt. 
Lưu ý: 
- Tuân thủ chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

4.  Các loại khớp nối (adapter): 
Dùng nối dụng cụ với thiết bị, dụng cụ với dụng cụ hoặc là phụ kiệm để lắp ráp thành 1 

dụng c ụ hoàn chỉnh  
 

 
 
 

               Adapter nối dây dẫn                             Adapter nối dây dẫn 
               sáng với ống soi                                    sáng với nguồn sáng 

 
 



 Lưu ý: 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Tháo rời các adapter khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

5. Ống soi ối, soi trực tràng và vỏ ống soi thanh quản kèm phụ kiện: 
Nguyên tắc sử dụng cho các khoang lớn có thể soi bằng mắt thường, chủ yếu thực hiện 

thăm khám và một số thủ thuật đơn giản 
 

 

              Ống soi trực tràng 
        Ống soi ối 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                             Vỏ ống soi thanh quản 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Tháo rời các nòng trong và phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 
- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

6. Các loại que thăm dò, dẫn đường dùng trong phẫu thuật nội soi: 

Sử dụng với mục đích thăm dò các khôi mô mềm, xương….trong ca phẫu thuật nội soi. 
Một số loại que thăm dò có vạch chia kích thước giúp bác sỹ đánh giá độ sâu. Que thăm 

dò có độ dài và hình dáng đầu khác nhau tùy vào chuyên khoa nội soi. 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 



7. Các loại ống bơm khí, bơm hút tưới rửa bằng dung dịch trong phẫu thuật nội soi 
Trong một số chuyên khoa nội soi, phẫu trường cần được làm phồng lên bằng khí (như ổ 

bụng) hoặc dùng dung dịch tưới rửa để làm sạch phẫu trường như PTNS khớp, cột 
sống….Các loại ống hút bằng kim loại hoặc chất kiệu mềm như cau su, silicone sẽ đảm 
nhận vai trò này 
 
 

 
 

 
 
 

Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

8. Các loại kềm và phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi 
Có rất nhiều loại kềm với nhiều tính năng khác nhau phục vụ cho từng chuyên khoa nội 
soi khác nhau như: kềm gắp, kềm phẫu tích, kềm sinh thiết, kềm gặm xương, kềm mang 

kim….Ngoài ra với từng loại kềm để tối ưu với nhiều tạng bệnh nhân khác nhau nên sẽ có 
nhiều kích cỡ và độ dài. 
Có nhiều loại kềm sẽ tháo ráp được hoặc xoay nhiều hướng được giúp thao tác của bác sỹ 

dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn khi sửa chữa thay mới (có thể thay thế từng phần).  
Có nhiều loại kềm có thể kết nối với dao mổ điện (đơn cực và lưỡng cực) để thực hiện bóc 

tách, cắt đốt hoặc cầm máu. 
Có nhiều loại kềm mềm, mãnh, uốn cong được để dùng với ống soi mềm 
 
 
 

 
 

 
    

     Kềm thế hệ Eragon tháo ráp 3 phần, xoay 360 độ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
      

Kềm dùng cho PTNS khớp 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

              
Kềm cho PTNS cột sống 
 

Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Tháo rời các nòng trong và phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 
- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

9. Các loại kéo và phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi 

Có rất nhiều loại kéo với nhiều tính năng khác nhau phục vụ cho từng chuyên khoa nội soi 
khác nhau như: kéo cắt mô, cắt chỉ, cắt ngược….Ngoài ra với từng loại kéo để tối ưu với 

nhiều tạng bệnh nhân khác nhau nên sẽ có nhiều kích cỡ và độ dài. 
Có nhiều loại kéo sẽ tháo ráp được hoặc xoay nhiều hướng được giúp thao tác của bác sỹ 
dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn khi sửa chữa thay mới (có thể thay thế từng phần).  

Có nhiều loại kéo có thể kết nối với dao mổ điện (đơn cực và lưỡng cực) để thực hiện bóc 
tách, cắt đốt hoặc cầm máu. 

Có nhiều loại kéo mềm, mãnh, uốn cong được để dùng với ống soi mềm 
 

 
 

 

Kềm thế hệ Eragon tháo ráp 3 phần, xoay 360 độ 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Kéo dùng PTNS khớp 

Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Tháo rời các nòng trong và phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

10. Các loại kéo và phụ kiện dùng trong phẫu thuật nội soi 
Dùng cắt, xẻ trong các chuyên khoa phẫu thuật nội soi. Dao có nhiều hình dạng lưỡi khác 
nhau phù hợp với loại phẫu thuật. Các loại dao cũng có nhiều kích cỡ phục vụ cho đa dạng 
bệnh nhân 

Lưu ý: 

- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Tháo rời các nòng trong và phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 
- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

11.  Các loại rổ, hộp dùng hấp hoặc ngâm tiệt trùng dụng cụ 
Giúp bảo quản, quản lý và thực hiện việc tiệt trùng hoàn chỉnh nhất. Có nhiều loại rổ, hộp 

phù hợp với từng loại chuyên khoa, bảo quản 1 hoặc nhiều dụng cụ, phương pháp tiệt 
trùng là ngâm, hấp hơi nước hoặc khí EO hay tiệt trùng bằng máy. 
 

 
 
 
 

 
                        Hộp hấp 1 tầng 



                  
 

 
 

 
 

 
                       Hộp hấp 2 tầng 
 

 
 

 
 
 
  Hộp hấp ống kính soi 
 

 
 

 
 

                       Hộp hấp Eragon 
 
 

 
 

 
                                 Hộp ngâm 
 
 

Lưu ý: 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Tháo rời các nòng trong và phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 
- Không được sử dụng vật tư thay thế không chính hãng 

12.  Các loại van, nắp đậy và vòng đệm dùng cho dụng cụ phầu thuật nội soi 
Trong một số dụng cụ cần có những loại vòng đệm giúp nhận diện hoặc tạo sự kín. Ngoài 
ra, với nhiều chuyên khoa phẫu thuật nội soi khi thực hiện cần có các van, nắp đậy để làm 

kín phẫu trường, tránh hoặc hạn chế thoát khí hoặc dung dịch ra ngoài. 
Lưu ý: 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Tháo rời phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

 



13.  Các dụng cụ nong dùng trong phẫu thuật nội soi 
Trong một số phẫu thuật, trước khi tiến hành đưa dụng cụ vào bệnh nhân qua các kênh tự 

nhiên cần phải nong để tạo đường vào tốt hơn ví dụ phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến cần 
phải nong niệu đạo trước. 

 
 
 

 
Cây nong niệu đạo kiểu Dittel (kích cỡ từ 8-30Fr, cách nhau 

1Fr) 
 
 

 
Lưu ý: 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

14.  Các loại mũi cắt, khoan, bào, mài dùng trong phẫu thuật nội soi 
Các dụng cụ này thường sử dụng trong các chuyên khoa có liên quan xương khớp như 
PTNS tai mũi họng, PTNS khớp. Dụng cụ này thường là dụng cụ dùng bằng tay (không 

dùng với máy) và có nhiều kích cỡ khác nhau. 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Tháo rời phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

 

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

Trong hệ thống nội soi các thiết bị phải liên kết nhau để tái tạo hình ảnh lên màn hình giúp 
phẫu thuật viên thực hiện ca phẫu thuật. Các loại cáp tín hiệu là phần không thể thiếu cho 

việc kết nối này  
Lưu ý: 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

 
 

 
 
 

 
 



16.  Các ống tạo kệnh dẫn cho dụng cụ hoặc tiêm hóa chất dung dịch trong phẫu thuật 
nội soi và phụ kiện 

Đây là các dụng cụ cơ bản có nhiệm vụ tạo một kênh dẫn để đưa dụng cụ vào phẫu trường 
để thực hiện ca phẫu thuật hoặc là kênh dùng bơm dung dịch cản quang, tưới rửa…. 

 
 
 

 
 

                         Trocar PTNS ổ bụng 
 
 

 
 

 
 

                                     Trocar PTNS khớp 
 

      Kênh làm việc PTNS cột sống 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Tháo rời phụ kiện khi vệ sinh và tiệt trùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

17.  Rọ lấy sỏi dùng trong PTNS tiết tiệu 
Sử dụng trong chuyên khoa tiết niệu, dùng để lấy sỏi đường tiết niệu ra ngoài. Đầy là sản 
phẩm dùng 1 lần 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Lưu ý: 

- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Kiểm tra bao bì không được rách trước khi sử dụng 
- Sản phẩm phải còn trong hạn sử dụng, không dùng sản phẩm đã quá hạn sử dụng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

 



18.  Các loại nòng trong dùng trong phẫu thuật nội soi 
Các kênh dụng cụ hoặc dụng cụ dạng rỗng khi muốn đưa vào cơ thể bệnh nhân đều cần có 

nòng trong để giúp dễ dàng xuyên qua da hoặc tránh gây tổn thương cho bệnh nhân nếu đi 
qua các lỗ tự nhiên. Các loại nòng trong mang tính dẫn đường mà thôi. 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

19.  Các loại tay cầm cho dụng cụ phầu thuật nội soi tháo lắp được 
Các dụng cụ như kềm, kéo, tay cắt u xơ TLT…. Có thể tháo lắp được giúp quá trình vệ 

sinh tiệt trùng tốt hơn và tiết kiệm khi có thể thay thế từng phần khi hỏng hóc  
 

 

 
Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 

- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

20.  Các loại que đẩy chỉ dùng trong phẫu thuật nội soi 

Que đẩy chỉ được dùng cho việc đẩy các nút chỉ thắt vào trong phẫu trường để thực hiện 
việc cột một bộ phận nào đó trong phẫu thuật nội soi ổ bụng 

 
 
Lưu ý: 

- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

21.  Các loại kim dùng trong phẫu thuật nội soi 
Kim dùng để định vị (qua C-arm), dẫn đường, bơm chất cản quang, bơm khí hoặc may 

bên trong phẫu trường 
 



 
 

 
 

 
 

 

Lưu ý: 

- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 

- Cần tiệt trùng dụng cụ trước khi dùng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 
- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

22.  Các loại vật tư phụ khác cho phẫu thuật nội soi  
Đây là các phụ kiện hỗ trợ bệnh nhân hoặc phẫu thuật viên giúp ca phẫu thuật thành công 
hơn như: Dụng cụ giữ chân bệnh nhân trong PTNS khớp, cánh tay giữ ống kính soi trong 

PTNS cột sống, thanh quản…. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



Lưu ý: 
- Sử dụng đúng theo chỉ định của bác sỹ 

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng cho từng dụng cụ khi sử dụng 
- Vệ sinh sạch sẽ dụng cụ sau khi dùng 

- Không sử dụng khi phát hiện dụng cụ bị lỗi hoặc hỏng hóc 

                                                                                                Công ty TNHH Thành Phương 

 
  
  

 

 
    
 
                                                                              Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc 


