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Các điều khoản và điều kiện sử dụng

Thiết bị này chỉ để bán cho bác sĩ lâm sàng hoặc theo đơn đặc hàng của bác sĩ lâm sàng.

Bác sĩ lâm sàng chịu trách nhiệm chính trong tất cả các ca khi đặt hàng sử dụng hệ thống.

Bác sĩ lâm sàng có trách nhiệm sử dụng hệ thống đúng với mục đích sử dụng ban đầu.

Sản phẩm tế bào thu được cuối cùng chỉ được dùng để ghép tự thân ngay lập tức.

Các quá trình lấy mô mỡ, vận hành chiết tách và tái cấy ghép tế bào trở lại bệnh nhân phải được 
thực hiện với sự có mặt của bác sĩ lâm sàng.

Đọc và hiểu rõ hướng dẫn sử dụng cùng với những nguyên lý của quá trình cô đặc và rửa tế bào 
trước khi tiến hành bất kỳ phẫu thuật lâm sàng nào với thiết bị Celution 800/CRS.

Một số thông báo lỗi xảy ra trong quá trình xử lý mô không thể được khôi phục. Sản phẩm có thể 
bị hư hại nếu không thể phục hồi được lỗi trong quá trình xử lý mô. Sản phẩm phải được thải bỏ 
nếu không thể phục hồi được lỗi hiển thị trong quá trình vận hành mô. 

Thiết bị Celution 800/CRS chỉ được sử dụng để xử lý mô ghép tự thân. 
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Giới thiệu  

 

Hệ thống Celution 800/CRS bao gồm một thiết bị phần cứng duy nhất là thiết bị Celution 800/CRS, 
bộ vật tư tiêu hao dùng một lần Celution 805/CRS và enzym Celase dùng một lần. Hệ thống Celution 
800/CRS có nhiệm vụ chiết tách, rửa, cô đặc phân đoạn tạo mạch nền và những tế bào đầu dòng 
liên quan khác từ mô mỡ lấy trực tiếp từ cơ thể của chính bệnh nhân trong cùng một quá trình phẫu 
thuật. Cytori sử dụng thuật ngữ tế bào tái tạo dẫn xuất từ mô mỡ (Adipose-Derived Regenerative 
Cells – ADRCs) để chỉ những tế bào gốc tự thân và tế bào đầu dòng liên quan, thuật ngữ này còn 
được gọi là phân đoạn tế bào tạo mạch nền (Stromal Vascular Fraction – SVF) trong một số tài liệu 
chuyên ngành khác.

Hướng dẫn sử dụng này được biên soạn nhằm mục đích hỗ trợ quá trình lắp đặt, vận hành, xử lý 
sự cố và bảo trì thiết bị. Celution 800/CRS phải được vận hành bởi những nhân viên y tế đã được 
huấn luyện và chứng nhận.

Người có nhiệm vụ vận hành hệ thống để xử lý mô mỡ người phải đọc và hiểu cặn kẽ hướng dẫn 
sử dụng này trước khi lắp đặt hoặc sử dụng trên lâm sàng. Ngoài ra, để sử dụng một cách hiệu quả 
nhất hệ thống Celution 800/CRS, Cytori khuyến nghị người dùng nên tham gia một khóa đào tạo bổ 
sung về cách thiết lập hệ thống, vận hành thiết bị, những nguy cơ có thể gặp phải, xử lý sự cố, vệ 
sinh và bảo trì do người đại diện của Cytori hướng dẫn. Xin liên hệ với nhà phân phối của bạn hoặc 

liên hệ trực tiếp với Cytori để biết thêm về những chương trình đào tạo hiện có.
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Mục đích sử dụng

Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS chỉ tương thích với Celase cho mục đích phân ly mô mỡ

Chỉ định sử dụng

Phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo nhằm thay thế, sửa chữa, tái cấu trúc hoặc nâng đỡ:

Tổn thương mô mềm do phẫu thuật (thể tích tổn thương lên tới 150 ml và thể tích nâng đỡ 
lên tới 260 ml) như phẫu thuật cắt bỏ ngực hoặc khối u ngực.

Tổn thương do hút mỡ, thường gặp ở đùi, lưng, bụng và mông.

Bất đối xứng bẩm sinh mô mềm, thường thấy ở ngực, mông và mặt

Rối loạn thoái hóa mô mềm, thường gặp ở tay và mặt.

Những tiến trình phẫu thuật tổng quát nhằm cải thiện quá trình lành ở những bệnh nhân:

Lỗ rò trực tràng hoặc âm đạo trong bệnh Crohn’s

Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế tương thích với bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS và enzym 
Celase (để phân ly mô mỡ người). Celution 800/CRS có nhiệm vụ chiết tách, rửa, cô đặc phân đoạn tế 
bào tạo mạch nền và những tế bào đầu dòng liên quan khác để tái cấy ghép hoặc tiêm truyền trở lại 
vào cùng một bệnh nhân cho mỡ.

Thiết bị Celution 800/CRS có vai trò tạo ra một hỗn hợp tế bào bao gồm tế bào gốc và tế bào tái tạo có 
thể sử dụng cho các phẫu thuật tổng quát hoặc được thêm vào mô mỡ đã rửa để tái cấy ghép vào cùng 
một bệnh nhân trong phẫu thuật thẩm mỹ và tái tạo.

Thiết bị Celution 800/CRS và bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS được thiết kế để xử lý mô mỡ tươi 
lấy bằng một cannula tip Mercedes 3 mm.

Hệ thống Celution 800/CRS (Thiết bị Celution 800/CRS, Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS và 
Celase) được thiết kế nhằm phân ly mô mỡ để sau đó chiết tách, rửa và cô đặc tế bào nền gốc và 
những tế bào đầu dòng liên quan khác. Phân đoạn tế bào này được sử dụng để cấy ghép hoặc tiêm  
vào chính bệnh nhân cho mỡ với những chỉ định sử dụng sau:



 

  

 

 

  

 Tác dụng có hại  

 

    
 

Mất đối xứng về giải phẫu hoặc mất cân bằng trong việc duy trì mô ghép 

Tái hấp thu một phần hoặc hoàn toàn mô ghép 

Điều chỉnh kích thước mô không đầy đủ dẫn đến thiếu hụt thể tích  

Điểu chỉnh kích thước quá mức, dẫn đến thừa thể tích

 Tương tự bất kỳ phẫu thuật ghép mỡ tự thân nào, bệnh nhân có thể tiến triển những 
vấn đề sau đây:

-  Vôi hóa vi thể
 

-  Tạo nang 

-  Tạo u lồi
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Không ổn định về huyết động

Sử dụng qua đường mạch máu

Khu vực lấy mỡ hoặc khu vực ghép vào đang nhiễm trùng.  

Người mẹ đang cho con bú 

Bệnh nhân có khối u đang tiến triển, đang hóa trị, xạ trị hoặc bất kỳ điều trị ung thư nào khác.   

Bệnh nhân có aPTT (Activated Partial Thromboplastin Time) cao hơn 1.8 lần giá trị bình thường 
 

Bệnh nhân sử dụng thuốc chống đông trong vòng 1 giờ trước khi hút mỡ.  

Bệnh nhân đang sử dụng hoặc gần đây có sử dụng thuốc ức chế glycoprotein IIb/IIIa 

Thận trọng trong điều trị 

Có thể phải thực hiện nhiều quy trình điều trị để đạt được hiệu quả mong muốn  

Việc điều trị lặp lại nên được thực hiện sau đó một thời gian khi khu vực phẫu thuật 
trước đó đã lành.  

Việc sử dụng những liệu pháp ức chế miễn dịch để phối hợp với quy trình này không 
được khuyến cáo.   

Thay thế > 300 ml (hoặc gấp đôi thể tích của mô ban đầu) tại bất kỳ khu vực giải phẫu học 
nào cũng đều bị chống chỉ định.

 
 

Chống chỉ định

Sử dụng trên một bệnh nhân khác (không phải bệnh nhân cho mỡ)

Những tác dụng có hại tạm thời bao gồm: sưng/phù tại chỗ, nhiễm khuẩn, thâm tím, nổi đỏ, đau, 
cứng mô, tê cứng.

Những tác dụng phụ có thể khiến cho bệnh nhân cần phải được điều trị lại:
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 -  Tạo đường viền bất thường  

 -  Ứ dịch  

 -  Tăng sắc tố   

 -  Bất đối xứng 

 -  Sẹo lồi   

 -  Chai cứng mãn tính 

 -  Hoại tử da nhẹ   

 -  Hoại tử da nặng   

 -  Vết thương nứt nẻ  

 -  Phẫu thuật lần thứ hai  

 -  Nhiễm trùng  

 -  Mất máu  

 -  Tụ máu  

 -  Thuyên tắc phổi   

 -  Huyết khối tĩnh mạch sâu  

 -  Thiếu máu  

 -  Tử vong  

 -  Phù 

 -  Sưng  

 

  
 

THẬN TRỌNG: Chỉ có những nhà phẫu thuật đã được đào tạo và đạt chứng nhận về kỹ thuật 
hút mỡ thẩm mỹ là nên thực hiện quy trình này.  
  

-  Xơ hóa 

-  U hạt  

-  Hoại tử 

-  Tạo nang mỡ hoại tử 

Những tác dụng có hại do việc hút mỡ có thể bao gồm:

Những tác dụng có hại có thể xảy ra do việc tiêm tại chỗ phân đoạn tế bào thu được bao gồm : máu bầm, 
máu tụ, nhiễm trùng và tổn thương cấu trúc tại chỗ (như cơ, thần kinh, mạch máu). Không có phản ứng 
có hại nào có liên quan đến sản phẩm phân đoạn tế bào được ghi nhận.



 

Trang 6   

Cảnh báo và thận trọng  
 

1. 

2. 
 

3. Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS được sử dụng trong hệ thống chỉ dùng một lần và phải 
được sử dụng ngay lập tức sau khi mở đóng gói vô trùng. Chỉ có bộ vật tư tiêu hao vô trùng 
Celution 805/CRS là được chấp nhận để sử dụng cùng với thiết bị Celution 800/CRS. 

 
 

4.  

 

5. 

6. Kiểm tra những dấu hiệu không còn nguyên vẹn của túi vật tư tiêu hao trước khi sử dụng 

7. Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS được sản xuất từ Ethylene Oxide vô trùng. Không sử dụng 
bộ vật tư tiêu hao nếu bao bì bị tổn hại, mở hoặc dấu chỉ nhận biết vô trùng không hợp lệ.  

8. Tuân thủ những quy định tại địa phương và những hướng dẫn thực hành tốt sản xuất (GMP) khi 
xử lý mô và tế bào người. Phải thực hiện đầy đủ những kỹ thuật vô trùng để giảm tối đa khả năng 
nhiễm trùng bộ vật tư tiêu hao và/hoặc bệnh nhân tại mọi thời điểm. Luôn duy trì tình trạng vô 
trùng tại khu vực lấy mỡ.

9. Xử lý máu và dịch sinh học tuân thủ những khuyến cáo thận trọng phổ quát. 
(Khuyến cáo thận trọng với những yếu tố bệnh nguyên từ máu)

10. Một số lỗi xảy ra khi xử lý mô là không thể phục hồi. Sản phẩm có thể bị hư hại nếu không thể 
phục hồi thông báo lỗi hiển thị trong khi xử lý mô. Sản phẩm phải được loại bỏ nếu không thể 
phục hồi được lỗi trong quá trình vận hành.

11. Xử lý các sản phẩm tế bào bị nhiễm hoặc bị hư hỏng dựa trên những khuyến cáo phòng ngừa 
phổ quát cho rác thải sinh học.

12. Không sử dụng bất kỳ dung dịch nào có nhiệt độ trên 42oC (108oF) vì nhiệt độ cao có thể 
phá hủy tế bào.

 

13. Không vận hành thiết bị Celution 800/CRS tại nhiệt độ trên 30oC (86oF) hoặc dưới 15oC (59oF).
 

14. Không bảo quản thiết bị Celution 800/CRS tại nhiệt độ vượt quá giới hạn từ -40oC đến 60oC 
(-40oF đến 140oF)

 

15. Bảo quản bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS ở nơi khô ráo, tránh những điều kiện khắc nghiệt 
(nhiệt độ tối ưu 15-30oC, 59-86oF)

16. Những vật liệu từ nhựa sử dụng trong thiết bị Celution 800/CRS và bộ vật tư tiêu hao Celution 
805/CRS có thể nhạy cảm với hóa chất (như dung môi, hóa chất ăn mòn hoặc nguy hiểm và 
một số hóa chất tẩy rửa). Việc tiếp xúc với những hóa chất này (kể cả ở dạng hơi) có thể làm cho 
hệ thống bị hư hỏng. 

Việc sử dụng phân đoạn tế bào tạo mạch nền và những tế bào đầu dòng liên quan khác ở người 
trong điều trị phải phù hợp với luật pháp và quy định của cơ quan quản lý tại quốc gia sở tại. 

Việc vận hành an toàn thiết bị Celution 800/CRS cần được thực hiện bởi một người chuyên môn 
hóa. Những cá nhân được giao nhiệm vụ vận hành hệ thống này phải được đào tạo và nhận thức 
được toàn bộ nguy cơ có thể gặp phải khi xử lý tế bào với hệ thống này. Luôn giám sát thiết bị 
trong suốt quá trình vận hành. 

Việc tiệt trùng lại bộ vật tư tiêu hao Celution 805/IV có thể làm tổn hại đáng kể hoặc khiến cho bộ 
vật tư tiêu hao 805/IV không còn nguyên vẹn. Việc sử dụng lại thiết bị dùng một lần gây ra những 
nguy cơ nguy hiểm như mất vô trùng, có thể làm cho bệnh nhân nhiễm trùng và/hoặc truyền bệnh 
nhiễm trùng từ người này sang người khác.

Không sử dụng lại bộ vật tư tiêu hao Celution 805/IV. Việc sử dụng lại có thể gây tổn hại đến hiệu 
quả của hệ thống và an toàn của bệnh nhân. Xử lý bộ vật tư tiêu hao sau khi sử dụng tuân theo 
những quy định phòng ngừa phổ quát cho rác thải nguy hiểm sinh học.
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17.

 

 

19. 

20. 

 
  22.

 
  

23. . 

24. Không sử dụng dung dịch hoặc chất dễ bắt lửa với hệ thống, hoặc ở gần hệ thống Celution 800/CRS  

25. 

26. CHÚ Ý: Không điều chỉnh và thay đổi hệ thống mà không có giấy ủy quyền của nhà sản xuất. 

27. Thiết bị Celution 800/CRS đã được kiểm tra và đạt tất cả những tiêu chuẩn của EMC. Tuy nhiên, 
việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ có thể gây ảnh hưởng về điện từ với thiết bị này. Thực hiện tất 
cả những biện pháp phòng ngừa để hạn chế sự ảnh hưởng điện từ ở những nơi có thể.

 
 

28. 
. 

 

29.  
 

30. 
  

31.  
 

32.  
 

18.

21. Không lắp đặt thiết bị Celution 800/CRS tại vị trí tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Luôn bảo quản thiết bị Celution 800/CRS tại nơi phù hợp; vệ sinh thiết bị sau mỗi lần sử dụng 
với một dung dịch sát khuẩn thích hợp như được hướng dẫn ở chương “Vệ sinh và bảo trì” trong 
tài liệu này.
Thiết bị Celution 800/CRS phải được bảo trì và kiểm tra hàng năm bởi những kỹ thuật viên đạt 
chứng nhận.

Để tránh nguy cơ shock điện, thiết bị này chỉ nên được kết nối với nguồn điện được nối đất

Đặt thiết bị ở vị trí mà người dùng có thể rút nguồn điện dễ dàng khi những lỗi không mong đợi 
có thể dẫn đến những hoàn cảnh nguy hiểm.
Không đặt đầu của bạn ở giữa tay cầm và thân của thiết bị Celution 800/CRS vì có thể gây kẹt 
nguy hiểm.
Không đặt bàn chân của bạn bên dưới thiết bị Celution 800/CRS vì có thể gây kẹt nguy hiểm

Không ngăn cản dòng chảy qua hệ thống ống. Nếu một đường ống vô tình bị kẹp hoặc gấp lại trong 
khi vận hành, áp suất có thể tăng lên bên trong bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS dẫn tới rò rỉ hoặc 
lỗi. Luôn kiểm tra việc lắp đặt bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS nhằm đảm bảo tất cả các ống đều 
không có nếp gấp, xoắn hoặc ép dẹp để dòng chảy lưu thông bình thường và đúng chiều. 

Buồng ly tâm tế bào được đặt lên giá ly tâm sẽ quay với tốc độ cao và có thể gây nguy hiểm. 
Tuân thủ tất cả các quy trình bảo đảm an toàn khi sử dụng máy ly tâm. Không mở nắp máy ly 
tâm hoặc chạm và buồng chứa cho tới khi tất cả các thành phần ngừng lại hoàn toàn. Không vi 
phạm bất kỳ cơ chế hoặc đặc tính an toàn nào vào bất kỳ lúc nào. 

Không có bộ phận hoặc phức hợp nào mà người dùng có thể tự bảo trì trên thiết bị Celution 
800/CRS. Việc bảo trì cần thực hiện bởi một kỹ thuật viên đạt tiêu chuẩn, được huấn luyện để sửa 
chữa, thay thế và kiểm tra những thành phần và phức hợp của hệ thống. Không cố gắng tháo rời 
và thay thế bất kỳ thành phần nào trên thiết bị Celution 800/CRS 

Không đặt bất kỳ phụ kiện, thành phần hoặc vật liệu nào khác ngoài những bộ phận được hướng 
dẫn trong tài liệu này vào trong khoang ly tâm hoặc trên/gần bất kỳ phần nào khác của thiết bị 
Celution 800/CRS vì có thể gây ra chấn thương cho người hoặc tổn hại đến hệ thống. Bao gồm 
việc lắp đặt sai bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS, sử dụng sai thiết bị hỗ trợ như thiết bị hút 
mỡ, sử dụng cờ lê (gắn vào bên trái của thiết bị) sai và không an toàn.

Rò rỉ dòng điện là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ shock điện cho người đang tiếp xúc với bất kỳ 
thành phần nhiễm điện nào của thiết bị. Mỗi thiết bị Celution 800/CRS đều được kiểm tra chất 
lượng để bảo đảm sự rò rỉ điện nằm trong giới hạn cho phép. Kiểm tra sự rò điện ít nhất một 
lần/năm hoặc sau khi làm đổ chất lỏng lên thiết bị hoặc khi có sự xung đột làm tăng vọt điện áp 
nghiêm trọng qua hệ thống.

Sức chứa của túi đựng chất thải xấp xỉ khoảng 10 L. Kiểm tra túi đựng chất thải định kỳ và đổ 
bỏ khi cần thiết. Có thể loại bỏ dịch thải vào bất kỳ lúc nào; tuy nhiên nên giữ lại một lượn dịch 
nhỏ trong túi (10-20 mL) để giữ túi ở trạng thái mở, từ đó dễ thêm vào hoặc tháo dịch ra hơn.
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33. Không di chuyển, đẩy, nghiêng, nằm hoặc tác động lực quá mạnh lên thiết bị khi vận hành hoặc 
khi những bánh xe đã được khóa.  

34.  
 

35.  

36.  

37. 
 

38.   
 

39.  

40. Bác sĩ lâm sàng nên được đào tạo về thiết bị và cách tiêm sản phẩm tế bào trước khi sử dụng. 

41. Mô mỡ cần xử lý nên được thêm vào thiết bị ngay lập tức khi đã thu được đủ lượng dự kiến.
  

42. 
  

 
 

 
 

 
 

Mô tả sản phẩm  
 

 

 

Kéo thiết bị nhẹ nhàng để di chuyển vượt quá một ngưỡng tương đương hoặc lớn hơn 20 mm 
độ cao hoặc, nếu có thể, ưu tiên di chuyển những thiết bị khác xung quanh.
Celase chỉ được sử dụng in vitro. Không dùng để tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.

Chỉ sử dụng Celase với hệ thống Celution 800/CRS.

Mặc dù dường như sẽ không xảy ra, khả năng và mức độ xảy ra phản ứng dị ứng sẽ tăng lên 
khi dùng một lượng quá mức Celase để phân ly mô mỡ. 
Liên hệ với nhà phân phối để xử lý một cách thích hợp thiết bị Celution 800/CRS khi kết thúc 
vòng đời sản phẩm.
Chỉ những nhà phẫu thuật đã được đào tạo về kỹ thuật hút mỡ là có thể thực hiện quy trình.

Tế bào ADRC thu được từ mô mỡ có thể được bảo quản tại nhiệt độ phòng trong vòng 2 giờ.

Những vấn đề khác cần cân nhắc khi điều trị bằng tế bào gốc

Việc sử dụng tế bào nền gốc và những tế bào đầu dòng liên quan khác trong điều trị ở người phải 
phù hợp với luật pháp và quy định của cơ quan quản lý tại quốc gia sở tại.

Màn hình hiển thị/phím bấm: Giao diện bao gồm 32 ký tự hiển thị thành 4 hàng, hoạt động như 
một dấu chỉ trực quan để biểu hiện: thông báo, thông tin cảnh báo và trạng thái vận hành. 
Phím bấm bao gồm 3 nút: “NEXT”, “STOP” và “BACK”

Nút nguồn “On/Off”: Nút nguồn “On/Off” được đặt tại phần phía dưới bên phải của bảng thiết bị 
và có thể được sử dụng thay thế nút STOP để thoát khỏi quá trình.

Máy ly tâm: Được sử dụng để rửa và cô đặc dung dịch tế bào chứa trong buồng ly tâm tế bào. 
Tính năng an toàn của hệ thống không cho phép bộ phận ly tâm vận hành nếu bộ vật tư tiêu hao 
Celution 805/CRS không được lắp đặt đúng vị trí và nắp khoang ly tâm không đóng lại.

Nắp khoang ly tâm: Ngăn chặn những vật thể bên ngoài đi vào khoang ly tâm và bảo vệ buồng 
vận hành tế bào cũng như người vận hành tránh tiếp xúc với những thành phần chuyển động. 
Nắp phải được đóng lại tại mọi thời điểm, ngoại trừ khi lắp đặt và tháo rời buồng ly tâm tế bào.

Hệ thống Celution 800/CRS bao gồm một thiết bị phần cứng duy nhất là thiết bị Celution 800/CRS, bộ 
vật tư tiêu hao dùng một lần Celution 805/CRS và enzym Celase dùng một lần. Thiết bị Celution 
800/CRS phân lập, cô đặc tế bào gốc và những tế bào đầu dòng liên quan khác từ mô mỡ thu được 
từ chính cơ thể của bệnh nhân trong cùng một tiến trình phẫu thuật. Tham khảo những mô tả được 
liệt kê bên dưới và những thông tin nhận diện hệ thống:



 

  

 

 

 

 
 

  

Cảm biến lượng chất lỏng (cảm biến khối lượng): Ghi nhận lượng dịch/mô có trong bình chứa 
mô mỡ và biểu hiện qua màn hình.

 
  

Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS: Hệ thống kín, vô trùng được sử dụng để thu thập và xử lý 
mô từ bệnh nhân.

 
 

Túi dung dịch vận hành máy: Người sử dụng tự trang bị, dung dịch vận hành được lắp đặt và 
kết nối với bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS dùng để để rửa và phân ly mô của bệnh nhân 
trong quá trình vận hành.

 
   

  

Van kẹp: Định hướng dòng chảy của dung dịch trong khi vận hành  

    

Cảm biến quang học: Nhận diện tình trạng chất lỏng trong hệ thống ống của bộ vật tư tiêu hao 
Celution 805/CRS

   

Cảm ứng áp suất: Nhận diện mức áp suất trong hệ thống ống của bộ vật tư tiêu hao Celution 
805/CRS

 
  

Máy lắc: Kết nối với bình chứa mô mỡ để trộn mô trong quá trình phân ly.
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Nguyên lý vận hành  

Những yêu cầu khi lắp đặt thiết bị 
 

 
 

  
 

Những vật tư cần thiết do Cytori cung cấp 
 

Bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS 
Celase, (tham khảo quy trình chuẩn bị dung dịch enzym trong tài liệu hướng dẫn sử dụng Celase) 
Bộ chuyển đổi xy-lanh*
 
* Bao gồm trong bộ vật tư vận hành Cytori 200/CK 
 

Những vật tư cần thiết khác 
 

(3) Túi dung dịch Lactate Ringer (LR) 1L  
o GHI CHÚ: dung dịch Lactate Ringer phải được làm ấm tại 37° ± 2°C trước khi kết nối với bộ vật 

tư tiêu hao Celution 805/IV
 

Xy lanh Toomey 60 ml*  

Xy lanh có khóa Luer 10 ml* 

Kim Fine-Ject 18 gauge x 1.5” *  

Kim tủy sống 18 gauge x 3.5” *  

Gạc vô trùng   
* Bao gồm trong bộ vật tư vận hành Cytori 200/CK 

 
Những vật tư được khuyến cáo sử dụng bởi Cytori 

 
Bộ vật tư vận hành Cytori 200/CK, bao gồm:
o Xy lanh Toomey 60 mL  

o Nắp xy lanh  

o Bộ chuyển đổi xy-lanh  

o Kim 18 gauge x 1.5”  

o Kim tủy sống 18 gauge x 3.5”  

 

Đảm bảo rằng môi trường khu vực lắp đặt thiết bị Celution 800/CRS thích hợp cho việc vận hành quy trình 
vô khuẩn cũng như thích hợp để thao tác với những vật liệu và chất thải có nguy cơ sinh học. Thiết bị 
Celution 800/CRS phải được lắp đặt bởi những nhân viên kỹ thuật được chứng nhận bởi Cytori trước khi 
sử dụng

Mô mỡ được đưa vào thiết bị Celution 800/CRS và phân ly nhờ enzym Celase để phóng thích những tế 
bào có nhân ra khỏi mạng lưới tế bào mỡ. Sau đó, thiết bị Celution 800/CRS sẽ bơm hỗn hợp tế bào đã 
phóng thích vào trong buồng ly tâm tế bào. Những tế bào có nhân trong hỗn hợp sẽ được cô đặc bằng 
các chu kỳ ly tâm ngắn. Chu kỳ ly tâm được lặp lại nhiều lần cho tới khi toàn bộ thể tích của hỗn hợp tế 
bào đầu vào được xử lý hết và dân số tế bào mong muốn hiện diện ở khoang đầu ra. Tế bào sau đó được 
rửa qua nhiều bước bằng dung dịch vận hành vô trùng trước khi sẵn sàng để bác sĩ lâm sàng sử dụng.
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o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 
Bộ dụng cụ ghép mỡ Cytori 540/IS, bao gồm:  
o Hộp tiệt trùng bộ dụng cụ ghép mỡ (bằng nhiệt ẩm) 

o (2) Cannula thâm nhiễm thẳng Coleman 16 gauge x 9 cm  

o (2) Cannula thâm nhiễm thẳng Coleman 14 gauge x 15 cm  

o (2) Cannula thâm nhiễm cong Coleman 16 gauge x 9 cm  

o Cannula phẫu tích chữ V, 3 mm x 26 cm 

o (2) Bộ nối khóa Luer kiểu “Nữ – Nữ”  

o (2) Bộ chuyển đổi xi lanh Toomey – khóa Luer  

o (2) Celbrush® 10 mL  

o Bộ dụng cụ Puregraft® 550/IS (Giá và thanh trượt) 

 
Những vật tư khác được khuyến cáo cho quy trình hút mỡ 

 
 

 
Dao mổ lưỡi #11  
 

Hướng dẫn lấy mỡ từ bệnh nhân  
 
Về kỹ thuật lấy mỡ và hướng dẫn tính toán liều lượng, vui lòng tham khảo phần Hướng Dẫn Kỹ Thuật 
Phẫu Thuật: Tái Cấy Ghép Mô Mỡ Được Làm Giàu Tế Bào Gốc Tự Thân trong hướng dẫn sử dụng này. 

 
  

 

  

Hộp tiệt trùng bộ dụng cụ lấy mỡ (bằng nhiệt ẩm) 

Tumescent LAMIS Cannula 14 gauge x 30 cm 

Tumescent LAMIS Cannula 14 gauge x 23 cm 

Tumescent LAMIS Cannula 14 gauge x 15 cm 

(2) Cannula lấy mỡ 3 mm x 32 cm  

(2) Cannula lấy mỡ 3 mm x 26 cm  

(2) Cannula lấy mỡ 3 mm x 15 cm  

(2) Khóa xy-lanh 60 mL  

Bộ dụng cụ lấy mỡ Cytori 530/IS, bao gồm:

Lidocaine
Epinephrine
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Lấy 10 ml máu ngoại biên (thực hiện vô trùng) cho vào trong ống vô trùng 10 ml chuyên dùng để 
lấy máu và đông máu.
Để máu lắng và đông tại nhiệt độ môi trường trong ít nhất là 10 phút.

Ly tâm máu trong 10 phút tại tốc độ 2000 vòng/phút tại nhiệt độ môi trường bằng máy ly tâm để bàn.
 

Sau khi ly tâm, lấy khoảng 3 ml huyết thanh người (thực hiện vô trùng) từ ống đông máu cho vào 
một ống hình nón vô trùng 15 ml. Khi đã thu được 3 ml tế bào từ thiết bị, thêm hỗn hợp tế bào vào ống 
và trộn nhẹ nhàng với huyết thanh người bằng cách đảo ngược ống nhiều lần. 

 
Ly tâm ống hình nón chứa tế bào đầu ra và huyết thanh người trong 3 phút với tốc độ 2000 vòng/phút 
tại nhiệt độ môi trường.  

Đảm bảo không làm xáo trộn cắn tế bào, tách và loại bỏ 3 ml dịch nổi. Sau đó, hòa cắn tế bào vào
trong một xy lanh vô trùng 10 mL 

Tham khảo phần hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật ở phụ lục F cho việc chuẩn bị mẫu cuối cùng.

Hướng dẫn chuẩn bị huyết thanh người tự thân

Khi cần bất hoạt lượng nhỏ hoạt tính enzym tồn dư, có thể thực hiện những bước sau đây:

GHI CHÚ: Nếu huyết thanh được xử lý trước khi hoàn thành việc chiết tách tế bào bằng máy 
Celution 30 phút có thể bảo quản huyết thanh ở 4oC (39oF). Tuy nhiên, tốt nhất là nên 
chuẩn bị huyết thanh ngay trước khi hoàn thành quy trình Celution.
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Chương 1: Lắp đặt thiết bị và vật tư tiêu hao   
 

Lắp đặt và vận hành  
 

 
 

 
 
Bước 1: Khóa bánh xe ở chân máy 
 

 Đẩy thiết bị Celution 800/CRS đến vị trí dự kiến (trên một bề mặt bằng phẳng) và khóa các bánh 
xe để ngăn không cho thiết bị di chuyển trong khi vận hành.  

 
 

 
HÌNH 2  

 
Bước 2: Cắm dây nguồn

Bật nút nguồn 

 
 

Cắm dây nguồn vào ổ cắm và vào nguồn AC tại bảng hệ thống phía dưới bên phải. Bảo đảm rằng 
nắp của máy ly tâm đang ở vị trí đóng.   

 
Bước 3: 
 

Bật hệ thống lên bằng cách bật nút nguồn nằm ở bảng hệ thống phía dưới bên phải sang vị trí “ON”
 

Màn hình sẽ hiển thị :  

 

 
Celution® 800/CRS 5.0/E0 
Press NEXT to continue. 

 

Những hướng dẫn sau đây giải thích các thao tác thường quy để vận hành thiết bị Celution 800/CRS. 
Nếu gặp phải lỗi hoặc các vấn đề, xem phần xử lý sự cố nằm ở cuối của tập hướng dẫn sử dụng này.

KHÔNG LẮP ĐẶT BỘ VẬT TƯ TIÊU HAO HOẶC TÚI LACTATE RINGER CHO ĐẾN KHI CÓ 
THÔNG BÁO CỦA THIẾT BỊ.
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GHI CHÚ:   Trong quá trình vận hành, thiết bị sẽ phát ra tín hiệu âm thanh để thông báo cho 
người dùng khi nào cần đưa mỡ vào để xử lý. Tín hiệu âm thanh cũng sẽ được 
phát ra khi có bất kỳ cảnh báo nào từ hệ thống. 

 
Xác nhận rằng phiên bản phần mềm mô tả trong tài liệu này phù hợp với hình ảnh thực tế hiển thị 
trên thiết bị. Nếu không đúng, tham khảo hướng dẫn tương ứng với phiên bản đang sử dụng. 

 
Nhấn nút “NEXT”. Nếu cửa máy ly tâm đang khóa, thao tác này sẽ giúp mở khóa. 

 
GHI CHÚ:  Nếu thiết bị gặp vấn đề khi mở khóa máy ly tâm, xem phụ lục B.32 để biết thêm chi tiết. 

Nếu thiết bị phát hiện đã có một bộ vật tư tiêu hao được lắp đặt, xem phụ lục B.2 để 
biết thêm chi tiết. Nếu thiết bị phát hiện bất kỳ Lỗi nào, xem phụ lục C để biết thêm chi tiết.

  

  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

Nhấn nút “STOP”  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

Nếu chuẩn bị xử lý mô ghép với thiết bị Celution 800/CRS, nhấn nút “NEXT”. Nếu chỉ vận hành 
để thu cắn tế bào, nhấn nút “BACK”

 
 

 

Màn hình sẽ hiển thị  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Open pump and centrifuge lids 
to verify lid sensors. 

Using Celution® for graft wash? 
 

Press NEXT for YES. 
Press BACK for NO. 

Must test STOP button. 
Press STOP to continue. 



 

Trang 15         

 Kéo chốt của máy ly tâm lên và sau đó mở nắp máy ly tâm. Cùng lúc đó mở nắp máy bơm.
 

 
Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

Bước 4: Lắp đặt bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS 
 

 Mở hộp carton và túi đóng gói vô trùng để tháo bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS ra. Đặt bộ vật tư 
tiêu hao nằm xuống một mặt phẳng để đảm bảo hệ thống ống không bị vặn xoắn hoặc gập lại. 
Tham khảo hình 3 bên dưới: 

 

 
HÌNH 3  

 
THẬN TRỌNG:   Không sử dụng bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS nếu bao bì không 

nguyên vẹn, đã bị mở hoặc dấu chỉ vô trùng không hợp lệ. 
 

Xác nhận khoang ly tâm không có mô hoại tử hoặc bất kỳ cản trở nào có thể làm tổn hại buồng 
ly tâm tế bào.  

 
 Đặt buồng ly tâm tế bào trên giá ly tâm như Hình 4 bên dưới, đảm bảo rằng buồng ly tâm 

hoàn toàn đặt lên phần trung tâm, vừa khít. Phải đặt buồng ly tâm tế bào thẳng xuống dưới vào 
bên trong giá ly tâm để tránh xảy ra lỗi.

  
  

 

 
HÌNH 4  

Load Consumable Set and close 
both pump and centrifuge lids 
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Đặt hệ thống ống của bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS lên trên bề mặt của thiết bị, định hướng 
hệ thống ống sao cho những dải màu xanh dương và xanh lá cây khớp với những dải màu xanh 
dương và xanh lá cây được dán decal lên bề mặt máy. 

 
Treo túi chứa chất thải lên 2 móc treo nằm ở phía sau của mặt trên, liền kề với các van. Đảm bảo 
là túi được lắp đặt một cách chắc chắn.  

 
Đặt bình chứa mô mỡ vào máy lắc nằm ở bên trái của thiết bị (khu vực tay vịn) được biểu hiện trên 
Hình 5 bên dưới. Bình chứa mô mỡ sẽ được gắn vào khoảng trống giữa chốt của kẹp máy lắc. 
Bảo đảm là bình chứa mô mỡ được đặt một cách chắc chắn tại vị trí này và cổng ra màu trắng bên 
dưới đóng lại như Hình 6.

 
 

 

 

 
 

 

  
Mở (trái)     Đóng (phải)  

HÌNH 6  

 
Đặt hệ thống ống đi xuyên qua bơm (đã mở nắp) và chèn vào sáu van kẹp như Hình 7 bên dưới. 
Đảm bảo rằng các ống được đặt hoàn toàn vào bên trong van.  

 
GHI CHÚ: Các van được giữ ở vị trí mở trong giai đoạn này để thuận lợi cho việc lắp đặt   

 

HÌNH 5
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 Chèn hai ống ngắn vào bên trong hai cảm biến áp suất bằng cách kéo nhẹ nhàng ống vào bên

trong khoang của cảm biến. Một khi được đặt đúng, bạn sẽ nghe một tiếng “click” nhẹ và có 
thể di chuyển dễ dàng.  

 
 Chèn ống từ bình chứa mô mỡ vào cảm biến quang học bằng cách đặt vào bên trong khoang 

cảm biến. Đảm bảo là ống được đặt vào một cách vừa vặn và chắc chắn.
 

 
 

 Định hướng hai ống vận hành tế bào theo chỉ dẫn màu xanh lá cây và xanh dương, tháo 2 nắp 
của khoang nhỏ và tháo nắp từ đoạn cuối. Kết nối hai phần này vào buồng ly tâm tế bào và đảm 
bảo rằng ống được đặt trong ống định hướng màu đen 

 
 

 Xoay núm vặn máy bơm về vị trí trung tâm như Hình 8 bên dưới. Chèn ống vào giữa núm vặn 
máy bơm và bề mặt bơm.

 
 

 

 
HÌNH 8  

Kéo ống ra đến gần nắp bơm màu xanh, đảm bảo rằng ống vẫn nằm đúng tại vị trí khi đóng nắp. 
 

Đậy nắp máy ly tâm và đóng chốt lại.  
 
  

HÌNH 7
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Bước 5: Xác nhận bộ vật tư tiêu hao đã được lắp đặt và kết nối với túi dung dịch vận hành 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

 
 

 

 
 

Nhấn nút “NEXT” để tiếp tục. Cửa máy ly tâm sẽ được khóa lại.  
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
Kết nối túi dung dịch vận hành với cổng mũi nhọn trên bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS.  
 
Nhấn nút “NEXT”  

 
Bước 6:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Connect warm 37°C Lactated 
Ringers (LR) bag, then press NEXT 

Consumable Set detected. 
Press NEXT to confirm. 

GHI CHÚ: Nếu thiết bị Celution 800/CRS không phát hiện bộ phận tư tiêu hao đã được lắp đặt 
một cách thích hợp khi nắp bơm và máy ly tâm đã đóng, một thông báo cảnh báo 
sẽ được hiển thị cùng với tín hiệu âm thanh. Xem phụ lục B.3-B.6 để biết thêm chi tiết.

GHI CHÚ: Nếu thiết bị Celution 800/CRS không phát hiện bình chứa mô mỡ được lắp đặt một 
cách thích hợp khi nhấn nút “NEXT”, một thông báo cảnh báo sẽ được hiển thị cùng 
với tín hiệu âm thanh. Xem phụ lục B.10 để biết thêm chi tiết.

GHI CHÚ: Nếu thiết bị gặp vấn đề về việc khóa máy ly tâm, xem phụ lục B.33 để biết thêm chi tiết.

GHI CHÚ: Móc treo có thể cần được kéo lên để khóa vào đúng vị trí.

THẬN TRỌNG: Một khi đã bắt đầu vận hành, việc chạm hoặc làm xáo trộn hệ thống ống bên 
trong cảm biến quang học hoặc cảm biến áp suất có thể dẫn đến lỗi.

Treo túi chứa dung dịch vận hành được làm ấm (37oC, 98.6oF) trên móc nằm ở bên trái thiết bị, 
gần khu vực tay vịn.

Màn hình sẽ hiển thị:

Kiểm tra hệ thống và kiểm tra rò rỉ dịch



 

  

  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

  

 
 

 Một loạt những hạng mục kiểm tra được thực hiện để đảm bảo phần cứng và bộ vật tư tiêu hao 
thực hiện đúng chức năng. 

 
 

 
 

 

 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

  

 
 

 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 
 

Press NEXT if fluid drained and 
no leaks present, otherwise BACK 

Testing set for leakage. 
Please wait. 

Performing system check. 
Please wait. 
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Một phần mềm chẩn đoán giờ sẽ kiểm tra hệ thống.

GHI CHÚ: Nếu thiết bị Celution 800/CRS KHÔNG vượt qua được phần kiểm tra hệ thống, 
thiết bị sẽ hiển thị một thông báo cảnh báo cùng với tín hiệu âm thanh. 
Xem phụ lục B.12-B.17 để biết thêm chi tiết.

GHI CHÚ: Nếu thiết bị Celution 800/CRS KHÔNG vượt qua được phần kiểm tra rò rỉ dịch, 
thiết bị sẽ hiển thị một cảnh báo (xem phụ lục B.18 để biết thêm chi tiết) hoặc 
một thông báo lỗi (xem Phụ lục C để biết thêm chi tiết).

Kiểm tra tính toàn vẹn của bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS

Hệ thống sẽ bơm một lượng dung dịch vận hành đi vào bộ vật tư tiêu hao để kiểm tra rò rỉ dịch. 
Dung dịch vận hành đầu tiên sẽ đi vào bình chứa mô mỡ, sau đó bình chứa sẽ lắc trộn. Sau khi 
quá trình trộn hoàn tất, dung dịch sẽ được chuyển từ bình chứa đến buồng ly tâm tế bào và sau 
đó buồng sẽ quay.

Sau khi quá trình ly tâm hoàn tất, dung dịch vận hành được đưa vào túi chứa chất thải. Sau đó 
người sử dụng sẽ được hệ thống yêu cầu kiểm tra rò rỉ dịch. Thực hiện việc kiểm tra bằng mắt 
bình chứa mô mỡ, buồng ly tâm tế bào và khoang ly tâm bao gồm cả giá ly tâm. Xác nhận bình 
chứa mô mỡ và buồng ly tâm tế bào ráo nước và bộ vật tư tiêu hao không bị rò rỉ.
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Bước 7: Xác nhận không rò rỉ dịch  
 

Nếu bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS không rò rỉ dịch, nhấn nút “NEXT”.   
 

  

 
 

Nếu bình chứa mô mỡ có khối lượng nằm trong giới hạn cho phép, hệ thống sẽ cho các cảm biến 
khối lượng đối trọng trước khi thêm mô mỡ vào.

 
 

 
Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

 
  

Container is in range. 
Zeroing load cell. Please wait. 

GHI CHÚ: Nếu bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS KHÔNG vượt qua được phần kiểm tra 
rò rỉ, nhấn nút “BACK” và tháo bỏ bộ vật tư tiêu hao theo chỉ dẫn. Tham khảo 
chương 5A, Bước 5 về cách tháo bỏ vật tư tiêu hao và tắt hệ thống. Tiếp tục 
thực hiện bước 3 với một bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS mới.

GHI CHÚ: Nếu bình chứa mô mỡ không nằm trong giới hạn khối lượng đúng một thông báo 
lỗi sẽ xuất hiện. Xem phụ lục B.19 hoặc B.20 để biết thêm chi tiết.



 

  

  
 
Bước 1: Thêm mỡ  
 

 
HÌNH 9  

 

 

 
 

Hệ thống sẽ yêu cầu thêm mô mỡ vào  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Add lipoaspirate for cell  
processing to container. 

GHI CHÚ: Trong khi vận hành, thiết bị sẽ phát ra tín hiệu âm thanh để thông báo người dùng 
thêm mô mỡ vào để vận hành. Mô mỡ nên được thêm vào thiết bị ngay khi tổng 
lượng cần thiết được lấy đủ. Tế bào ADRC thu được sau cùng có thể được dự trữ 
tại nhiệt độ phòng trong thời gian lên đến 2 giờ.

GHI CHÚ: Lượng mô mỡ tối thiểu để vận hành là 100 mL. Lượng mô mỡ tối đa là 360 mL

Chương 2: Rửa mỡ

Thông báo sau đây sẽ hiển thị khi thiết bị phát hiện đủ lượng mỡ cần thiết để vận hành.

Trang 21 

Dịch mỡ hút ra được bao gồm cả mô mỡ và dung dịch thừa. Để đưa mỡ vào, trước tiên tháo nắp 
(giữ lại nắp này) từ cổng số 3 của bình chứa. Kế tiếp, nối đầu chuyển đổi xy lanh với cổng bình 
chứa. Nghe âm thanh “click”. Sau đó nối xy lanh Toomey chứa dịch mỡ vào và bơm toàn bộ 
lượng mỡ vào trong bình chứa. Một khi tất cả các xy lanh đã được bơm hết (tối đa lên đến 500 
ml dịch mỡ hút được), tháo bỏ đầu chuyển xy lanh và lắp nắp cổng bình chứa vào.
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Màn hình sẽ hiển thị:  

 

 
  

  
 

 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
  

 
 

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

 

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

Draining excess fluid from  
lipoaspirate. Please wait. 

Waiting for separation.  
Please wait. 

Confirm container port is  
closed, then press NEXT. 

Press NEXT when done  
filling container. 

THẬN TRỌNG: Không đưa vào bình chứa mô mỡ trên 500 ml dịch. Nếu bình chứa quá đầy, 
xem phục lục A.1-A.5 để biết thêm chi tiết.

Bước 2: Phân tách lần đầu và tháo dịch

Sau khi thêm mỡ hút vào, nhấn nút “NEXT”

Kiểm tra và đảm bảo cổng bình chứa đang ở trạng thái đóng, sau đó nhấn nút “NEXT”. Quá trình 
vận hành sẽ dừng lại trong hai phút để dịch tách lớp.

Sau khi tạm ngừng, hệ thống sẽ bắt đầu xử lý mô bằng cách tháo dịch thừa trong bình chứa mô mỡ.

Khi cảm ứng hệ thống không phát hiện được dịch thừa trong bình chứa mô mỡ, người dùng 
được yêu cầu xác nhận rằng bình chứa mô mỡ đã được tháo hết dịch thừa.



 

 

 
 

 
 

 Nếu bình chứa mô mỡ chưa được tháo hết dịch, nhấn nút “BACK” để tiếp tục tháo dịch thừa. 
Xem Phụ lục A.6-A.8 để biết thêm chi tiết về chu kỳ thực hiện tháo dịch thừa. 

 

   
      

HÌNH 10  
 

  

 
Bước 3:   
 

  
 

 

 
  

Nếu thể tích mô ít hơn mức khuyến cáo, nhấn “BACK” và thêm mỡ vào. Hệ thống sẽ quay trở lại 
Chương 2, Bước 1. . 

 
Nếu thể tích mô mỡ đã nằm trong giới hạn cho phép, nhấn “NEXT” và tiến hành Bước 4: Rửa mỡ.  

 
 

 
   

 
 
 
 

~205 mL tissue detected. NEXT to 
   continue, BACK to add more. 

Press NEXT if excess fluid is  
   drained, if not press BACK. 
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Dịch thừa ĐÃ được tháo hếtDịch thừa CHƯA được tháo hết 

Nếu bình chứa mô mỡ đã được tháo dịch, nhấn nút “NEXT”. Thiết bị sẽ tiến hành kiểm tra lượng 
mỡ trong bình chứa. 

Đo lượng mỡ và hiển thị

Nếu thể tích mô nằm trong giới hạn cho phép, thông báo sau đây sẽ được hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Nếu thể tích mỡ quá ít để bắt đầu vận hành: Xem phụ lục A.9-A.11

Nếu thể tích mỡ thấp hơn mức giới hạn dưới (100 mL), thông báo sau đây sẽ được hiển thị:
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TISSUE WASH 
Adding lactated ringers 

to the container.  
Approximate Time Left:  1h 40m 

~460 mL detected, max=360 mL. 
remove excess tissue, press NEXT 

Less than 100 mL tissue detected 
add more tissue and press NEXT 

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Trang 24

Nếu thể tích mỡ quá nhiều để bắt đầu vận hành: Xem phụ lục A.12

Nếu thể tích mỡ cao hơn giới hạn trên (360 ml), một thông báo về lượng mỡ thừa sẽ hiển thị.

Bước 4: Rửa mỡ

GHI CHÚ: Thể tích mô được hiển thị ở trên (~460 mL) chỉ là một ví dụ.

GHI CHÚ: Thiết bị có thể lặp lại chu kỳ nhiều lần để rửa sạch mỡ. Mặc dù số chu kỳ rửa mỡ 
được thiết lập tự động, người dùng có thể cần chuẩn bị thêm túi dung dịch vận 
hành vì thiết bị có thể yêu cầu người dùng thay thế túi dung dịch vận hành 
lượng dịch cạn kiệt. Xem phụ lục B.1 để biết thêm chi tiết.

Dung dịch vận hành sẽ được đưa vào bình chứa mô mỡ.

Sau khi thêm dung dịch vận hành vào, thiết bị sẽ lắc trộn và rửa mỡ trong 60 giây, sau đó ngưng lại 
và đợi trong 60 giây để tách lớp.



 

  

 
 

  

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
  
  

Press NEXT if excess fluid is  
drained, if not press BACK. 

TISSUE WASH 
Removing excess fluid  

from the container. 
Approximate Time Left:  1h 40m 

TISSUE WASH 
Waiting for separation.  

Please wait. 
Approximate Time Left:  1h 40m 

TISSUE WASH 
Washing tissue.  

Please wait. 
Approximate Time Left:  1h 40m 

Trang 25

Trong khi lắc trộn, màn hình sẽ hiển thị:

Trong khi phân tách màn hình sẽ hiển thị:

Sau khi rửa mỡ, dịch thải trong quá trình rửa sẽ được chuyển đến túi chứa chất thải

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

GHI CHÚ: Thiết bị có thể phát hiện vị trí tắc nghẽn trong đường ống khi tháo dịch ra khỏi 
bình chứa mô mỡ. Xem phụ lục B.21 để biết thêm chi tiết.

Sau khi loại bỏ dịch thải, thiết bị sẽ yêu cầu người dùng xác nhận là dịch đã được tháo sạch.



 

  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
  

Dịch thừa đã tháo sạch
HÌNH 11

Nếu bình chứa mô mỡ chưa tháo hết dịch, nhấn “BACK” để tiếp tục tháo dịch thừa. Xem phụ lục 
A.6 – A.8 để biết thêm chi tiết thực hiện chu kỳ tháo dịch thừa.

Nếu bình chứa mô mỡ đã tháo sạch dịch, nhấn nút “NEXT”. Hệ thống giờ sẽ bắt đầu quá trình 
phân ly mỡ.

Trang 26



 

  

  
 
Bước 1:  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 
 

Add 3.7 mL of Celase®.  
Press NEXT when ready. 

Reconstitute Celase®  
with 5 mL of LR. 

 Preparing for digestion.  
Please wait for next prompt. 

Replace LR bag with full 37°C  
   bag. Press NEXT when ready. 

Preparing for digestion. 
Clearing tubing. Please wait. 

Trang 27 

Chương 3: Phân ly mỡ
Rửa hệ thống ống và lắp túi dung dịch vận hành mới

Hệ thống sẽ làm sạch dịch thừa trong đường ống. 

Màn hình sẽ hiển thị:

Thiết bị giờ sẽ yêu cầu một túi dung dịch vận hành mới trước khi bắt đầu quá trình ly giải.

Màn hình sẽ hiển thị:

Bước 2: Thêm Celase
(Chuẩn bị dung dịch enzyme theo hướng dẫn sử dụng Celase (IFU))

Sau khi thay thế dung dịch Lactate Ringer, nhấn nút “NEXT” để tiếp tục.

Màn hình sẽ hiển thị:

Dựa trên thể tích mỡ được xác định trong Chương 2 Bước 3, màn hình sẽ hiển thị lượng Celase 
tính được. Thêm một lượng Celase thích hợp vào cổng bên trên của bình chứa mô mỡ bằng xy-lanh. 
Đảm bảo rằng cổng này được đóng trước khi tiếp tục.

Màn hình sẽ hiển thị:



 

Trang 28   

GHI CHÚ:  
 

 
Thể tích mỡ  Celase  

100 mL  1.8 mL 
120 mL 2.1 mL 
135 mL 2.4 mL 
150 mL 2.7 mL 
170 mL 3.0 mL 
190 mL 3.4 mL 
205 mL 3.7 mL 
220 mL 3.9 mL 
240 mL 4.3 mL 
260 mL 4.6 mL 
270 mL 4.8 mL 
290 mL 5.0 mL 
305 mL 5.0 mL 
320 mL 5.0 mL 
340 mL 5.0 mL 
360 mL 5.0 mL 

 
Sau khi thêm một lượng Celase thích hợp, nhấn nút “NEXT”.  

 

 
  
Bước 3: Phân ly mỡ  
 

   
 

 
 

 
 

  

TISSUE DIGESTION 
Waiting for separation.  

Please wait. 
Approximate Time Left:  1h  5m 

TISSUE DIGESTION 
 Performing cell isolation. 

Please wait. 
Approximate Time Left:  1h 20m 

Confirm container port is    
closed, then press NEXT. 

Lượng Celase trình bày trên đây là một ví dụ. Tham khảo bảng sau đây để 
biết lượng Celase cần thiết theo thể tích mỡ. 

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:
Kiểm tra để đảm bảo cổng bình chứa đang ở trạng thái đóng, sau đó nhấn nút “NEXT”.

Quá trình phân ly mất 15 phút. Sau đó, máy lắc sẽ ngưng lại để hỗn hợp tách lớp trong 5 phút. 

Màn hình sẽ hiển thị:



 

  

  
 

 
 

 

 
 
GHI CHÚ: 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

  

Press NEXT if pink lower layer  
is drained, BACK if not. 

ADRC PROCESSING 
Removing ADRCs 
from the container. 

Approximate Time Left:  1h  0m 
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Chương 4: Phân tách ADRC
Sau khi phân tách, tế bào được cô đặc trong máy ly tâm. Quá trình có thể sẽ diễn ra trong nhiều 
chu kỳ tùy theo lượng mô ban đầu.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Xem phụ lục A.14-A.18 để biết ý nghĩa của tất cả những thông báo có thể 
hiển thị trong khi phân tách ADRC.

Xem phụ lục B để biết ý nghĩa những cảnh báo có thể xuất hiện.

Xem phụ lục C để biết ý nghĩa những thông báo lỗi có thể xuất hiện.

Khi thiết bị nhận diện tất cả mỡ ly giải đã được xử lý, hệ thống sẽ ngưng lại để chờ 
người dùng xác nhận điều này.

HÌNH 12
Nếu phát hiện lớp dịch màu hồng bên dưới CHƯA ĐƯỢC tháo hết, nhấn BACK

Kiểm tra bình chứa mô mỡ và xác nhận dịch mỡ ly giải đã được tháo hết chưa. Nhấn “BACK” 
nếu vẫn còn dịch mỡ ly giải cần được xử lý.
Nhấn “NEXT” để xác nhận rằng tất cả dịch mỡ ly giải đều đã được tháo hết khỏi bình chứa. 
Thiết bị sẽ bắt đầu chu kỳ cô đặc cuối cùng.



 

  

  
 

GHI CHÚ: 

 
 

  

     

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

  
 

  
  
 

ADRC PELLET WASH 
Resuspending 

cell pellet. 
Approximate Time Left:  0h 25m 

ADRC PROCESSING 
Concentrating  

cell pellet. 
Approximate Time Left:  0h  30m 

Chương 5: Rửa cắn ADRC và tắt hệ thống
Có thể lưu trữ tế bào ADRC thu được tại nhiệt độ phòng trong 2 giờ.

Thiết bị sẽ hoàn thành ba chu kỳ ly tâm.

Xem Phụ lục B cho bất kỳ cảnh báo nào có thể xảy ra.

Chương 5 bao gồm 2 phần: Chương 5A và Chương 5B.

Chương 5A: Bao gồm quá trình phân tách tế bào bằng thiết bị Celution 800/CRS cho các quy trình 
phẫu thuật tổng quát.

Xem trang 5A-1

Xem trang 5B-1

Chương 5B: Bao gồm quá trình phân tách tế bào bằng thiết bị Celution 800/CRS và tạo mô ghép 
cho phẫu thuật thẩm mỹ và tạo hình.

Chương 5A: Xử lý tế bào với Celution cho quy trình phẫu thuật 
tổng quát. 
Bước 1: Ly tâm lần cuối để tách ADRC

Thiết bị thực hiện chu kỳ cô đặc tế bào cuối cùng trước khi bắt đầu rửa cắn ADRC.

Trong khi đang cô đặc tế bào, màn hình sẽ hiển thị:

Bước 2: Rửa cắn ADRC

Thiết bị sẽ tự động chuyển sang giai đoạn rửa cắn ADRC.

Màn hình sẽ hiển thị:

GHI CHÚ: Xem phụ lục A.19, A.24 và A.25 cho tất cả các thông báo có thể xuất hiện trong 
giai đoạn rửa cắn ADRC.

Trang 30 



 

  

  
 

 
 

 

  
 

   
 

   
 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

GHI CHÚ: 

 

Remove output from chamber. 
Press NEXT when ready. 

Cell processing complete.  
Press NEXT to unlock Centrifuge. 

Trang 31 

Bước 3: Kết thúc quá trình

Khi quá trình đã kết thúc, một tiếng “beep” sẽ phát ra để gây chú ý và thông báo dưới đây sẽ hiển thị.

Màn hình sẽ hiển thị:

Nhấn “NEXT” để mở khóa máy ly tâm và tắt âm “beep”.

GHI CHÚ: Nếu thiết bị có vấn đề về mở khóa máy ly tâm, xem phụ lục B.32 để biết thêm chi tiết.

Màn hình sẽ hiển thị:

Bước 4: Thu thập tế bào (5 mL tổng cộng, 2.5 mL mỗi bên)

Sử dụng cờ lê cho buồng ly tâm tế bào (gắn vào bên trái của thiết bị), xoay một trong những 
đĩa trắng trên buồng ly tâm tế bào 90o để buồng tế bào đầu ra nằm thẳng hàng với cổng hút.

Lau cổng hút bằng bông tẩm cồn.

Có hai cách để lấy tế bào ra: Tháo nắp khóa Luer, hoặc giữ nắp lại và chọc kim xuyên qua 
lớp màng vách.

Sử dụng một xy-lanh 10 mL với kim 18 gauge x 3-1/2” để bơm chậm dung dịch vào và ra khỏi 
xy-lanh ba lần, nhằm hòa trộn cắn tế bào có nhân vào dung dịch.
Hút dung dịch tế bào bên trong xy-lanh khi kết thúc. 

Lặp lại các bước trên cho đầu còn lại của buồng ly tâm tế bào. 

Sau khi tách tế bào ra, nhấn nút “NEXT”.

Nếu cần sử dụng một lượng nhỏ dịch tế bào, có thể thực hiện theo các bước
bên dưới (được thực hiện dưới sự giám sát của người đại diện từ Cytori hoặc 
bởi người vận hành đã được huấn luyện để thực hiện quy trình này):

Sau khi mở khóa máy ly tâm, một thông báo mới sẽ xuất hiện.



 

  

 
 

  
    

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

Power off Celution® 800/CRS 
 or cycle power for new process. 

Remove consumable set.  
Press NEXT when ready. 

Clamp attached bags. 
Press NEXT when ready. 

Trang 32 

Theo phương pháp kể trên, chọc kim vào bên trong buồng ly tâm tế bào một cách cẩn thận để 
không làm xáo trộn cắn tế bào. KHÔNG HÒA TRỘN DUNG DỊCH TRỞ LẠI.

Rút ra lượng chất lỏng không mong muốn như yêu cầu. Ví dụ, để thu được tổng cộng 3 mL 
dịch tế bào từ hai đĩa chứa tổng cộng 5 mL, cần loại bỏ 1 ml dung dịch từ mỗi buồng vận hành.

Lượng dịch và cắn còn lại trong mỗi buồng giờ có thể tái hòa trộn bằng những kỹ thuật được 
mô tả ở trên.

Sau khi lấy tế bào ra, nhấn nút “NEXT”.

Bước 5: Tháo rời bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS

Người dùng sẽ được yêu cầu kẹp hệ thống ống vào các túi.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Sau khi kẹp vào các túi, nhấn nút “NEXT”

Tháo rời buồng ly tâm tế bào từ giá ly tâm và xử lý tòan bộ vật tư tiêu hao 805/CRS dựa trên 
những khuyến cáo phổ quát cho rác thải nguy hiểm sinh học.

Sau khi tháo rời bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS, nhấn nút “NEXT”

Màn hình sẽ hiển thị:



 

  

 
 

 
 

 

Chương 5B: Ghép mô với Celution trong phẫu thuật thẫm mỹ 
và tạo hình.  
 

  
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

ADRC PROCESSING 
During centrifugation, manually 
  drain excess container fluid. 

Approximate Time Left:  0h  30m 

Tháo dây nguồn ra và tham khảo hướng dẫn vệ sinh trong Chương 6 để khử trùng thiết bị 
trước khi thực hiện quá trình kế tiếp.

Đóng nắp máy ly tâm và tắt nguồn thiết bị.

Bước 1: Ly tâm lần cuối để tách ADRC

Thiết bị thực hiện chu kỳ cô đặc tế bào cuối cùng trước khi bắt đầu xử lý ADRC.

Khi bắt đầu quá trình ly tâm cuối cùng, thiết bị Celution 800/CRS sẽ phát ra tiếng beep 
trong vòng 30 giây.

Trong khi đang cô đặc, màn hình sẽ hiển thị:

HÌNH 13 

Loại bỏ dịch thừa từ bình chứa mô mỡ qua cổng bên dưới bình chứa mô mỡ bằng một xy-lanh 
Toomey 60 mL (như Hình 13), xem phụ lục A.28 để biết thêm chi tiết.

Sau chu kỳ ly tâm cuối cùng thiết bị Celution 800/CRS sẽ yêu cầu người dùng xác nhận bình 
chứa mô mỡ đã được tháo dịch hoàn toàn.

Trang 33



 

  

 

 
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Add lipoaspirate for graft to  
container, then press NEXT. 

Container drained?  
Press NEXT when ready. 

Preparing for Graft Tissue 
addition. Please wait. 

Container drained?  
Press NEXT when ready. 
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Màn hình sẽ hiển thị:

Khi dịch thừa đã được tháo ra hết, nhấn nút “NEXT” để tiếp tục.

Bước 2: Chuẩn bị mô ghép 

Thiết bị Celution 800/CRS sẽ bắt đầu rửa sạch bình chứa mô mỡ bằng cách bơm 200 mL 
dung dịch vận hành vào trong.

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Màn hình sẽ hiển thị:

Khi bình chứa đã được rửa sạch, thiết bị sẽ yêu cầu xác nhận bình chứa mô mỡ 
đã tháo hết dịch.

Nhấn nút “NEXT” để tiếp tục.

Thêm mỡ hút mới vào bình chứa. Sau đó, nhấn nút “NEXT”.



Trang  35

Màn hình sẽ hiển thị:

. Kiểm tra để đảm bảo cổng bình chứa đang ở trạng thái đóng, và sau đó nhấn nút “NEXT”. 
Quá trình sẽ tạm ngưng trong hai phút để dịch mỡ tách lớp.

Màn hình sẽ hiển thị:

. Sau khi tách lớp, thiết bị Celution 800/CRS sẽ tháo dịch tumescent từ bình chứa vào túi đựng 
chất thải.

Màn hình sẽ hiển thị:

. Sau khi loại bỏ hết dịch tumescent, thiết bị yêu cầu người dùng xác nhận dịch thừa đã được 
tháo ra hết.

Màn hình sẽ hiển thị:

. Nếu bình chứa mô mỡ chưa tháo hết dịch thừa, nhấn nút “BACK” để tiếp tục tháo dịch thừa. 
Xem phụ lục A.6 – A.8 để biết thêm chi tiết về việc thực hiện các chu trình tháo dịch thừa.

. Nếu bình chứa mô mỡ đã tháo hết dịch thừa, nhấn nút “NEXT”

. Thiết bị giờ sẽ yêu cầu người dùng thay một túi dung dịch vận hành mới trước khi bắt đầu 
quá trình rửa tế bào.

Press NEXT if excess fluid is 
drained, if not press BACK.

Draining excess fluid from
lipoaspirate. Please wait.

Waiting for separation.
Please wait.

Confirm container port is
closed, then press NEXT.
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Màn hình sẽ hiển thị:

 
 . 
  
Bước 3: Rửa cắn ADRC  
 . Thiết bị sẽ tự động chuyển sang giai đoạn rửa cắn ADRC. 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 GHI CHÚ: Xem phụ lục A.19 – A.25 để biết ý nghĩa của tất cả các thông báo có thể xuất hiện 
trong giai đoạn rửa cắn ADRC.   

 .
 

Sau khi rửa cắn ADRC, hệ thống sẽ cho tách lớp mô ghép lần cuối trong 2 phút.  
 Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 
GHI CHÚ: Xem phụ lục A.26 – A.27 để biết ý nghĩa của tất cả các thông báo có thể xuất hiện 
trong giai đoạn tách lớp cuối cùng.  

 

Bước 4: Kết thúc quá trình
  

 . Sau khi loại bỏ dung dịch tumescent, thiết bị sẽ yêu cầu người dùng xác nhận dịch thừa 
đã được tháo hết.

 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 

Press NEXT if excess fluid is  
drained, if not press BACK. 

Final graft tissue separation. 
Please wait. 

 
Less than 3 minutes remaining. 

ADRC PELLET WASH 
Resuspending 

cell pellet. 
Approximate Time Left:  0h 25m 

Replace LR bag with full 37°C  
   bag. Press NEXT when ready. 

Sau khi thay túi dịch Lactate Ringer mới, nhấn nút “NEXT”. Thiết bị Celution 800/CRS sẽ bắt 
đầu rửa tế bào và hoàn tất ba chu kỳ ly tâm để rửa mô trong bình chứa.
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. Nếu bình chứa mô mỡ chưa được tháo hết dịch, nhấn nút “BACK” để tiếp tục tháo dịch thừa. 
Xem phụ lục A.6-A.8 để biết thêm chi tiết về việc thực hiện các chu trình tháo dịch thừa.

 . Khi bình chứa mô mỡ tháo hết dịch thừa, nhấn nút “NEXT”.  
 . Hệ thống sẽ hiển thị một thông báo mới để xác nhận dịch thừa đã được tháo hết. 

Xem phụ lục A.8 để biết thêm chi tiết.
  

  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 . Nếu bình chứa mô mỡ đã tháo hết dịch, nhấn nút “NEXT”.  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Nhấn nút “NEXT” để mở khóa máy ly tâm và tắt tiếng “beep” cảnh báo. 
 

GHI CHÚ: Nếu thiết bị có vấn đề về mở khóa máy ly tâm, xem phụ lục B.32 để biết thêm chi tiết.  
 . Sau khi mở khóa máy ly tâm, một thông báo mới sẽ được hiển thị. 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 

Bước 5: Thu thập tế bào (5 mL tổng cộng, 2.5 mL mỗi bên)     
 . Sử dụng cờ lê cho buồng ly tâm tế bào (gắn vào bên trái của thiết bị), xoay một trong những 

đĩa trắng trên buồng ly tâm tế bào 90o để buồng tế bào đầu ra nằm thẳng hàng với cổng hút.
 

 Lau cổng hút bằng bông tẩm cồn.
 

 
.
.

Có hai cách để lấy tế bào ra: Tháo nắp khóa Luer, hoặc giữ nắp lại và chọc kim xuyên qua 
lớp màng vách.

 
 

Remove output from chamber. 
Press NEXT when ready. 

Cell processing complete.  
Press NEXT to unlock Centrifuge. 

If there is excess fluid, drain 
manually. Press NEXT when ready. 
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. Sử dụng một xy-lanh 10 mL với kim 18 gauge x 3-1/2” để bơm chậm dung dịch vào và ra khỏi 
xy-lanh ba lần, nhằm hòa trộn cắn tế bào có nhân vào dung dịch. Hút dung dịch tế bào bên 
trong xy-lanh khi kết thúc (khoảng 2.5 ml bên trong xy-lanh)

 

 . Lặp lại các bước trên cho đầu còn lại của buồng ly tâm tế bào. 

 . Sau khi tách tế bào ra, nhấn nút “NEXT”.
 

 
Bước 6: Thêm tế bào ADRC thu được vào mô ghép  
 . Tháo nắp bảo vệ màu xanh từ cổng Luer trên bề mặt bình chứa, bơm tế bào thu được vào.

 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Sau khi tế bào được thêm vào bình chứa, nhấn nút “NEXT”.  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Sau khi người dùng nhấn nút “NEXT”, bình chứa mô mỡ sẽ bắt đầu lắc trộn trong 90 giây

 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Khi quá trình lắc trộn hoàn tất, thiết bị Celution 800/CRS sẽ yêu cầu người sử dụng rút mô 

ghép ra khỏi bình chứa mô mỡ.
 
 
 
 
 

Mixing cells and graft tissue. 
Please wait. 

 
Mixing for 90 seconds. 

Confirm container port is    
closed, then press NEXT. 

Add cells to blue container port 
  replace cap, then press NEXT. 
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Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Rút mô ghép ra khỏi bình chứa mô mỡ thông qua cổng đầu ra nằm ở phía đáy của bình chứa mô 
mỡ bằng một xy-lanh Toomey 60 mL như Hình 14, xem Phụ lục A.28 để biết thêm chi tiết. 
Sau đó nhấn nút “NEXT”.

 
HÌNH 14  

 
Bước 7: Tháo rời bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS  
 . Người dùng sẽ được yêu cầu kẹp hệ thống ống vào các túi. 
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Sau khi kẹp vào các túi, nhấn nút “NEXT”  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 
 . Tháo rời buồng ly tâm tế bào từ giá ly tâm và xử lý toàn bộ vật tư tiêu hao 805/CRS dựa trên 

những khuyến cáo phổ quát cho rác thải nguy hiểm sinh học.  
 

Remove consumable set.  
Press NEXT when ready. 

Clamp attached bags. 
Press NEXT when ready. 

Remove graft tissue from  
 container, press NEXT when done. 
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. Sau khi tháo rời bộ vật tư tiêu hao Celution 805/CRS, nhấn nút “NEXT”  
 

Màn hình sẽ hiển thị:  

 

. Đóng nắp máy ly tâm và tắt nguồn thiết bị.  
 . Tháo dây nguồn ra và tham khảo hướng dẫn vệ sinh trong Chương 6 để khử trùng thiết bị 

trước khi thực hiện quá trình kế tiếp.
  

  

Power off Celution® 800/CRS 
 or cycle power for new process. 
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Chương 6: Vệ sinh và bảo trì  
 
Việc tuân thủ những hướng dẫn sau đây sẽ đảm bảo quá trình vận hành không gặp sự cố trong suốt 
vòng đời của sản phẩm

 
 

Vệ sinh  
 
Thiết bị Celution 800/CRS phải được vệ sinh sau mỗi lần sử dụng và trước khi đưa vào nơi bảo quản 
khi không được sử dụng thường xuyên. 
 
Ghi chú:  

 
Cảnh báo:  

 
  

 
Vệ sinh những thành phần sau đây với vải cotton và chất sát trùng được cho phép: . Nắp máy ly tâm . Màn hình, bàn phím .  . Khu vực ly tâm

Buồng ngăn
 

 
Loại bỏ những phần thừa/bẩn với một khăn cotton sạch và nước.
Lau khô với khăn cotton sạch.

 
 

 
Phần bên dưới: 
Nếu có chất lỏng từ bất kỳ nguồn nào đi vào bên trong máy, yêu cầu một kỹ thuật viên đã được đào tạo 
kiểm tra hệ thống ngay lập tức. 
 
 

Bảo trì định kỳ (khi cần thiết)  
 
Cảm biến quang học: 

 
 

. Nhúng một đầu tăm bông trong nước . Dùng tăm bông lau nhẹ nhàng xuyên qua cảm biến để loại bỏ mô hoại tử . Dùng tăm bông khô lau nhẹ nhàng cảm biến.  

 Cảm biến và van áp suất:  . Lau bằng tăm bông và mảnh vải sạch, sử dụng chất tẩy rửa đã được cho phép.  . Loại bỏ những phần thừa/bẩn với một mảnh vải cotton sạch và nước. . Lau khô bằng vải cotton sạch  
 Đầu bơm:  

Chỉ sử dụng những chất sát trùng trung tính được cho phép sử dụng trong bệnh viện. 
Không sử dụng chất sát trùng có chứa acetone, benzene, dầu hoặc những chất có tính 
kiềm, acid hoặc ăn mòn mạnh. Nếu phải sử dụng chất tẩy trắng có chứa chlorine, pha 
loãng với tỉ lệ 10% với nước. Trước khi sử dụng bất kỳ phương pháp vệ sinh và chống 
nhiễm nào ngoại trừ những phương pháp được khuyến cáo bởi nhà sản xuất, người sử 
dụng nên kiểm tra thông tin với nhà sản xuất để chắc chắn rằng phương pháp đó sẽ 
không làm tổn hại đến thiết bị.
Không vệ sinh bất kỳ bộ phận nào trong khi thiết bị đang được kết nối với một bộ nguồn. 
RÚT DÂY NGUỒN THIẾT BỊ CELUTION 800/CRS RA KHỎI Ổ CẮM ĐIỆN TRƯỚC KHI 
VỆ SINH.

Bên cạnh việc lắp đặt hệ thống sai, những mảnh hoại tử bên ngoài cũng là nguyên nhân chính dẫn 
đến hư hỏng cảm biến quang học. Thực hiện những bước sau để vệ sinh cảm biến:
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. Mở nắp bảo vệ đầu bơm . 

. Vệ sinh bơm bằng tăm bông và một mảnh vải cotton, sử dụng loại chất tẩy rửa được cho phép.  . Loại bỏ những phần thừa/bẩn với một khăn cotton sạch và nước. . Lau khô với khăn cotton sạch.  

  

Bảo trì dự phòng và chuẩn hóa  

 
 

Dịch vụ kỹ thuật  
 

. 
 

Xoay núm vặn máy bơm bằng tay và kiểm tra xem núm vặn có chuyển động dễ dàng không, có bể, 
vỡ hoặc bất kỳ sự mòn bất thường nào hoặc bất kỳ điều gì có thể gây tổn hại đến hệ thống ống. Nếu 
gặp phải những vấn đề trên, kiểm tra máy bơm bởi nhân viên kỹ thuật đã được đào tạo.

Việc bảo trì dự phòng cần được thực hiện bởi một kỹ thuật viên có kinh nghiệm trong việc sửa chữa, thay 
thế và chuẩn hóa những thành phần và bộ phận của hệ thống tại thời điểm định kỳ được khuyến cáo. 
Thiết bị Celution 800/CRS nên được bảo hành và chuẩn hóa mỗi năm một lần bởi kỹ thuật viên đã được 
đào tạo và chứng nhận.

Nếu hệ thống không hoạt động đúng sau khi đã cố gắng khắc phục những lỗi được thông báo, vui lòng 
liên hệ cho bộ phận kỹ thuật tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ INAMED
Lầu 3, phòng 3.12A, Toà Nhà Etown, 364 Cộng Hoà, 
P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM - Tel: (+84.8) 38 101 105
Email: inamedvietnam@yahoo.com -  Website: inamed.com.vn
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Phụ lục A: Thông báo vận hành   
 

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ đến bộ phận kỹ thuật tại Việt Nam: 0902 554 225 
 

A.# Thông báo   Giải thích/Cách khắc phục  

A.1 

 

 

A.2 

 

A.3 

 

A.4 

 

A.5 

 

A.6 

 

 
Loadcell: Presently there is 

 

 
Add lipoaspirate for Cell 
Processing to container. 

 
Press NEXT when done 

filling container. 

 
Nearing container volume limit. 
Press NEXT when done filling. 

 
Loadcell problems or container 

too full. Remove tissue. 

 
Press NEXT if excess fluid is 
drained, if not press BACK. 

Cảm biến khối lượng phát hiện khối 
lượng quá nhẹ.
Có thể xảy ra khi cắm xy-lanh vào 
bình chứa mô mỡ lần đầu.
Tiếp tục thêm mỡ vào
Thông báo sẽ tự điều chỉnh khi mô 
mỡ được thêm vào

Thông báo vận hành bình thường
Trạng thái đợi đến khi thêm mỡ vào
Không đủ mỡ trong bình chứa để 
bắt đầu vận hành

Đủ mô mỡ trong bình chứa để bắt 
đầu vận hành
Có thể thêm mỡ vào nếu muốn
Có thể loại bớt mỡ ra nếu muốn

Phát hiện lượng mỡ đã khá nhiều
Mô mỡ có thể chứa nhiều dịch thừa 
sẽ được loại bỏ khi tháo dịch lần đầu
Có thể do tác động nhấn bình chứa 
xuống khi thêm mỡ vào.

Phát hiện lượng mỡ quá nhiều
Loại bỏ mô từ cổng bình chứa nằm 
ở phía đáy
Có thể do tác động nhấn bình chứa 
xuống khi thêm mỡ vào.
Có thể do cảm biến khối lượng gặp 
sự cố

Thông báo này được hiển thị sau khi 
tháo dịch trong bình chứa 
Người dùng phải xác nhận rằng tất 
cả dịch thừa đều đã được tháo ra hết.
Nhấn nút “NEXT” nếu tất cả dịch 
thừa đã được tháo ra hết
Nhấn nút “BACK” nếu cần tháo thêm 
dịch thừa

.

.

..

...

.

..

..

.

..

.

.

.

.

.

.



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

Thông báo này được hiển thị khi 
người dùng nhất “BACK” ở thông báo 
A.6
Hệ thống sẽ tháo thêm dịch thừa
Sau khi bơm ra, hệ thống sẽ quay trở 
về thông báo A.6

Thông báo này được hiển thị sau khi 
người dùng đã nhấn nút “BACK” cho 
thời lượng tối đa ở thông báo A.6
Sử dụng một xy-lanh Toomey để tháo 
dịch thừa bằng tay. Xem A.28 để biết 
thêm chi tiết.
Nhấn NEXT khi hoàn thành
Hệ thống tiếp tục vận hành

.

.

.

..

.

...

.

..

.

..

.

.

.

.

..

....

...

.

.
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A.# 

A.7 

 

A.8 

 

A.9 

 

A.10 

 

 

A.11 

 

A.12 

 

 
Removing excess fluid from 

container. Please wait. 

 
If there is excess fluid, drain 

manually. Press NEXT when ready. 

 
Container no longer detected. 

Replace container, press NEXT. 

 
Scale has gone negative. 

Release container, press NEXT. 

 
~460 mL detected, MAX=360 mL. 

Remove excess tissue, press NEXT 

 
Less than 100mL tissue detected 
add more tissue and press NEXT 

Hệ thống không phát hiện bình chứa 
mô mỡ nữa
Bình chứa mô mỡ đã bị tháo ra
Người dùng nâng bình chứa mô mỡ lên
Thay một bình chứa mới vào máy lắc 
hoặc thả bình chứa xuống
Nhấn NEXT để hệ thống thêm mô 
vào trở lại 
Hệ thống sẽ quay về Chương 2, Bước 1

Hệ thống phát hiện khối lượng quá 
nhẹ tại bình chứa
Bình chứa mô mỡ đã bị tháo ra
Người dùng nâng bình chứa hoặc hệ 
thống ống bị kéo trên tay vịn
Thả bình chứa xuống
Nhấn NEXT để hệ thống thêm mô 
vào trở lại 
Hệ thống sẽ quay về Chương 2, Bước 1

Hệ thống phát hiện quá nhiều mỡ
Quá nhiều mỡ được thêm vào bình chứa
Người dùng kéo bình chứa xuống
Loại bỏ mỡ từ cổng bình chứa nằm ở 
phía đáy. Xem A.28 để biết thêm chi tiết.
Thả bình chứa ra.
Nhấn NEXT khi kết thúc
Xem thông báo A.13

Hệ thống phát hiện không đủ mỡ sau 
khi tháo dịch ban đầu
Nhấn NEXT để thêm mô mỡ vào trở lại 
Hệ thống sẽ quay về Chương 2, 
Bước 1
Thêm mô mỡ vào bình chứa



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

..

.

.

.

Hệ thống sẽ cân lại mô
Thông báo được hiển thị trong xấp xỉ 
5 giây
Hệ thống sẽ quay về Chương 2, 
Bước 3

Hiển thị khi phân đoạn ADRC được 
chuyển từ bình chứa mô mỡ sang 
buồng ly tâm tế bào

Hiển thị khi phân đoạn ADRC đang 
được ly tâm trong buồng ly tâm tế bào

. Hiển thị khi chuyển dịch dịch thải của 
phân đoạn ADRC trong buồng ly tâm 
tế bào tới túi đựng chất thải

. Hiển thị khi chuyển dung dịch Lactate 
Ringer từ túi dung dịch Lactate Ringer 
sang bình chứa mô mỡ để rửa mỡ

. Hiển thị khi lắc trộn bình chứa mô mỡ 
để rửa mỡ
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A.# 

A.13 

 

A.14 

 

A.15 

 

A.16 

 

A.17 

 

A.18 

 

 
Weighing tissue. Do not touch 

container or tubing. 

ADRC PROCESSING 
Removing ADRCs 
from the container. 

Approximate Time Left:  Xh XXm 

ADRC PROCESSING 
Concentrating 

cell pellet. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

ADRC PROCESSING 
Removing excess fluid from 

processing chamber.  
Approximate Time Left:  Xh XXm 

ADRC PROCESSING 
Adding Lactated Ringers 

to the container. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

ADRC PROCESSING 
Processing. 
Please wait. 

Approximate Time Left:  Xh XXm 



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

.

. Hiển thị khi chuyển dung dịch 
Lactate Ringer từ túi Lactate Ringer 
sang buồng ly tâm tế bào.
Quay ly tâm nhanh

...

.

..

. Hiển thị trong khi rửa cắn tế bào nếu 
người dùng chọn chế độ “processing 
graft with Celution”.
Ly tâm với tốc độ cao nhất
Lắc trộn bình chứa mô

..

.

..

. Hiển thị trong khi rửa cắn tế bào nếu 
người dùng chọn chế độ “processing 
graft with Celution”.
Ly tâm với tốc độ cao nhất
Chuyển dịch thải mô ghép từ bình 
chứa mô tới túi đựng chất thải

.

.

.

..

.

. Hiển thị khi ly tâm ADRC trong buồng 
ly tâm tế bào.
Người dùng chọn chế độ “Cells Only”
Hiển thị trong toàn bộ quá trình ly tâm 
định kỳ
Người dùng chọn chế độ “Graft 
Processing”
Hiển thị khi tăng tốc độ ly tâm
Sau đó hiển thị thông báo A.20 tới A.23
Hiển thị lại sau khi mô ghép được rửa 
hoàn toàn.
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A.# 

A.19 

 

A.20 

 

A.21 

 

A.22 

 

A.23 

 

A.24 

 

ADRC PELLET WASH 
Resuspending 

cell pellet. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

GRAFT TISSUE WASH 
Adding Lactated Ringers 

to the container. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

GRAFT TISSUE WASH 
Processing. 
Please wait. 

Approximate Time Left:  Xh XXm 

GRAFT TISSUE WASH 
Waiting for separation. 

Please wait. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

GRAFT TISSUE WASH 
Removing excess fluid 

from the container. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

ADRC PELLET WASH 
Reconcentrating 

cell pellet. 
Approximate Time Left:  Xh XXm 

Hiển thị trong khi rửa cắn tế bào nếu 
người dùng chọn chế độ “processing 
graft with Celution”.
Ly tâm với tốc độ cao nhất
Chuyển Lactate Ringer từ túi Lactate 
Ringer sang bình chứa

Hiển thị trong khi rửa cắn tế bào nếu 
người dùng chọn chế độ “processing 
graft with Celution”.
Ly tâm với tốc độ cao nhất
Cho phép mô ghép tách lớp sau khi 
lắc trộn
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.
 

Trang 47  

A.# 

A.25 

 

A.26 

 

A.27 

 

A.28 

 

 
Mở  

 

 
Đóng  

 

Khi được yêu cầu tháo mô/dịch từ bình 
chứa mô mỡ bằng tay, thực hiện những 
bước sau đây:

 
 

 

 

 
  

ADRC PELLET WASH 
Removing excess fluid from 

processing chamber.  
Approximate Time Left:  Xh XXm 

Final graft tissue separation. 
Please wait. 

 
Less than 3 minutes remaining. 

 
Draining excess fluid from 
lipoaspirate. Please wait. 

Hiển thị khi chuyển dịch thải ADRC 
trong buồng ly tâm tế bào tới túi chứa 
chất thải

.

.
Hiển thị sau khi rửa cắn khi tiến hành 
ghép với Celution
Tách lớp mô ghép lần cuối

.

.

.

..

..

Hiển thị khi loại bỏ dịch thừa từ bình 
chứa mô mỡ sau khi tách lớp mô 
ghép lần cuối.

Nối xy-lanh Toomey vào trong cổng 
nằm ở phía đáy của bình chứa.
Xoay cần gạc màu trắng trên bình 
chứa ngược chiều kim đồng hồ để mở
Loại bỏ lên tới 50 ml mô/dịch
Xoay cần gạc màu trắng trên bình 
chứa theo chiều kim đồng hồ để đóng
Rút 5 ml khí và tháo xy-lanh ra.
Lặp lại nếu cần cho tới khi không còn 
dịch/mô thừa có thể rút ra.
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Phụ lục B: Thông báo cảnh báo và khắc phục   
 

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ đến bộ phận kỹ thuật tại Việt Nam: 0902 554 225    
 

B.# 

B.1 

 

B.2 

 

B.3 

 

B.4 

 

B.5 

 

Vacuum in LR Bag.  
Confirm bag is fully spiked. 

Replace LR if empty. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Consumable Set detected. 
Remove tubing and container. 

 
Press NEXT when ready. 

Container out of range. 
Remove container from clamp. 

 
Press NEXT when ready. 

 

Tubing not detected in  
OPTICAL SENSOR. 

 Reinstall tubing. 
Press NEXT when ready. 

Pressure Sensor tubing not 
detected on GREEN side. 

Reinstall tubing. 
Press NEXT when ready. 

Hệ thống phát hiện chân không khi 
bơm Lactate Ringer ra khỏi túi
Kiểm tra liệu kim có đâm hoàn toàn 
vào túi không
Nếu túi rỗng, thay một túi Lactate 
Ringer mới ở 37oC (98oF)
Nhấn “NEXT” để bơm trở lại
Nhấn “BACK” để thoát khỏi quá trình
Hiển thị nếu bộ vật tư tiêu hao Celution 
805/CRS được lắp đặt trước khi bật 
máy lên
Tháo bỏ bộ vật tư tiêu hao
Nhấn “NEXT” khi hoàn tất
Đợi đến khi xuất hiện thông báo trên màn 
hình yêu cầu lắp đặt bộ vật tư tiêu hao 

Hiển thị nếu không phát hiện được bình 
chứa khi lắp đặt bộ vật tư tiêu hao.
Tháo bình chứa ra khỏi kẹp máy lắc
Nhấn “NEXT” khi kết thúc
Xem phần B.8 để được hướng dẫn thêm
Nếu vấn đề vẫn còn dai dẵng, liên hệ 
nhân viên kỹ thuật

Hiển thị nếu cảm ứng quang học 
không phát hiện được hệ thống ống 
khi bộ vật tư tiêu hao được lắp đặt.
Đặt hệ thống ống vào cảm biến 
quang học.
Nhấn “NEXT” khi hoàn thành
Xem B.7 để được hướng dẫn thêm
Nối túi dịch Lactate Ringer trước khi 
được yêu cầu
Nếu vấn đề vẫn tồn tại dai dẵng, liên 
hệ bộ phận kỹ thuật

Hiển thị nếu Cảm Biến Áp Suất 1, 
nằm trên phía XANH LÁ CÂY của 
thiết bị không phát hiện được hệ 
thống ống khi vật tư tiêu hao được 
lắp đặt.
Tháo ra và đặt hệ thống ống vào bên 
trong cảm biến áp suất trở lại.
Nhấn “NEXT” khi hoàn tất
Xem B.7 để được hướng dẫn thêm
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, liên hệ bộ 
phận kỹ thuật
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B.# 

B.6 

 

B.7 

 

B.8 

 

B.9 

 

B.10 
 

Pressure Sensor tubing not 
detected on BLUE side. 

Reinstall tubing. 
Press NEXT when ready. 

 

 
Checking if Consumable Set is 
properly loaded. Please wait. 

Zeroing container clamp. 
 

DO NOT TOUCH CLAMP! 
Please wait. 

Reinstall container into 
container clamp. 

 
Press NEXT when ready. 

Mass out of range. 
Confirm tubing is clear of clamp 
and container properly loaded. 

Then press NEXT. 

Hiển thị nếu Cảm Biến Áp Suất 2, 
nằm trên phía XANH LÁ CÂY của thiết 
bị không phát hiện được hệ thống ống 
khi vật tư tiêu hao được lắp đặt.
Tháo ra và đặt hệ thống ống vào bên 
trong cảm biến áp suất trở lại.
Nhấn “NEXT” khi hoàn tất
Xem B.7 để được hướng dẫn thêm
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, liên hệ bộ 
phận kỹ thuật

Hệ thống sẽ kiểm tra bộ vật tư tiêu 
hao lại
Nếu phát hiện thêm bất kỳ vấn đề gì, 
một trong số những thông báo từ B.3 
đến B.6 sẽ xuất hiện.
Nếu bộ vật tư tiêu hao được phát 
hiện, hệ thống sẽ tiến hành với 
chương 1, Bước 5

Sau khi tháo rời bình chứa và nhấn 
“NEXT”, hệ thống đối trọng cảm biến 
khối lượng
KHÔNG chạm vào cảm biến khối 
lượng
Đợi thông báo B.9 hiển thị

Đặt bình chứa vào kẹp máy lắc
Nhấn NEXT khi hoàn tất
Hệ thống sẽ kiểm tra lại một lần nữa 
bộ vật tư tiêu hao
Xem B.7 để được hướng dẫn thêm

Hiển thị sau khi xác nhận việc phát 
hiện bộ vật tư tiêu hao
Bình chứa có khối lượng không nằm 
trong khoảng mong đợi
Hệ thống cho phép thử 3 lần, sau đó 
sẽ thoát khỏi quá trình
Xác nhận không có đường ống nằm 
giữa kẹp bình chứa và thiết bị
Xác nhận đường ống không được kéo 
giữa kẹp bình chứa và tay vịn
Xác nhận bình chứa có tải trọng thích 
hợp.
Nhấn NEXT khi hoàn tất
Xem B.11 để được hướng dẫn thêm
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B.# 

B.11 

 

B.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

B.13 

 

B.14 

 

 
Checking weight of container 

is in range. Please wait. 

Vacuum condition detected 
during System Check. 

Inspect tubing. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Vibration Sensor 
NOT responding correctly  

during System Check. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Pump Speed 
NOT responding correctly 

during System Check. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Hệ thống hiển thị thông báo trong 3 
giây để cho phép cảm biến khối 
lượng ghi nhận chính xác
Khi hết thời gian, hệ thống sẽ kiểm 
tra lại khối lượng bình chứa
Nếu vấn đề được phát hiện trở lại, 
thông báo B.10 được hiển thị lại
Nếu bình chứa nằm trong khoảng 
giới hạn, hệ thống sẽ tiến hành 
Chương 1, Bước 5.

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Phát hiện có rung động
Thiết bị có thể đã bị xáo động
Có thể gặp sự cố
Để thiết bị nằm trên mặt phẳng
Nhấn “NEXT” để khởi động lại quá 
trình kiểm tra hệ thống
Hệ thống quay trở lại Chương 1, Bước 6
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, nhấn 
BACK để thoát ra
Hệ thống quay trở lại Chương 5A, 
Bước 5

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Phản hồi bơm không được đáp ứng
Có khả năng xảy ra hư hỏng
Nhấn “NEXT” để bắt đầu lại quá trình 
kiểm tra hệ thống
Hệ thống quay trở lại Chương 1, 
Bước 6
Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, nhấn BACK 
để thoát ra
Hệ thống quay trở lại Chương 5A 
Bước 5

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Kiểm tra hệ thống ống được lắp đặt 
đúng vào cả hai cảm biến áp suất.
Kiểm tra hệ thống ống được lắp đặt 
đúng vào bên trong phần đầu của bơm.
Kiểm tra hệ thống ống được lắp đặt 
đúng vào trong cả sáu van kẹp.
Nếu sử dụng một chai Lactate 
Ringer bằng thủy tinh, kiểm tra xem 
chai đã được đâm vào chưa.
Nhấn “NEXT” để khởi động lại hệ 
thống kiểm tra.
Hệ thống trở lại Chương 1, Bước 6
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, nhấn 
BACK để thoát ra.
Hệ thống quay trở lại Chương 5A, Bước 5
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B.# 

B.15 

 

B.16 

 

B.17 

 

B.18 

 

Centrifuge Speed 
NOT responding correctly 

during System Check. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Pump lid not closed. 
Close the pump lid. 

 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Inspect tubing for leaks. 
Confirm tubing  

is loaded properly. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Vibration detected.  
Open the centrifuge lid 

and check that the chamber 
is loaded properly. 

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Máy ly tâm không đáp ứng
Có khả năng xảy ra hư hỏng
Nhấn “NEXT” để bắt đầu lại quá 
trình kiểm tra hệ thống
Hệ thống quay trở lại chương 1, bước 6
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, nhấn 
BACK để thoát ra
Hệ thống đi tới Chương 5A, Bước 5

Hiển thị trong khi kiểm tra rò rỉ dịch
Phát hiện rung động khi cố gắng 
quay máy ly tâm
Mở nắp máy ly tâm
Hệ thống đi đến B.31 để được 
hướng dẫn thêm

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Đóng nắp bơm
Nhấn “NEXT” để bắt đầu lại quá 
trình kiểm tra hệ thống.
Hệ thống quay trở lại Chương 1, 
Bước 6
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, nhấn 
BACK để thoát ra
Hệ thống đi đến chương 5A, Bước 5

Hiển thị trong khi kiểm tra hệ thống
Thông báo cho người dùng việc kiểm 
tra áp suất trong ống và chân không 
có sự cố.
Sau khi thử nhiều lần hoặc nhấn nút 
BACK để thoát khỏi quá trình
Kiểm tra hệ thống ống được đặt 
đúng vào trong hai cảm biến áp suất
Kiểm tra hệ thống ống có được lắp 
đặt đúng vào phần đầu của bơm
Kiểm tra hệ thống ống có được đặt 
đúng vào sáu van kẹp 
Nhấn “NEXT” để bắt đầu kiểm tra lại 
áp suất và chân không
Hệ thống quay trở lại Chương 1, 
Bước 6
Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn hoặc đã 
thử mọi cách khắc phục, hoặc đã 
nhấn BACK, hệ thống sẽ thoát ra
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Hiển thị sau khi xác nhận không rò rỉ dịch
Bình chứa vượt quá giới hạn khối lượng
Xác nhận đường ống không nằm lên 
trên kẹp máy lắc
Nhấn NEXT khi hoàn thành
Hệ thống tiến hành với Chương 1, 
Bước 7

Hiển thị sau khi xác nhận không rò rỉ dịch
Bình chứa vượt quá giới hạn khối lượng
Xác nhận rằng bình chứa mô đã tháo 
hết dịch.
Nhấn “NEXT” nếu bình chứa đã 
tháo hết dịch
Hệ thống tiến hành với Chương 1, 
Bước 7
Nhấn “BACK” nếu bình chứa KHÔNG 
được tháo hết dịch
Hệ thống đi đến Chương 5A Bước 5

Tốc độ lắc vượt quá khoảng kỳ vọng
Xác nhận không có ống nằm giữa 
kẹp máy lắc
Cho phép thử 3 lần để đạt tốc độ 
cho phép
Nếu vấn đề tiếp diễn, quá trình 
được thoát ra
Nhấn NEXT để vào lại phần lắc
Hệ thống quay trở lại công đoạn lắc

Hiển thị trong khi Rửa Mô
Chuyển chất thải từ bình chứa mô 
tới túi đựng chất thải
Phát hiện chân không trong 5.5 giây 
bơm đầu tiên
Nghe thấy tiếng “beep” trong khi 
bơm Lactate Ringer tới bình chứa 
mô
Tiếng “beep” ngưng lại khi bơm dịch 
LR thừa ra khỏi bình chứa mô
Thực hiện tối đa 3 lần lọc.
Hệ thống tiếp tục loại bỏ chất thải ở 
Chương 2, Bước 4
Nếu đã thử hết mọi cách, hệ thống 
ngừng rửa mô và tiến hành tới cuối 
chương 2, bước 4.
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B.# 

B.19 

 

B.20 

 

B.21 

 

B.22 

Container is light.  
Confirm tubing  

is clear of clamp. 
Press NEXT when ready. 

Container is heavy. 
If container drained,  

press NEXT to continue. 
Otherwise press BACK to abort 

 
Clearing filter in container. 

Please wait. 

Bad agitator speed. 
Check tubing is clear of clamp, 
 and clamp is clear of device. 

Then press NEXT. 
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Một van không cho đáp ứng thích hợp
Tất cả các van đều được mở và 
đóng từ van 1 đến van 6
Thoát hệ thống khi có ba van liên 
tiếp thất bại
Nếu tất cả các van đều đáp ứng, hệ 
thống sẽ tiếp tục vận hành từ giai 
đoạn tạm ngưng trước đó

Nắp bơm được phát hiện là mở khi 
hệ thống đang bơm
Đóng bơm
Nhấn NEXT khi hoàn tất
Đi đến phần B.25 để được hướng 
dẫn thêm

Thông báo được hiển thị trong 3 giây 
để nắp bơm đáp ứng với cập nhật
Hệ thống xác nhận nắp bơm đã đóng
Hệ thống sẽ thoát ra khi nắp bơm 
không đáp ứng ba lần liên tiếp 
Nếu nắp bơm cho đáp ứng, hệ 
thống sẽ tiếp tục vận hành từ giai 
đoạn tạm ngưng trước đó

Hiển thị trong khi kiểm tra rò rỉ
Chân không được phát hiện khi 
chuyển dịch từ bình chứa mô tới 
buồng nhỏ
Xác nhận không có tắc nghẽn hoặc 
dính trong đường ống hoặc tại cổng 
kết nối bình chứa
Nhấn NEXT để tiếp tục vận hành
Nhấn BACK để thoát hệ thống cùng 
với lỗi

Áp suất được phát hiện khi chuyển 
dung dịch từ hoặc là túi Lactate Ringer 
hoặc buồng vận hành tới túi chất thải
Xác nhận/Xé đầu túi đựng chất thải 
kẹp trên hệ thống ống
Xác nhận không có tắc nghẽn hoặc 
nếp gấp trên đường ống đi tới túi 
đựng chất thải
Nhấn NEXT để tiếp tục quá trình
Nhấn BACK để thoát khỏi hệ thống 
cùng với lỗi
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B.# 

B.23 

 

B.24 

B.25 

B.26 

B.27 

 

 
Testing all valves 

Please wait. 

PUMP LID is OPEN 
Close PUMP LID 

 
Then press NEXT to retry pumping 

 
Confirming pump lid is closed. 

Please wait. 

Vacuum in Container 
Check tubing for  

glue or clogs. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Pressure in Waste Bag
 Check clip 

 and tubing for clog.
 Press NEXT to retry. BACK 

aborts 



..

..

.

.

.

..

..

.

.

.

..

.

..

.

..

.

.Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục
Áp suất được phát hiện khi chuyển 
dung dịch từ túi Lactate Ringer tới 
bình chứa mô.
Xác nhận rằng không có nghẽn tắc 
hoặc dính đường ống tới bình chứa mô.
Nhấn NEXT để tiếp tục vận hành
Nhấn BACK để thoát ra khỏi hệ thống

Phát hiện chân không khi chuyển 
dịch từ buồng ly tâm tế bào tới túi 
đựng chất thải
Mở nắp máy ly tâm
Hệ thống đi đến B.31 để được 
hướng dẫn thêm

Hiển thị khi máy ly tâm không thể 
mở khóa
Nhấn tay cầm nắp máy ly tâm xuống 
để đảm bảo rằng chốt không bị kẹt
Nhấn NEXT khi sẵn sàng 
Hệ thống cố mở khóa
Nếu thành công, tiếp tục vận hành
Nếu KHÔNG thành không, quay lại đây

Áp suất được phát hiện khi chuyển 
dung dịch từ hoặc là túi Lactate 
Ringer hoặc là bình chứa mô đến 
buồng ly tâm tế bào
Mở nắp máy ly tâm
Hệ thống đi đến phần B.31 để được 
hướng dẫn thêm

Xác nhận buồng ly tâm tế bào được 
đặt một cách thích hợp lên giá ly tâm
Xác nhận hệ thống ống được kết nối 
thích hợp với buồng ly tâm tế bào
Xác nhận hệ thống ống được đặt 
thích hợp như được hiển thị trong 
Chương 1, Bước 4, Hình 6
Đóng nắp máy ly tâm
Nhấn NEXT để vận hành
Hệ thống khóa máy ly tâm
Hệ thống sẽ tiếp tục vận hành ở giai 
đoạn tạm ngưng
Nhấn BACK để thoát hệ thống cùng 
với lỗi
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B.# 

B.28 

 

B.29 

 

B.30 

 

B.31 

B.32 

Pressure in Container. 
Check tubing for 

glue or clogs. 
Press NEXT to retry. BACK aborts 

Vacuum in Processing Chamber 
Open Centrifuge Lid. 

Inspect chamber and tubing  
for clogs. 

Pressure in Processing Chamber 
Open Centrifuge Lid. 

Inspect chamber and tubing  
for clogs. 

Confirm chamber is  
properly loaded and no clogs. 

Close lid, 
press NEXT to retry. BACK aborts 

Cannot unlock centrifuge. 
 

Push down on LID HANDLE, 
then press NEXT. 



.

..

..

.

..

..

..

.

.

.

..

Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục
Hiển thị khi máy ly tâm không thể 
khóa
Nhấn tay cầm nắp máy ly tâm xuống 
để đảm bảo rằng chốt không bị kẹt
Nhấn NEXT khi sẵn sàng 
Kiểm tra xem nắp có đóng không
Nếu chưa đóng, đi đến phần B.34
Nếu đã đóng, cố gắng khóa
Nếu thành công, tiếp tục vận hành
Nếu KHÔNG thành công, quay lại đây

Hiển thị khi cửa máy ly tâm mở và 
hệ thống chạy máy ly tâm hoặc chốt 
đang được khóa
Đóng nắp máy ly tâm
Hệ thống tự động khóa
Nếu thành công, tiếp tục vận hành
Nếu KHÔNG thành công, quay lại 
B.33

Nếu một cảnh báo được phát hiện 
trong khi rửa mô ghép, hệ thống sẽ 
tháo dịch Lactate Ringer thừa trước 
khi tiếp tục
Hệ thống bơm dịch thừa tới túi đựng 
chất thải
Bắt đầu ly tâm toàn bộ
Hệ thống đi đến Chương 5B, Bước 3
Xem A.24 cho những thông báo chi tiết
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B.# 

B.33 

 

B.34 

 

B.35 
 
  

Cannot lock centrifuge. 
 

Push down on LID HANDLE, 
then press NEXT. 

 
CENTRIFUGE LID is OPEN 

Close CENTRIFUGE LID 

GRAFT TISSUE WASH 
 

Draining excess fluid from 
tissue. Please wait. 



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

Nếu hiển thị, ngay lập tức gọi cho bộ 
phận kỹ thuật
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PHỤ LỤC C: Thông báo lỗi và xử lý sự cố   
 

Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ đến bộ phận kỹ thuật tại Việt Nam: 0902 554 225 
 

 
C.# 

C.1 

 

C.2 

 

C.3 

 

C.4 

 

TISSUE WEIGHT EXCEEDS 360 GRAMS 
PROCESSING HAS BEEN CANCELED 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
CENTRIFUGE LID UNLOCKED 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
CENTRIFUGE LID OPEN 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
VIBRATION SENSOR PROBLEM 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

Âm báo được phát ra khi hiển thị thông báo lỗi
Nhấn STOP, NEXT hoặc BACK để tắt âm báo
Màn hình sẽ chuyển giữa Thông Báo Lỗi và Thông Báo Vận Hành hiển thị khi lỗi được phát hiện
Cung cấp thông tin sau đây tới bộ phận kỹ thuật:
Thông báo lỗi
Thông báo vận hành
Thời gian còn lại
Thể tích mô được vận hành (như ở Chương 2 Bước 3)
Phiên bản phần mềm

.........

.

Nắp máy ly tâm mở khóa
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

...

Nắp máy ly tâm mở khóa
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

...

Cảm biến rung không thực hiện 
chức năng đúng
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

Hệ thống đã phát hiện lỗi ở bộ điều 
khiển máy ly tâm
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Tốc độ ly tâm không nằm trong 
khoảng hiệu chuẩn
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Khối lượng bình chứa thấp hơn 
khoảng cho phép
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Khối lượng bình chứa cao hơn 
khoảng cho phép
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Máy lắc trộn bình chứa mô mỡ 
không hoạt động đúng
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Nắp bơm được mở
Cảm biến nắp bị hư hỏng
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

.
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C.# 

C.5 

 

C.6 

 

C.7 

 

C.8 

 

C.9 

 

C.10 

 

 
CENTRIFUGE CONTROLLER PROBLEM 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
CENTRIFUGE SPEED PROBLEM 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

CONTAINER OUT OF RANGE. 
CONTAINER WEIGHT IS LOW. 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

CONTAINER OUT OF RANGE. 
CONTAINER WEIGHT IS HIGH. 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
AGITATOR SPEED NOT IN RANGE 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
PUMP LID NOT CLOSED 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

Cảm biến áp suất 1 phát hiện 
chân không
Xảy ra khi bơm đang bơm ngược
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

...
Cảm biến áp suất 2 phát hiện 
chân không
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Cảm biến áp suất 1 phát hiện 
chân không
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Cảm biến áp suất 2 phát hiện 
chân không
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Hệ thống gặp phải một phản hồi 
lỗi của máy bơm
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Nút STOP đã được kích hoạt
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

...
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C.# 

C.11 

 

C.12 

 

C.13 

 

C.14 

 

C.15 

 

C.16 

 

 
VACUUM CONDITION SEEN - GREEN 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
VACUUM CONDITION SEEN - BLUE 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
HIGH PRESSURE DETECTED - GREEN 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
HIGH PRESSURE DETECTED - BLUE 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
PUMP SPEED FEEDBACK PROBLEMS 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
PROCESS ABORTED VIA 

STOP BUTTON 



Thông báo  Giải thích/Cách khắc phục

Cảm biến khối lượng không thực 
hiện chức năng đúng
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Van không đáp ứng thích hợp và 
hệ thống không thể xác định van 
nào gây ra lỗi.
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..
Van 1,2,3,4,5 hoặc 6 không đáp 
ứng. Số # biểu hiện số van 
không đáp ứng
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..
Lỗi phần mềm 
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

..

Lỗi này xảy ra khi kiểm tra hệ 
thống trong trường hợp có lỗi áp 
suất ống và kiểm tra chân không. 
Người dùng hoặc là nhấn 
“STOP” để thoát hoặc thử lắp đặt 
lại hệ thống ống 
Ghi chú điều kiện vận hành
Liên hệ với bộ phận kỹ thuật

.

.

.
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C.# 

C.17 

 

C.18 

 

C.19 

 

C.20 

 

C.21 

 

 
  

 
LOADCELL PROBLEMS 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

TIME OUT ERROR 
PRESS STOP, REPLACE SET 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

VALVES NOT RESPONDING CORRECTLY 
WHEN COMMANDED TO CLOSE. 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

VALVE ERROR 
VALVE # NOT RESPONDING 

 
NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 

 
UNEXPECTED SYSTEM FEEDBACK 

NOTE ERROR and CONSULT MANUAL. 
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Phụ lục D: Ký hiệu và đặc điểm kỹ thuật   
 

Biểu tượng trên thiết bị và nhãn đóng gói 
 

 
Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng  

 Cầu chì 

 Chốt nguồn tắt/mở  

 Dòng điện xoay chiều 

 
Giới hạn nhiệt độ bảo quản 

 
Thiết bị phân nhóm B 

 Số Catalog  

 Số Seri  

 Ngày sản xuất  

 
Nhà sản xuất

 

 Nguy hiểm điểm gây kẹt. Giữ các ngón tay tránh xa 

 Thận trọng, tham khảo tài liệu liên quan  

 
Giữ cho túi đóng gói khô ráo 

 
Không sử dụng nếu bao bì bị hư hỏng 

 
Đại diện được chứng nhận tại châu Âu 

 
Nối đất thiết bị điện  

Rx only 

 

  

Chứng nhận TUV về chập điện và nguy cơ máy móc chỉ dựa trên IEC 
60601-1:2005 + CORR. 1 (2006) + CORR.2 (2007) và IEC 
60601-1-2:2001 về tuân thủ EMC

THẬN TRỌNG: Luật pháp liên bang (Mỹ) giới hạn thiết bị này chỉ bán 
cho bác sĩ lâm sàng hoặc được đặt hàng bởi bác sĩ lâm sàng.
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Đặc điểm kỹ thuật 
 

 
  

  

Thông tin, đặc điểm và lựa chọn kỹ thuật từ hướng dẫn sử dụng này dựa trên thông tin mới 
nhất vào thời điểm in ấn. Cytori có quyền thay đổi thông số kỹ thuật mà không cần thông báo.

Tiêu chuẩn tuân thủ EMC: IEC 60601-1-2: 2001
CISPR 11: 1997  Nhóm 1, Lớp A
EN5011: 1998, Sửa đổi bổ sung A2: 2002 Nhóm 1, Lớp A
Tiêu chuẩn tuân thủ an toàn điện: IEC 60601-1:2005 + CORR.1 (2006) + CORR.2 (2007)
Phân loại: Lớp I, thiết bị nhóm B, Vận hành liên tục bình thường

Nguồn điện:
Điện áp:                  110 – 240 V ~
Tần số:                    50-60 Hz
Pha:                         Một pha
Dòng điện:               2.5 A
Cầu chì:                   4 A/250 VAC
Dây nguồn:              2 dây cùng với đầu nối đất, đầu cắm ba chấu phân nhóm y khoa IEC320

Kích thước:
Rộng:                       96 cm (38 inch)
Cao:                         99 cm (39 inch)
Sâu:                         61 cm (24 inch)
Nặng:                       99 kg (218 lbs)

Giới hạn nhiệt độ:
Vận hành:               15-30oC (59-86oF)
Bảo quản:              -40 – 60oC (-40 – 140oF)

Giới hạn độ ẩm:
Vận hành:               10-95% không-ngưng tụ
Bảo quản:               10-95% không-ngưng tụ

Tín hiệu âm thanh: Âm báo phát ra từ thiết bị Celution 800/CRS khi lỗi xuất hiện ở một bộ 
phận hoặc lỗi xảy ra do máy móc

Bảng điều khiển: Bảng điều khiển bao gồm 3 khóa (back, next, stop) và hiển thị 32 ký tự 
thành 4 dòng.
Kích thước bình chứa mô mỡ: 0 – 1200 mL +/- 25 mL.
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Đặc điểm sinh học  
 

 
Thông số sinh học  Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tỉ lệ sống 87 %  ± 6 % 

Số tế bào sống  3.24 x105 tế bào/g mô  ± 1.48 x 105 tế bào/g mô  
 
 
Kết quả trên từng cá thể có thể thay đổi phụ thuộc vào chất lượng mô mỡ đầu vào.  
 
  

Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế để phân tách tế bào gốc và tế bào tái tạo từ mô mỡ. Chất lượng 
của mô mỡ đầu vào trực tiếp quyết định chất lượng của tế bào gốc và tế bào tái tạo thu được từ thiết bị. 
Những đặc điểm sinh học như tỉ lệ sống của tế bào, sự hiện diện của đơn vị cụm tạo thành nguyên bào sợi 
(tế bào gốc) và markers CD được đánh giá với thiết bị Celution 800/CRS. Dân số trong phân đoạn tế bào 
gốc và tế bào tái tạo từ thiết bị Celution 800/CRS được thể hiện trong bảng bên dưới và sắp xếp theo thứ 
tự: tế bào nền (CD34BRIGHT, CD31-, CD45-), bạch cầu (CD45+), tế bào biểu mô (CD34+, CD31+) và tế bào 
gốc (được đánh giá bằng cách định lượng đơn vị cụm tạo thành nguyên bào sợi). Bảng sau đây biểu hiện tỉ 
lệ sống của phân đoạn tế bào thu được từ mô mỡ người khi phân tách với thiết bị Celution 800/CRS.
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Phụ lục E: Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất   
 

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất  
 

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – Phát xạ điện từ

 
Kiểm tra phát xạ Tiêu chuẩn tuân thủ Môi trường điện từ - hướng dẫn   

Phát xạ sóng RF 
 
CISPR 11 

Nhóm 1  

 

Phát xạ sóng RF 
 
CISPR 11 

Lớp A  

Phát xạ cộng hưởng 
 
IEC 61000-3-2 

Lớp A  

Biến thiên điện áp/ 
phát xạ nhấp nháy  
IEC 61000-3-3 

Sự đồng thuận 

 
 

  

Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế để vận hành trong môi trường điện từ như bên dưới. Khách 
hàng hoặc người sử dụng thiết bị Celution 800/CRS nên đảm bảo rằng thiết bị được vận hành trong 
môi trường này.

Thiết bị Celution 800/CRS chỉ sử dụng năng lượng 
sóng RF khi vận hành. Sự phát xạ sóng RF là rất 
yếu và không gây ảnh hưởng đến những thiết bị 
điện tử gần kề

Thiết bị Celution 800/CRS thích hợp để sử dụng 
trong tất cả các cơ sở điều trị địa phương và những 
cơ sở trực tiếp kết nối với mạng lưới điện áp thấp.



 

Trang 64  

Hướng dẫn và công bố của nhà sản xuất – Miễn nhiễm điện từ
  

  
 

Kiểm tra miễn 
nhiễm  IEC

 
60601

 Mức độ kiểm tra 
 

Mức độ 
tuân thủ 

Môi trường điện từ - hướng dẫn  
 

Phóng tĩnh 
điện(ESD)  

IEC 61000-4-2 

± 6 kV tiếp xúc 
 
± 8 kV không khí 

Tuân thủ  

Nổ/chập điện
 

 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV cho đường 
 

 ± 1 kV cho đường 
 

Tuân thủ  
 
 
 Không áp 

dụng được  
 

Tăng vọt điện áp 
 
IEC 61000-4-5  

 

Tuân thủ

Tuân thủ

Tuân thủ

 

 
IEC 61000-4-11 

<5 % UT 
(>95 % dip in UT) 
for 0.5 cycle 
 
40 % UT 
(60 % dip in UT) 
for 5 cycles 
 
70 % UT 
(30 % dip in UT) 
for 25 cycles 
 
<5 % UT 
(>95 % dip in UT) 
for 5 sec 

 

 

 

Tần số nguồn 
(50/60 Hz) từ 
trường  
 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  
 

GHI CHÚ: UT là điện áp nguồn A.C. trước khi thử nghiệm  
 

  

Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế để vận hành trong môi trường điện từ như bên dưới. Khách 
hàng hoặc người sử dụng thiết bị Celution 800/CRS nên đảm bảo rằng thiết bị được vận hành trong 
môi trường này.

Mặt sàn nên được làm bằng gỗ, bê tông 
hoặc gạch ceramic. Nếu mặt sàn được 
bao phủ bằng vật liệu tổng hợp, độ ẩm 
tương đối nên đạt ít nhất là 30%

Nguồn điện nên đạt tiêu chuẩn sử 
dụng thương mại hoặc bệnh viện điển 
hình. Nếu người sử dụng thiết bị Celu-
tion 800/CRS cần tiếp tục vận hành 
trong khi ngắt nguồn chính, thiết bị 
Celution 800/CRS được khuyến cáo 
cấp nguồn từ một nguồn điện hoặc pin 
không ngắt quãng.

Nguồn điện nên đạt tiêu chuẩn sử dụng 
thương mại hoặc bệnh viện điển hình 

Nguồn điện nên đạt tiêu chuẩn sử dụng 
thương mại hoặc bệnh viện điển hình

Tần số điện từ trường nên ở mức cho 
phép sử dụng ở môi trường bệnh viện 
và thương mại điển hình.

dây đầu vào/đầu ra

dây cung cấp điện

chế độ khác biệt 
± 1 kV 
thông thường 
± 2 kV

Điện áp tối 
thiểu, gián 
đoạn ngắn và 
biến thiên điện 
áp trên dây 
nguồn đầu vào



Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế để vận hành trong môi trường điện từ như bên dưới. Khách 
hàng hoặc người sử dụng thiết bị Celution 800/CRS nên đảm bảo rằng thiết bị được vận hành trong 
môi trường này.
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Kiểm tra 
miễn nhiễm  Mức độ kiểm tra 

IEC 60601
  Mức độ 

tuân thủ 
Môi trường điện từ - hướng dẫn  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sóng RF 
áp dụng 

 
 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
Sóng RF 
bức xạ

 
 
IEC 61000-4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms  
 
150 kHz to 80 MHz 
 
 
 
3 V/m 
 
80 MHz to 2.5 GHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[V1] 3 Vrms 
 
 
 
 
 
[E1] 3 V/m 

 

 

 

Hướng dẫn và tuyên bố của nhà sản xuất – Miễn nhiễm điện từ

Thiết bị giao tiếp bằng sóng RF cố định và 
di động không nên được sử dụng hoặc để 
gần với bất kỳ bộ phận nào của thiết bị 
Celution 800/CRS, bao gồm cáp kết nối. 
Cần để xa hơn khoảng cách được khuyến 
cáo tính toán dựa trên phương trình áp 
dụng cho tần số thiết bị truyền.
Khoảng cách được khuyến cáo

Với P là công suất nguồn ra tối đa của 
thiết bị truyền, đo bằng watts (W) dựa trên 
nhà sản xuất thiết bị truyền và d là khoảng 
cách khuyến cáo đo bằng (m).
Cường độ điện trường từ bộ truyền sóng 
RF hỗn hợp được xác định khi khảo sát 
nên thấp hơn mức tuân thủ trong mỗi 
khoảng tần sốb.
Sự tác động có thể xảy ra ở khu vực xung 
quanh thiết bị được đánh dấu bằng biểu 
tượng sau đây:

GHI CHÚ 1: Tại tần số 80 MHz và 800 MHz, sử dụng công thức cho mức tần số cao hơn.
GHI CHÚ 2: Những hướng dẫn này không thể áp dụng trong tất cả các trường hợp. Sự lan truyền 
sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ những cấu trúc, vật thể và con người.

a Cường độ điện từ trường từ những thiết bị truyền hỗn hợp, như trạm nền cho điện thoại radio (dùng 
pin, không dây) và radio điện thoại mặt đất, dự báo AM và FM radio và dự báo TV không thể được dự 
đoán một cách chính xác như lý thuyết. Để đánh giá môi trường điện từ do bộ truyền sóng RF hỗn hợp, 
cần khảo sát khu vực điện từ. Nếu cường độ đo được tại vị trí mà thiết bị Celution 800/CRS được sử 
dụng vượt quá mức độ sóng RF thực hành được nêu ở trên, thiết bị Celution 800/CRS nên được xem 
xét có vận hành bình thường hay không. Nếu phát hiện có biểu hiện bất thường, có thể cần tiến hành 
đo lường thêm, ví dụ như định hướng lại hoặc đặt lại thiết bị Celution 800/CRS

b Khi vượt quá khoảng tần số 150 kHz tới 80 MHz, cường độ điện từ trường nên ít hơn 3 V/m 

d= [ [3.5
V1

√P

d= [ [3.5
E1

√P 80 MHz tới 800 MHz

d= [ [7
E1

√P 800 MHz tới 2.5 MHz
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Khoảng cách được khuyến cáo giữa thiết bị giao tiếp bằng 
sóng RF cố định hoặc di động với thiết bị Celution 800/CRS 

 

Công suất nguồn 
truyền tối đa

 
 

 
(W) 

Khoảng cách dựa trên tần số đường truyền   
(m) 

150 kHz to 80 Mhz  80 MHz to 800 MHz  800 MHz to 2.5 GHz  

0.01 0.12  0.12  0.23  
0.1 0.37  0.37  0.74  
1 1.17  1.17  2.33  
10 3.69  3.69  7.38  
100 11.78  11.78  23.33  

 

 
 

 

Thiết bị Celution 800/CRS được thiết kế để sử dụng trong môi trường mà sự nhiễu sóng RF phát xạ 
được kiểm soát. Khách hàng hoặc người sử dụng thiết bị Celution 800/CRS có thể giúp ngăn chặn 
sự ảnh hưởng điện từ bằng cách duy trì khoảng cách tối thiểu giữa thiết bị giao tiếp bằng sóng RF 
cố định hoặc di động (bộ truyền) với thiết bị Celution 800/CRS như được khuyến cáo bên dưới, dựa 
trên nguồn đầu ra tối đa của thiết bị giao tiếp

d= [ [3.5
V1

√P d= [ [3.5
E1

√P d= [ [7
E1

√P

Đối với bộ truyền với công suất đầu ra không được liệt kê trên đây, khoảng cách khuyến cáo d được 
tính bằng (m) có thể được ước tính bằng phương trình sử dụng tần số truyền, với P là công suất đầu 
ra tối đa của bộ truyền theo watt (W) dựa trên nhà sản xuất nguồn truyền
GHI CHÚ 1: Tại tần số 80 MHz và 800 MHz, sử dụng công thức cho mức tần số cao hơn.
GHI CHÚ 2: Những hướng dẫn này không thể áp dụng trong tất cả các trường hợp. Sự lan truyền 
sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thu và phản xạ từ những cấu trúc, vật thể và con người.
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Phụ lục F: Hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật  
 

 
 

Hướng dẫn kỹ thuật phẫu thuật tái cấy ghép mô tự thân
 

 
 

 

Mô mỡ là một nguồn giàu tế bào gốc và tế bào tái tạo

Mô mỡ là một nguồn chứa nhiều tế bào gốc trong cơ thể người trưởng thành và sẵn sàng cho sử dụng1. 
Ngoài tế bào gốc ở người trưởng thành, mô mỡ còn chứa tế bào tái tạo – là những kiểu tế bào quan 
trọng góp phần vào quá trình làm lành và sửa chữa những tổn thương của cơ thể. Tế bào tái tạo dẫn 
xuất mô mỡ (Adipose-Derived Regenerative cells – ADRCs) được phân tách bằng hệ thống Celution mà 
không cần nuôi cấy, mở rộng hoặc xử lý tại một phòng thí nghiệm bên ngoài. Trong khi đó, hiện nay hầu 
hết các quy trình điều trị bằng tế bào gốc người trưởng thành cần nhiều ngày hoặc nhiều tuần để nuôi 
cấy (tăng số lượng tế bào), mô mỡ chứa một lượng lớn tế bào gốc và tế bào tái tạo, do đó không cần 
phải nuôi cấy và có thể sử dụng trực tiếp để điều trị. Với quy trình được thực hiện trong cùng một ngày, 
bệnh nhân có thể sử dụng những tế bào được lấy từ chính cơ thể mình để tiêm trở lại mà không cần 
mang những tế bào này ra khỏi bệnh viện hoặc phòng phẫu thuật.

Phẫu thuật tái tạo bằng mô mỡ được làm giàu tế bào

Quy trình phẫu thuật tái tạo sử dụng mô mỡ hút ra từ một phần của cơ thể, được làm giàu bằng tế bào 
ADRC của chính bệnh nhân và được tiêm vào một phần khác của cơ thể. Khi sử dụng để tái tạo mô ngực 
sau phẫu thuật cắt bỏ một phần ngực, mục tiêu là mang lại một phương pháp ghép an toàn, có thể dự 
đoán được thể tích ghép và bền vững, giúp khắc phục những hậu quả sau khi điều trị ung thư vú như 
biến dạng, mất đối xứng, tiêu biến mô và những biến chứng khác do cắt bỏ một phần ngực. Phần sau 
đây là hướng dẫn kỹ thuật cho quá trình phẫu thuật tái tạo sử dụng mô ghép tự thân được làm giàu tế 
bào gốc và tế bào tái tạo.

Hướng dẫn kỹ thuật lấy mỡ.

Dung dịch Tumescent

Trước khi bắt đầu quy trình, bệnh nhân nên được đánh dấu khu vực được hút mỡ và khu vực mô mềm 
bị ảnh hưởng. Những khu vực lấy mỡ được khuyến cáo là bụng, cạnh sườn và đùi. Quá trình nên được 
thực hiện trong điều kiện vô trùng. Nên sử dụng dung dịch tumescent bao gồm 500 ml Lactate Ringer, 
20-25 ml dung dịch Lidocaine 1% và 1 mg epinephrine để bơm thâm nhiễm vào khu vực mà bác sĩ dự 
định hút mỡ để gây tê khi phẫu thuật, giảm mất máu (bằng cách co mạch) và chuẩn bị bề mặt thuận tiện 
để phẫu thuật. Tỉ lệ thể tích dung dịch tumescent so với lượng mỡ cần hút được khuyến cáo là 1:1.

Tiêm dung dịch Tumescent

Sử dụng lưỡi dao mổ # 11 rạch một số lỗ nhỏ xung quanh khu vực cần hút mỡ để đưa cannula thâm 
nhiễm vào. Nên sử dụng cannula thâm nhiễm dung dịch tumescent 14 gauge để đạt kết quả tốt nhất. 
Dung dịch tumescent nên được tiêm đồng đều qua lớp mỡ dưới da tại khu vực cần hút mỡ. Bác sĩ lâm 
sàng nên đợi khoảng 10-15 phút trước khi bắt đầu hút mỡ để dung dịch tumescent phát huy tác dụng. 
Lúc này da chuyển sang màu tái nhợt vì co mạch.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG: Kỹ thuật này chỉ được thực hiện bởi bác sĩ lâm sàng đã được 
                                     đào tạo bởi Cytori Therapeutics.
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Ước lượng thể tích mỡ cần lấy dựa trên kích thước khu vực cần điều trị

Tỉ lệ thể tích mỡ được sử dụng để cô đặc tế bào so với thể tích mỡ dùng để ghép được khuyến cáo là 
1:1. Ngoài ra, những nghiên cứu của Cytori đã cho thấy mô ghép được làm giàu tế bào có chứa 
khoảng 30% dịch (mỡ lỏng), tuy nhiên lượng dịch trong mô ghép sẽ thay đổi tùy thuộc vào phương 
pháp chuẩn bị mô ghép. Lượng dịch thừa này làm cho mô ghép có tính mềm dẻo, linh hoạt tốt để thuận 
tiện khi thực hiện kỹ thuật ghép nhưng thể tích này cũng phải được tính vào khi dự đoán thể tích cần 
thiết để làm đầy khu vực cần điều trị. Để tính toán lượng mỡ cần thiết cho việc cô đặc tế bào cũng như 
lượng mỡ cần để hiệu chỉnh sự tăng thể tích do dịch mỡ lỏng, có thể sử dụng công thức dưới đây để 
ước lượng thể tích mỡ mà bác sĩ cần lấy:

Thể tích khu vực cần điều trị (mL) x 2.7 = Tổng thể tích mỡ lỏng cần hút (mL).

Tế bào thu được từ thiết bị Celution 800/CRS có thể thay đổi trong khoảng từ 0.1 đến 0.4 x 106 tế 
bào/mL mô mỡ từ mỡ lỏng hút được. Để tính toán lượng mỡ tối thiểu cần hút từ bệnh nhân và vận 
hành với thiết bị Celution 800/CRS, giả định dân số tế bào thấp nhất (ví dụ như 0.1 x 106 tế bào/mL mô 
mỡ). Luôn sử dụng cùng một định dạng (ví dụ như số tế bào được biểu hiện là n x 106)

Đối với việc tính liều dựa trên khối lượng (ví dụ như liều đích = 0.4 x 106 tế bào/kg), sử dụng công thức sau:
Lượng mỡ lấy ra (mL) = liều đích x khối lượng/0.1
Ví dụ: liều đích = 0.4 x 106, khối lượng = 70 kg.
Lượng mỡ tối thiểu cần lấy: 0.4 x 70/0.1 = 280 mL

Đối với số lượng tế bào tuyệt đối (ví dụ 40 x 106 tế bào), sử dụng công thức sau đây:
Lượng mô mỡ cần lấy (ml) = liều đích x khối lượng/0.1
Ví dụ: liều đích = 40 x 106, khối lượng = 70 kg
Lượng mỡ tối thiểu cần lấy = 40/0.1 = 400 ml

Nếu bệnh nhân dung nạp, chúng tôi khuyến cáo sử dụng lượng mỡ nhiều hơn mức tối thiểu đã tính 
toán để đảm bảo đạt được liều mục tiêu.

Lấy mỡ
Việc hút mỡ nên được thực hiện trong điều kiện vô trùng và gây mê hoàn toàn. Khuyến cáo sử dụng 
cannula 3 mm với tip Mercedes và một xy-lanh Toomey 60 ml để đạt kết quả tốt nhất. Đưa đầu tip của 
cannula qua cùng một lỗ đã sử dụng để thâm nhiễm dung dịch tumescent. Kéo ngược pit-tông của 
xy-lanh Toomey đến mức 60 ml và đặt một thiết bị khóa dọc theo pit-tông đã kéo ra, khi đó pit-tông sẽ 
duy trì áp lực âm bên trong xy-lanh mà không cần tác động thêm lực bởi người vận hành. Ngoài ra, 
cũng có thể sử dụng một kẹp mostquito để kẹp lên pit-tông kế bên phần đáy của xy-lanh để giữ cho 
xy-lanh ở vị trí kéo ra.
THẬN TRỌNG: Mô mỡ phải được hút qua một cannula Mercedes-Tip đường kính 3 mm.

Khi đạt được áp lực âm bên trong xy-lanh, túm lấy da và mỡ dưới da của bệnh nhân trên khu vực được 
hút mỡ với bàn tay không thuận của bạn và kéo lên từ bệnh nhân. Với bàn tay thuận của bạn trên 
xy-lanh, đâm và rút cannula tại khu vực dưới da theo chuyển động kiểu cánh quạt, cẩn thận để đầu tip 
của cannula không rơi ra khỏi vùng dưới da nhằm duy trì áp lực âm trong xy-lanh. Bằng cách giữ da 
bằng tay không thuận, bạn có thể cảm nhận cannula tụt giữa các ngón tay trong vùng mỡ dưới da 
nhằm đảm bảo không đưa quá sâu vào khoang bụng và tránh nguy cơ tổn thương nội tạng. 
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Một khi xy-lanh đã hút đầy mỡ, tháo cannula khỏi bệnh nhân. Lặp lại thao tác với những xy-lanh 
khác cho đến khi lấy đủ lượng mỡ cần thiết. Khi kết thúc quá trình hút mỡ, đặt một tấm gạc khô vô 
trùng lên lỗ đã cắt trên da bệnh nhân và băng ép lên khu vực đó để hạn chế phù và bầm máu sau 
phẫu thuật.

Một điều quan trọng là cần giữ mỡ hút tách lớp ra khỏi dung dịch tumescent để ước tính được chính 
xác thể tích mô mỡ. Nên để dịch mỡ hút tách lớp trong khoảng từ 2 đến 10 phút. Nếu thành phần 
bên trong xy-lanh không tách lớp, có thể là dịch thu về chỉ có dung dịch tumescent và máu, vì vậy 
không nên sử dụng dịch mỡ này. Khi đã thu được đủ lượng mỡ cần thiết, tiến hành xử lý mô ghép 
tự thân. Thời gian tối đa có thể để các xy-lanh ở bên ngoài trước khi cho vào trong khoang vận hành 
là hai giờ. Khi đã chuẩn bị xong, mô ghép được làm giàu tế bào nên được lắc nhẹ nhàng trước khi 
tiêm để các thành phần bên trong không tách lớp. Mô ghép được làm giàu tế bào nên được thao tác 
nhẹ nhàng để tránh không bị nhũ tương hóa mô ghép.

Ghép mô trở lại vào bệnh nhân
Celbrush (bao gồm trong bộ dụng cụ ghép Cytori 540/IS) được khuyến cáo sử dụng để phân bố một 
cách có kiểm soát và đồng đều mô ghép vào trong khu vực điều trị. Nên sử dụng cannula thâm nhiễm 
16 gauge x 9 cm để đạt kết quả tốt nhất. Cannula có thể hoặc là thẳng hoặc cong dựa trên hình dạng 
vùng cần ghép và thói quen của bác sĩ. Như đã giải thích ở trên, cần hiệu chỉnh tăng khoảng 30% 
thể tích làm đầy để tính lượng dịch trong mô ghép tại thời điểm ghép. Phần lớn lượng dịch này sẽ bị 
hấp thu bởi bệnh nhân sau khi phẫu thuật. 

Khi xử lý mô ghép làm giàu tế bào với thiết bị Celution 800/CRS, chuyển mô ghép vào khu vực phẫu 
thuật bằng xy-lanh Toomey như đã được đề cập trước đó trong tài liệu này. Sự dụng bộ chuyển đổi 
xy-lanh Toomey – Khóa Luer, chuyển 10 ml mô ghép được làm giàu tế bào vào một xy-lanh 10 mL 
(bao gồm trong bộ vật tư tiêu hao Cytori 200/CK) trước khi đưa vào Celbrush. Tháo bộ chuyển đổi 
ra và đặt một cannula tiêm lên xy-lanh 10 ml đã đầy mô.

Sử dụng lưỡi dao mổ #11 tạo ra nhiều vết đâm trên da xung quanh khu vực điều trị. Trươc khi ghép, 
cần sử dụng một cannula tiêm đóng vai trò một dụng cụ cùn để làm giảm sẹo vết thương tại khu vực 
tổn thương. Một cannula phẫu tích (không bao gồm trong bộ dụng cụ ghép Cytori 540/IS) có thể hiệu 
quả trong trường hợp này. Bề mặt phẫu thuật có thể được tạo ra bằng cách đưa cannula đi qua mô 
sẹo đặc. Sau khi đã loại bỏ sẹo, đâm cannula trong vùng dưới da xuyên qua khu vực điều trị và tiêm 
mô vào trước khi rút ra. Nên tiêm nhẹ nhàng và có kiểm soát. Celbrush được thiết kế để đưa vào 
khoảng 0.1 ml mô ghép khi người vận hành xoay một vòng bằng ngón tay cái từ gần đến xa trong 
của sổ trên tay vịn. Để thực hiện với hiệu quả và độ ổn định cao nhất với Celbrush, cần loại bỏ khí 
hoàn toàn ra khỏi xy-lanh.

Nên tiêm nhiều điểm phân bố chồng chập và theo hình quạt. Mục tiêu của kỹ thuật tiêm ghép là đưa 
vào một lượng nhỏ mô ghép tại nhiều độ sâu khác nhau và theo những đường ngang và dọc để làm 
tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của mô ghép với mô nội tại xung quanh, nhằm tối ưu hóa khu vực 
khuếch tán oxy, chất dinh dưỡng và chất thải trong giai đoạn đầu sau khi phẫu thuật cho đến khi diễn 
ra quá trình tăng sinh mạch máu. Mô ghép nên được phân bố một cách đồng đều và cẩn thận để 
tránh dồn ứ.

Sau khi điều trị, bệnh nhân nên được đặt trong tư thế ngồi để kiểm tra kết quả. Khi bác sĩ lâm sàng 
đã hài lòng với kết quả ghép, nên băng lỗ trên da bệnh nhân lại bằng một miếng dán vô trùng. Nên 
băng ép vừa phải để cố định mô ghép nhằm giúp mô ghép tăng trưởng và lành vết thương.
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Sau khi lấy mỡ, trong thời gian chuẩn bị mô ghép, chỉ nên giữ bệnh nhân ở trạng thái gây mê nếu cần 
thực hiện thêm tiến trình phẫu thuật khác. Nếu không, bệnh nhân có thể được đánh thức và di chuyển 
sang phòng hồi sức trong khi chuẩn bị mô ghép. Việc ghép mô có thể được thực hiện sau bằng cách 
gây tê khu vực (ức chế thần kinh liên sườn), gây tê tại chỗ hoặc gây mê trong phòng phẫu thuật.

Bệnh nhân nên được hướng dẫn sử dụng băng ép trước khi xuất viện. Bệnh nhân nên được băng liên 
tục trong khoảng 2 tuần sau khi phẫu thuật để hạn chế phù nề và máu bầm cũng như cải thiện vùng ranh 
giới xung quanh ở khu vực hút mỡ.
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