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الغالف األمامي:
الكشف غير الخطير

تقنيات طومسون + دليل المستخدم: جهاز أحزمة ربط الورك
"يتميز جهاز الورك من طومسون بتصميم أنيق يحّسن التآزر بين أدوات الجراحة وتقنياتها، مما يتيح رؤية واضحة أثناء 

إجراء رأب كامل الورك مع استبقاء العضالت )أو بأسلوب جائر إلى أدنى درجة(".
- مارك جيه. باورز، دكتور في الطب، زميل كلية الجراحين األمريكية، زميل األكاديمية األمريكية لجراحي العظام

الصفحة 2:
تقنيات طومسون + دليل المستخدم  /  البيانات البيولوجية + الميزات + مكونات جهاز الورك

مارك جيه. باورز، دكتور في الطب، زميل كلية الجراحين األمريكية، زميل األكاديمية األمريكية لجراحي العظام
تخرج الدكتور مارك باورز العضو المؤسس لمركز أخصائيي فلوريدا لجراحة العظام في جامعة جورج تاون وحصل 

منها على العديد من الدرجات العلمية في الطب، كما حصل على شهادة البورد، واجتاز تدريب منحة الزمالة. أكمل 
تدريبه في الجراحة العامة في المركز الطبي بجامعة جورج تاون، وأكمل تدريبه في جراحة العظام في جامعة براون، 

في مستشفى رود آيالند. تلّقى الدكتور باورز تدريًبا في الطب الرياضي، الذي ُيعد أحد االختصاصات الفرعية، في مركز 
مدينة سولت ليك للطب الرياضي في والية يوتا، وأكمل تدريب منحة الزمالة في استعاضة كامل المفصل والجراحة 

الرأبية للبالغين في جامعة جنوب فلوريدا في تامبا. ُيعد الدكتور. باورز أستاًذا مشارًكا في الطب السريري في جامعة والية 
فلوريدا.

يعد مبعاد الورك من Thompson Surgical مثالًيا لجّراحي العظام الذين يجرون عمليات استعاضة كامل الورك. 
يمكِّن هذا الجهاز المتخصص الجراحين من تثبيت شفرات المبعاد في إطار مثبت على طاولة مستقرة، مما يؤدي إلى عدم 

الحاجة إلى أشخاص إضافيين لإلمساك بأجهزة المبعاد واألوزان.

اإلطار المثبت على طاولة معقمة
يوفر منصة مستقرة وآمنة ألجهزة المبعاد، مما يؤدي إلى عدم الحاجة إلى أشخاص إضافيين في غرفة العمليات. يمكن 

تثبيت وصلة ربط القضيب من الفئة Elite II وضبطها داخل المساحة المعقمة.

اإلطار المصمم للتشريح
ُيعد إطار مبعاد الورك مثالّيًا لجميع عمليات الورك، ويحتوي على أذرع مميزة منحنية على اليمين واليسار مصممة لتشكل 

إطاًرا حول جسم المريض لمالءمة اإلعداد منخفض المستوى وموضع المبعاد المثالي.

أحزمة الربط
يمكنك تثبيت شفرات المبعاد باإلطار بسرعة، مما يتيح سهولة الحركة والمرونة. وتكون أحزمة الربط متوافقة مع أي نوع 

من شفرات المبعاد.

مالحظة: يتوفر أيًضا طقم أدوات رافعة عظم الفخذ ) #90025 (  وطقم أدوات مبعاد العضالت ) SL90060# ( . اتصل 
لالطالع على المعلومات.

مالحظة: يتوافق إطار مبعاد الورك مع أي من شفرات مبعاد الورك. لذا ال ُيعد شراء الشفرات ضرورّيًا الستخدام اإلطار.

الصفحة 3:
تنبيه: تجنب ضغط جسم المريض بمكونات اإلطار لمنع تلف األعصاب.

نوصي بإرخاء قوة الشّد على أجهزة المبعاد كل 20 دقيقة لضمان تدفق الدم بشكل سليم.

مالحظة: نظًرا ألننا نسعى دائًما نحو توفير أفضل المنتجات الممكنة، فقد تظهر بعض الصور في دليل المستخدم هذا على 
نحو مختلف قليالً عن المنتج الذي يتم استالمه.

إخطار: يتم توفير مبعاد طومسون في حالة غير معقمة. راجع تعليمات استخدام مبعاد طومسون لالطالع على تعليمات 
التنظيف، والتعقيم، والعناية، باإلضافة إلى التحذيرات والتنبيهات األخرى.

THOMPSONSURGICAL.COM :تفّضل بزيارتنا عبر اإلنترنت على العنوان التالي

الصفحة 4:
تقنيات طومسون + دليل المستخدم  /  إعداد اإلطار

إعداد اإلطار
فيما يلي الخطوات المقترحة إلعداد اإلطار للكشف األمامي للورك، على النحو الذي أوضحه الدكتور باورز. ُيرجى العلم 

بأن إعداد اإلطار هذا يمكن استخدامه أيًضا في تقنيات أخرى، مثل الكشف الخلفي أو الجانبي.

الخطوة 1: تثبيت وصلة الربط من الفئة Elite في السرير
ضع وصلة ربط القضيب من الفئة Elite على قضيب الطاولة فوق الستارة المعقمة على الجانب المقابل للجّراح، وعند 

إبط المريض. ثّبت الجهاز عن طريق تدوير المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة، مع استخدام المقابض المتدلية عند 
الحاجة إلى الرفع.

نصيحة: ضع وصلة ربط القضيب إلى أقصى الشمال قدر اإلمكان، أو في مستوى منتصف صدر المريض.
مالحظة: عند استخدام طاولة ®Hana أو نظام تحديد وضعية الساق مثل نظام Arch، يمكن زيادة عرض الطاولة 

.Elite بمقدار 20 بوصة باستخدام موّسع القضبان ) #41938 (  قبل تثبيت وصلة ربط القضيب من الفئة

الخطوة 2: توصيل القضيب المستعرض
أدخل القضيب المستعرض في وصلة ربط القضيب واضبطه بحيث تكون الوصلة متجهة إلى أعلى،   A

ويشير طرف الذراع البعيد والزاوي إلى أسفل إلى جانب المريض. 
قم بتعشيق القضيب المستعرض في الوصلة عن طريق تدوير مقبض الحدبة.  B

الصفحة 5:
إعداد اإلطار ) ُيتبع (

الخطوة 3: توصيل األذرع المنحنية
أدخل الذراع المنحنية األولية في الوصلة على القضيب المستعرض. سيشكل الجزء المنحني من الذراع إطاًرا مالئًما 

لإلعداد منخفض المستوى حول جسم المريض. قم بتعشيق األذرع في الوصلة عن طريق تدوير مقبض الحدبة، مع إمساك 
القضيب المستعرض للرفع. أدخل الذراع المنحنية الثانية في الوصلة الثانية على القضيب المستعرض بالطريقة نفسها.

نصيحة: أبِق الذراع المنحنية الجانبية منخفضة قدر اإلمكان، بحيث ال تعترض الجراح عند ثقب عظم الفخذ.
ن األذرع المنحنية شكالً "هاللّيًا" )انظر مجموعة الصور الداخلية( عند تركيبها في االتجاه الصحيح. نصيحة: ستكوِّ

الخطوة 4: تثبيت الذراع المفصلية
أدخل ذراع القفل المفصلية التي على شكل حرف S في الوصلة الثانية لوصلة ربط القضيب. وقم   A

بتعشيق الذراع في الوصلة عن طريق تدوير مقبض الحدبة. 
ثبِّت شفرة هيبس الطويلة بالذراع المفصلية من خالل دفع المكبس الذهبي وإدخال حلمة الشفرة   B

وتحرير المكبس. ويمكن استخدام شفرة هيبس في الوضعية "دّوار" أو "مقفل". كما يمكنك الضغط على المكبس للتبديل 
بسهولة بين الوضعيَتْين "دّوار" و"مقفل".

قم بإرخاء قوة شّد الذراع من خالل تدوير المقبض األسود عكس اتجاه عقارب الساعة، وذلك لفك    C
الذراع. ولربطها بإحكام، َضْعها على النحو المطلوب وثبِّتها في موضعها من خالل تدوير المقبض األسود في اتجاه 

عقارب الساعة 

مجموعات الصور الداخلية: B دّوار؛ B مقفل

الصفحة 6:
تقنيات طومسون + دليل المستخدم  /  الكشف + رفع عظم الفخذ

تقنيات الكشف
الخطوة 5: تقنية التشريح

استخدم شفرة هيبس، المثّبتة بذراع القفل المفصلية التي على شكل حرف S، إلجراء التشريح األولّي وعمل كشٍف أولي 
تحضيًرا لإلبعاد.

الخطوة 6: تركيب الشفرات )التجويف الحقي(
اختر شفرة المبعاد المناسبة. أدِخل جزء من الشفرة في الفتحة ثم أبِعد المقبض. وعندما تكون الشفرة في الموضع 

المطلوب، ثبِّتها بالذراع المنحنية بواسطة حزام الربط، مع استخدام الفتحات الموجودة في الذراع المنحنية، وذلك لتثبيتها. 
كرر هذه الخطوة لتركيب عدة شفرات.

إخطار: تبلغ فترة استخدام أحزمة الربط 10 دورات من إعادة المعالجة.

الصفحة 7:
تقنيات الكشف ) ُيتبع (

الخطوة 7: الكشف )التجويف الحقي(
تم إجراء الكشف.

الخطوة 8: رفع عظم الفخذ
ويمكن رؤية عظم الفخذ الداني باستخدام رافعة فخذية لرفع عظم الفخذ وكشفه.

مالحظة: يمكن ترك اإلطار في مكانه أثناء ثقب عظم الفخذ.
مالحظة: يمكن استخدام طقم أدوات رافعة عظم الفخذ )  #90025 ( في هذا الوقت.

الخطوة 9: اإلغالق
استخدم شفرة هيبس، المثّبتة بالذراع المفصلية، للمساعدة في إغالق الشق.

الغالف الخلفي:
مفتاح الرموز:

الشركة المصنِّعة          الممثل المعتَمد للمنتجات التي تحمل عالمة EC          عالمة CE          التحذيرات / 
التدابير الوقائية          غير معقم



“The Thompson Hip System has an elegant design that optimizes the synergy between 

instrumentation and surgical technique allowing unimpeded visualization while performing  

muscle sparing ( or minimally invasive ) total hip arthroplasty."

- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS

Thompson Techniques + User Manual:

HIP TETHER SYSTEM

Uncompromised Exposure™
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THOMPSON TECHNIQUE + USER MANUAL  /  BIO + FEATURES + HIP SYSTEM COMPONENTS

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr. Mark Powers, the founding member of Florida Orthopaedic Specialists, is a board-

certified and fellowship trained orthopaedic surgeon who received his undergraduate and 

medical degrees from Georgetown University. He completed his general surgical training 

at Georgetown University Medical Center and his orthopaedic surgical training at Brown 

University, Rhode Island Hospital. Dr. Powers received subspecialty training in Sports Medicine 

at the Salt Lake City Center of Sports Medicine in Utah, and completed a fellowship in Total 

Joint Replacement and Adult Reconstructive Surgery at the University of South Florida in 

Tampa. Dr. Powers is an associate clinical professor at Florida State University.

NOTE

Femur Elevator Kit ( #90025 ) and Muscle Retractor Kit  
( #SL90060 ) also available. Call for information.

NOTE

Hip Retractor Tether Frame is compatible with any hip retractor 
blades. Blade purchase not required for use.

The Thompson Surgical Hip Retractor is ideal for orthopedic surgeons performing total hip replacement. 
This specialized system allows surgeons to attach retractor blades to a stable table mounted frame  

which eliminates the need for extra staff to hold retractors and weights.

Tethers

Quickly attach retractor blades to 

frame, allowing movement and 

flexibility. Tethers are compatible with 

any retractor blades.

Sterile Table Mounted Frame

Provides a stable and secure platform 

for retractors, eliminating the need for 

extra staff in the OR. Elite II Rail Clamp  

may be secured and adjusted within 

the sterile field.

Anatomically Designed Frame

Ideal for all hip procedures, the Hip 

Retractor Frame contains unique left 

and right curved arms, designed to 

contour the patient's body for a low 

profile set up and optimal retractor 

placement.
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CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with frame components 
to prevent nerve damage.

We recommend relaxing tension on retractors every 20 
minutes to ensure proper blood flow.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.
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HIP TETHER SYSTEM #SL82014

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 1 Elite III Rail Clamp w/2 Cam Joints 22" 43905AC

B 1 Crossbar w/2 Cam Jts 7" x 19 ½" 43990

C 1 20" Curved Arm with Cleats 1 44203

D 1 20" Curved Arm with Cleats 2 44204

E 2 24" Tethers - Pack of 5 42105

F 1 Femoral Neck Elevator 45300

G 2 Curved Cobra Gold 12 ½" 45302C

H 2 Curved Hohmann Narrow Purple 12" 45306C

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

I 1 Curved Hohmann Wide 12" 45307

J 1 Curved Dual Prong 12" 45308

K 1 S-Lock Articulating Arm SL42190

L 1 Hibbs w/Teeth Long 25mm x 75mm SL46411T

M 1 Rail Extender 20" Single Clamp 41938

1 Instrument Case 26" x 10" x 5" 50000BL

1 Instrument Case  22" x 11" x 3 ½" 50000G

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 
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THOMPSON TECHNIQUE + USER MANUAL  /  FRAME SET UP

Step 2: Attach the Crossbar

A Position the crossbar in the rail clamp joint and adjust so 

that the joint is higher up, with the distal end of the arm 

angling down towards the lateral side of the patient. 

B Lock the crossbar into the joint by flipping the cam handle.

Step 1: Attach Elite to Bed

Place Elite Rail Clamp onto the table rail over the sterile drape 

on the side opposite of the surgeon, and at the axilla of the 

patient. Secure by turning the top knob clockwise, utilizing the 

hanging handles for leverage when needed.

TIP: Position the rail clamp as far north as possible, or at 

patient’s mid-chest level.

Frame Set Up
Below are the suggested frame set up steps for Anterior Hip exposure, as outlined by Dr. Powers. Please note that this frame setup 

may also be used for other approaches, such as posterior or lateral.

elbow

A

B

hip

NOTE

If using a Hana® Table or leg 
positioning system such as the 
Arch System, add a 20" Rail 
Extender ( #41938 ) to the table 
before attaching Elite Rail Clamp. 
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Frame Set Up ( continued )

Step 4: Attach the Articulating Arm

A Position S-Lock Articulating Arm in rail clamp’s second 

joint. Lock the arm into the joint by flipping the cam 

handle. 

B Attach long Hibbs blade to articulating arm by pushing the 

gold plunger, inserting blade nipple, and releasing plunger. 

Hibbs blade may be used in the swivel or locked position. 

Press plunger to easily switch between swivel and locked.

C  Release the tension of the arm by turning the black knob 

counter-clockwise to loosen. Position as desired and lock 

into place by turning the black knob clockwise to tighten.

Step 3: Attach the Curved Arms

Position the first curved arm in the joint on the crossbar. The 

curved portion of the arm will contour for a low-profile set-up 

around the patient anatomy. Lock the arms into the joint by 

flipping the cam handle, grasping the crossbar for leverage. 

Position second curved arm in the second joint on the crossbar 

in the same manner.

TIP: Keep the lateral curved arm as low as possible so that it 

does not interfere when broaching the femur.

TIP: The curved arms will create a “half moon” shape  

( see inset ) when they are in the correct orientation. 

A

B CB Swivel B Locked
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THOMPSON TECHNIQUE + USER MANUAL  /  EXPOSURE + FEMUR ELEVATION

Step 6: Blade Placement (Acetabulum)

Choose the appropriate retractor blade. Insert and retract. When 

blade is in the desired position, attach to curved arm with tether, 

using slots on curved arm “cleats” to secure. Repeat this step for 

placement of multiple blades.

Exposure Techniques

Step 5: Dissection Technique

Use Hibbs blade, attached to S-Lock Articulating Arm, for 

initial dissection and to gain initial exposure in preparation for 

retraction.

NOTICE

Service life of tethers is 10 reprocessing cycles.
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Exposure Techniques ( continued )

Step 9: Closing

Use Hibbs blade, attached to articulating arm, to aid in closing 

the incision.

Step 8: Femur Elevation

Visualization of the proximal femur may be achieved using the 

femoral elevator to lift and gain exposure.

NOTE: Frame may be left in place while broaching the femur.

NOTE: A Femur Elevator Kit ( #90025 ) may be used at this 

time.

Step 7: Exposure (Acetabulum)

Exposure has been attained.
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