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Định nghĩa về IOM (IONM) 
Tại sao IOM lại quan trọng? 



Khái niệm IOM 

Hệ thống giám sát thần kinh trong 

phẫu thuật (IOM) — là một chuỗi 

phương pháp thần kinh sinh lí được áp 

dụng liên tục trong suốt ca phẫu thuật.  

Điều này giúp ngăn ngừa các biến chứng 

liên quan đến hệ thần kinh nhờ việc phát 

hiện sớm và chính xác của quá trình thực 

hiện. 

 



Thiết bị: Neuro-IOM 
Nhà sản xuất: Neurosoft, Russia 



Neurosoft thành lập vào ngày 29 tháng 1 năm 
11992 bởi các nhà nghiên cứu và nhà khoa học 
tại 2 cơ sở của đại học Ivanovo : State Medical 
Academy and State Power University. 

Số liệu: 

• Hơn 200 nhân viên, trong đó  60% là kĩ sư 

• Cứ mỗi 20 phút, một thiết bị được sản xuất 
bởi Neurosoft  được đưa đến một trong 65 
quốc gia trên thế giớii 

• Lợi nhuận xuất khẩu 50% 

 

 



Chứng chỉ:  

• ISO13485 

• CE (European union) 

• GOST (Russia) 

• ANVISA (Brazil) 

• FDA (USA) 

• CFDA (China) có hơn 90 chứng nhận trong 
18 quốc gia 

 



Những phương pháp được sử 
dụng trong hệ thống IOM 

 





SSEP 

Điện thế gợi cảm giác 
thân thể 

• Đánh giá tính toàn vẹn 
của đường dẫn truyền 
cảm giác. 

• Kiểm tra tính thiếu máu 
của dây thần kinh tủy 
sống và não  

• Lập bản đồ rãnh trung 
tâm và vỏ não cảm giác  

 



MEP 

Điện thế gợi vận động— Ghi 
lại các đáp ứng cơ với kích 
thích điện xuyên sọ 

• Đánh giá độ tin cậy của 
đường dẫn truyền vận 
động  

• Lập bản đồ vùng võ não vận 
động 



Điện não và  
phương pháp ghi điện vỏ não 

Phương pháp ghi điện vỏ não (ECoG) — thu nhận tín 
hiệu điện từ vỏ não hoặc sâu trong cấu trúc não.  

• Phẫu thuật mạch: Đánh giá chứng thiếu máu của 
não trong động mạch chủ và phẫu thuật mạch 

• Phẫu thuật động kinh: Đánh giá mức độ cắt bỏ khi 
cắt bỏ ổ động kinh  

• Các phẫu thuật khác: đánh giá độ mê sâu 





Hệ thống vít kiểm tra 

• Lắp đặt cấu trúc kim loại trên diện rộng trong phẫu 
thuật xương sống  

• Kiểm tra độ chính xác của hệ thống vít  



Điện thế gợi thị giác và thính giác 

• Điện thế gợi thính giác AEP — Đánh giá trạng thái 
của đường dẫn truyền thính giác và cuống não trong 
suốt ca phẫu thuật trên thân não hoặc cắt bỏ khối u 
dây thần kinh thính giác 

• Điện thế gợi thị giác VEP — đánh giá độ tin cậy của 
đường dẫn truyền thị giác trong phẫu thuật gần đó  



IOM tại Vietnam 

• 2 trường hợp đầu tiên tại Bệnh viện đại 
học y Hà Nội.  

• PGS.TS Kiều Đình Hùng 

• Workshop với American và Malaysian 



IOM Trên thế giới 

• Nghiên cứu: ứng dụng hệ thống IOM 
trong phẫu thuật vẹo cột sống: 354 
trường hợp  

• University Spine Center, National 
University Hospital, Singapore. 

• Thảo luận: phương pháp theo dõi SSEP + 
MEP cần được sử dụng trong mỗi 
phẫu thuật 



Neuro-IOM  
được cài đặt trên thế giới 

• Brazil – 60 thiết bị 

• Russia – 13 thiết bị 

• Turkey – 7 thiết bị 

• Europe – 7 thiết bị 

 





Thank you! 


