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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Andaman Medical Việt Nam 

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà Vincom, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM 

 

Tên trang thiết bị y tế: LnK Lumbar Interbody Fusion System Instrument Set 

(Bộ dụng cụ hệ thống lồng ghép xương liên thân cột sống thắt lưng LnK) 

(LKIFU-B006_Rev.2017.04) 

MÔ TẢ 

Bộ dụng cụ hệ thống lồng ghép xương liên thân đốt cột sống thắt lung LnK (LnK Lumbar Interbody Fusion 

System Instrument Set) là thiết bị dùng để ghép cơ quan liên thân được sử dụng trong việc hỗ trợ điều chỉnh 

cột sống. Những mô cấy rỗng hình chữ nhật đa dạng về kích thước, chiều rộng, chiều dài, chiều cao và góc 

ưỡn lưng được thiết kế phù hợp cho mọi loại hình phẫu thuật bệnh nhân. Chúng có những đường răng cưa 

trên bề mặt trong lẫn ngoài được thiết kế cho việc điều chỉnh, được định dạng công thái các mép cạnh trước, 

và các mép cạnh sau phẳng. Dấu chắn bức xạ được ấn vào trong mô cấy, được thiết kế để thấy được trên ảnh 

chụp quang tuyến 

Phương pháp phẫu thuật 

PLIF (Hàn khớp liên thân đốt bằng đường vào lối sau) Hệ thống lồng nhựa PEEK được dùng để cấy ghép 

thông qua tiếp cận đường vào lối sau 

TLIF (Hàn khớp liên thân đốt sống thắt lưng xuyên lỗ tiếp hợp) Hệ thống lồng nhựa PEEK được dùng thông 

qua tiếp cận lỗ liên hợp) 

ALIF (Hàn khớp liên thân đốt bằng đường vào lối trước) Hệ thống lồng nhựa PEEK được dùng thông qua 

tiếp cận đường vào lối trước 

DLIF (Hàn khớp liên thân đốt bằng đường bên hông) Hệ thống lồng nhựa PEEK được dùng thông qua tiếp 

cận trực tiếp đường bên hông. Có thể được dùng trong phương pháp mở và phương pháp dưới da với thiết bị 

MIS 

Bộ dụng cụ LnK Lumbar Interbody Fusion System Instrument Set có mã hàng LC01, bao gồm 216 dụng cụ. 

CHỈ ĐỊNH 

Hệ thống lồng ghép xương liên thân cột sống thắt lưng LnK được chỉ thị cho quy trình hàn khớp đốt sống 

cho xương bệnh nhân trưởng thành bị thoái hóa đĩa đệm (DDD) ở cấp độ 1 hoặc 2 liên tiếp từ đốt L2-S1. 

Bênh thoái hóa đĩa đệm được định nghĩa như cơn đau lưng  có nguồn gốc do trệch đĩa đốt sống cùng sự thoái 

hóa đĩa đệm được xác định bởi bệnh sử và các khảo sát quang tuyến.  Bệnh nhân bị thoái hóa đĩa đệm có thể 

cũng có bị trượt cột sống cấp 1 hoặc bị trượt đốt sống ra sau ở cấp độ tương tự. Thiết bị này được dùng với 

mảnh ghép xương tự thân. Hệ thống lồng ghép xương liên thân đốt cột sống thắt lưng LnK được dùng để cố 

định bổ sung. Bệnh nhân cần có ít nhất 6 tháng không phẫu thuật trước khi điều trị với lồng đốt cột sống 

BAO BÌ 

Các thành phần chỉ được chấp nhận nếu được đóng gói bao bì nhà máy và có nhãn hiệu. Tất cả bộ cần được 

kiểm tra cẩn thận trước khi sử dụng. Đặc biệt kiểm tra đầy đủ nguyên bộ và tính nguyên vẹn của thành phần 

và/ hoặc thiết bị. Bất kỳ bao bì và/ hoặc sản phẩm nào bị hỏng cần trả về cho L&K BIOMED 

Kiểm tra 

Các thiết bị phải luôn được kiểm tra bởi người sử dụng trước khi phẫu thuật 
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Việc kiểm tra cần phải kỹ lưỡng và phải bao gồm kiểm tra bằng mắt và kiểm tra chức năng trên bề mặt hoạt 

động, chốt trục, giá, lò xo, thao tác xoắn, vệ sinh lỗ vị trí hoặc đặt canun, và kiểm tra vết nứt, cong, biến dạng, 

hoặc dị dạng, và tất cả thành phần phải có đủ 

Không được sử dụng thiết bị có dấu hiệu hư hại, hao mòn hoặc không đủ hoặc chức năng bị ảnh hưởng 

Kiểm tra bằng mắt 

Đảm bảo các điều sau: 

• Đánh dấu laser rõ ràng 

• Không có vết nứt trên tay cầm thiết bị hoặc bất kỳ phần nào của thiết bị 

• Không bị bạc màu, mòn, rỉ sét, hoặc hoen rỉ. Nếu có, cố lau sạch theo hướng dẫn vệ sinh trong hồ sơ 

này 

• Thiết bị không bị tách rời tay cầm/ càng, và đảm bảo sự kết nối tay cầm tới càng   

• Không có vết cắt hoặc khoét trên lớp silicon 

• Lớp cách nhiệt không bị hư (bị cắt, rách…) 

• Đầu đuôi vận hành không bị hư. Đuôi vận hành không có vết nứt, góc khoét nhọn và các hư hại khác 

(khi sử dụng, đuôi vận hành phải nhọn) 

• Dây chỉ không bị hư 

• Tất cả các phần có đủ và không bị hư. Những phẩn có thể thiếu, lỏng hoặc hư bao gồm đinh ốc, lò 

xo và đinh ghim 

• Đuôi kết nối không có những hư hại (mẻ, khoét, cong…) có thể ảnh hưởng đến chức năng kết nối 

• Thiết bị đưa ống thông vào cơ thể có dây dẫn hoặc công cụ lồng vào phải được kiểm tra bằng mắt 

 

Kiểm tra chức năng 

Đảm bảo các điều sau: 

• Các phần dùng để di chuyển phải hoạt động thoải mái, không bị dính, vướng hoặc kẹt   

• Lò xo trả tay cầm của thiết bị về đúng vị trí ban đầu 

• Dải duy trì giữ phần kết nối đúng và không bị hư 

• Thiết bị hoạt động theo ý định với các phần kết nối phù hợp 

• Bóng  chốt chặn giữ các phần kết nối và không bị hư 

• Các góc nhọn sắc bén và không bị cùn, không mẻ, hay bị hư tổn nào khác 

• Các đầu chạm nhau nếu phù hợp 

• Cơ chế bánh cóc hoạt động, bao gồm tay cầm, chốt, và các cơ chế khác. Tất cả răng có đủ và hoạt 

động tốt 

• Đầu điều khiển không bị mòn vượt mức sử dụng. Nếu cần, kết nối thiết bị với phần phù hợp 

VỆ SINH VÀ KHỬ TRÙNG 

Trừ khi mới được lấy ra từ bao bì chưa mở của L&K BIOMED, tất cả thiết bị và vật cấy ghép phải được tháo 

rời (nếu được) và vệ sinh bằng nước rửa trung tính trước khi khử trùng và đưa vào khu phẫu thuật vô trùng 

hoặc (nếu được) hoàn trả lại sản phẩm cho L&K BIOMED 

1. Hướng dẫn vệ sinh – điểm sử dụng 

• Loại bỏ đất cát thấy được khỏi thiết bị bằng khăn lau chống tràn 

• Đặt thiết bị vào khay nước hoặc phủ lên bằng khăn ẩm 

• Các thiết bị cần được vệ sinh trong vòng 30 phút khi sử dụng hoặc sau khi lấy ra khỏi dung dịch để 

giảm thiểu khả năng khô trước khi vệ sinh 

2. Quy trình vệ sinh bằng tay 
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(1) Dùng dung dịch enzyme có độ pH trung tính được chuẩn bị 

(2) Ngâm hoàn toàn thiết bị trong dung dịch enzyme và để ngập trong 20 phút (nhiệt độ nước: theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất). Dùng bàn chải lông mềm cọ rửa thiết bị nhẹ nhàng (đặc biệt chú ý các kẽ hở, 

khoảng trống bên trong, bề mặt kết nối và các chỗ khó lau) cho đến khi tất cả đất cát thấy được bị loại 

bỏ. Khoảng trống bên trong cần lau bằng bàn chải lông mềm dài và hẹp (như bàn chải ống) 

Lưu ý: Bất kỳ thiết bị lắp ráp nào, cần tháo rời bộ phận trước khi ngâm 

Lưu ý: Dung dịch enzyme cần thay đổi trên cơ sở thường xuyên để đảm bảo hiệu quả 

(3) Lấy thiết bị ra khỏi dung dịch enzyme và rửa qua nước sạch (từ một hoặc bất kỳ kết hợp nào theo quy 

trình sau: máy siêu lọc, RO, DI và/ hoặc chưng cất) trong ít nhất 3 phút. Rửa đều kỹ khoảng trống bên 

trong, các lỗ và các chỗ khó tiếp cận khác 

(4) Chuẩn bị dung dịch (chất tẩy rửa) có độ pH trung tính theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hướng dẫn 

pha loãng, và nhiệt độ và đặt vào thiết bị tẩy rửa bằng sóng siêu âm 

(5) Ngâm hoàn toàn thiết bị trong dung dịch tẩy rửa và rửa bằng sóng siêu âm trong 10 phút, ở mức 45-

50 kHz 

(6) Rửa kỹ thiết bị qua nước sạch (từ một hoặc bất kỳ kết hợp nào theo quy trình sau: máy siêu lọc, RO, 

DI và/ hoặc chưng cất) trong ít nhất 3 phút   

(7) Lặp lại bước (5) và (6) bằng dung dịch tẩy rửa được chuẩn bị mới 

(8) Lau khô thiết bị bằng khăn sạch, dùng một lần, thấm hút và chống tràn 

(9) Kiểm tra bằng mắt các thiết bị dưới điều kiện ánh sáng bình thường trong phòng để xác định tất cả 

mảnh vỡ bên ngoài được loại bỏ kỹ  

(10) Xác định các thiết bị nhìn sạch sẽ 

3. Quy trình vệ sinh tự động 

Hệ thống máy rửa/máy khử trùng tự động không được khuyến khích sử dụng như phương thức vệ sinh đơn 

nhất đối với các thiết bị phẫu thuật phức tạp. Các thiết bị này cần phải được vệ sinh theo quy trình vệ sinh 

bằng tay ở trên. Hệ thống vệ sinh tự động có thể được sử dụng như phương thức bổ sung nhưng không cần 

thiết 

CẢNH BÁO: 

▪ Tránh sử dụng các sản phẩm ăn mòn và/ hoặc thiết bị bao gồm bọt biển ăn mòn và bàn chải kim loại 

▪ Kiểm tra bằng mắt các thiết bị dưới điều kiện ánh sáng bình thường trong phòng để xác định tất cả 

mảnh vỡ bên ngoài được loại bỏ kỹ 

▪ Xác định các thiết bị nhìn sạch sẽ 

QUY TRÌNH KHỬ TRÙNG 

Tất cả vật cấy ghép và thiết bị được cung cấp không phải vô trùng. Vật cấy ghép phải được khử trùng trước 

khi sử dụng. Thiết bị cần được khử trùng trước khi sử dụng lần đầu, và như phần trong hướng dẫn tái xử lý, 

trước khi sử dụng lại 

Hướng dẫn khử trùng sau có hiệu lực đối với đảm bảo khử trùng cấp độ 10-6 

Hướng dẫn ban đầu khử trùng 

1. Tất cả vật cấy ghép và thiết bị cần đặt trong thùng thiết bị/vật cấy ghép được bọc trong bọc vô trùng FDA 

hoặc đặt trong thùng vô trùng cứng 

2. Kiểm tra bao bì để đảm bảo không có vết rách, lỗ, hoặc đóng dấu hư hỏng trên bao bì trước khi chất vào 

trong máy khử trùng 
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PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ NHIỆT ĐỘ THỜI GIAN PHƠI NHIỄM 

Hấp Trọng lực 270oF (132oC) 15 phút (thời gian lau khô, 30 

phút) 

Hấp Chân không sơ bộ 270oF (132oC) 4 phút (thời gian lau khô, 20 

phút) 

  275oF (135oC) 3 phút (thời gian lau khô, 16 

phút) 

 

Vật cấy ghép được cấy ghép trước đó không được tái sử dụng. Kiểm tra bằng mắt các hư hại hoặc nhiễm bẩn 

bởi cặn sinh học. Nếu thấy có hư hỏng hoặc cặn sinh học trên vật cấy ghép, cần loại bỏ 

BẢO HÀNH 

Bảo hành chỉ được áp dụng nếu thiết bị được sử dụng trong điều kiện bình thường, được định nghĩa trong 

hướng dẫn và phù hợp với kỹ thuật giải phẫu được đề nghị 

CẢNH BÁO 

Luật liên bang (Mỹ) hạn chế những thiết bị này phải được bán theo đơn hàng của bác sĩ 

KHIẾU NẠI VỀ SẢN PHẨM 

Bất kỳ Chuyên gia về chăm sóc Sức khỏe nào (như khách hàng hoặc người sử dụng hệ thống sản phẩm này) 

khiếu nại hoặc không hài lòng về chất lượng, đặc tính, độ bền, độ tin cậy, tính an toàn, hiệu quả và/ hoặc hoạt 

động của sản phẩm để nên thông báo cho nhà phân phối hoặc L&K BIOMED. Ngoài ra, nếu có bất kỳ thành 

phần hệ thống cấy ghép cột sống nào bị trục trặc (như không đạt yêu cầu kỹ thuật hoạt động hoặc không hoạt 

động như dự định), hoặc nghi ngờ như trên, cần thông báo cho nhà phân phối ngay lập tức. Nếu bất kỳ sản 

phẩm nào của công ty TNHH L&K BIOMED bị trục trặc và có thể gây ra hoặc dẫn đến tử vong hoặc thương 

tích nghiêm trọng cho bệnh nhân, cần thông báo ngay lập tức cho nhà phân phối qua điện thoại, fax hoặc thư 

viết. Khi điền vào thư khiếu nại, vui lòng cung cấp tên thành phần và mã số, mã lô, tên họ và địa chỉ của bạn, 

nội dung khiếu nại và thông báo về việc có cần báo cáo văn bản từ nhà phân phối hay không 

THỜI HẠN SỬ DỤNG 

Sản phẩm này không phải là sản phẩm được khử trùng. Thời hạn sử dụng không được áp dụng cho sản phẩm 

của chúng tôi 

Sản xuất bởi:  

Công ty TNHH L&K BIOMED 

#201, 202, 16-25, Dongbaekjungang-ro 16 beon-gil, Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, 17015, Hàn Quốc 

SĐT: 82-1600-0841 Fax: 82-1600-0843 

 

 

 

  

 

 

 

  

GIẢI THÍCH BIỂU TƯỢNG 

     MÃ LÔ 
     MÃ DANH MỤC 

   SỐ LƯỢNG 

SỬ DỤNG BỞI KHÔNG KHỬ 
TRÙNG 

     NHÀ SẢN XUẤT 

 
Xem phụ 
đính để 
biết hạn 
chế dán 
nhãn 

 
Luật Liên Bang (Mỹ) 
hạn chế thiết bị này 
phải được bán, 
phân phối hoặc sử 
dụng theo đơn 
hàng của bác sĩ 

 
           NGÀY SẢN XUẤT 

      

 
HƯỚNG DẪN TƯ 
VẤN ĐỂ SỬ DỤNG 

 
GIỮ KHÔ RÁO 

KHÔNG SỬ 
DỤNG NẾU BAO 
BÌ BỊ HƯ HỎNG 

GIỮ TẠI NHIỆT ĐỘ 
TRONG PHÒNG  TRÁNH ÁNH 

SÁNG MẶT 
TRỜI 

 


