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Предна корица:
Техники на Thompson + Ръководство за потребителя: Система с бедрена стяжка
„Бедрената система на Thompson е с елегантен дизайн, който оптимизира синергията между 
апаратурата и хирургичната техника, позволявайки безупречна визуализация при извършване 
на щадяща мускулите (или минимално инвазивна) обща бедрена артропластика.“
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Uncompromised Exposure
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ТЕХНИКА НА THOMPSON + РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  /  БИОГРАФИЯ + ФУНКЦИИ 
+ КОМПОНЕНТИ НА БЕДРЕНАТА СИСТЕМА

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Д-р Mark Powers, основоположникът на Florida Orthopaedic Specialists, е професионално 
сертифициран ортопедичен хирург, преминал аспирантура и получил следдипломна 
квалификация и медицинска степен от Georgetown University. Той е завършил 
общомедицинското си образование в Georgetown University Medical Center, а ортопедичната 
си специализация е придобил в Brown University, Rhode Island Hospital. Д-р Powers е преминал 
обучение за допълнителна специализация в спортната медицина в Salt Lake City Center of 
Sports Medicine в Utah и е завършил аспирантура в катедрата по Пълна замяна на коленни 
стави и реконструктивна хирургия при възрастни на University of South Florida в Tampa. Д-р 
Powers е клиничен доцент в Florida State University.

Thompson Surgical Hip Retractor е идеален за ортопедични хирурзи, извършващи пълна 
замяна на коленни стави. Тази специализирана система позволява на хирурзите да прикрепят 
ретракторните лопатки към стабилна рамка, монтирана за масата, което елиминира 
необходимостта от допълнителен персонал за поддръжка на ретрактори и тежести.

Стерилна рамка, монтирана за масата
Осигурява стабилна и сигурна платформа за ретрактори, елиминираща необходимостта 
от допълнителен персонал в операционната зала. Elite Rail Clamp може да се фиксира и 
регулира в рамките на стерилното поле.

Анатомично проектирана рамка
Идеална за всички бедрени процедури, Hip Retractor Frame притежава уникални ляво и дясно 
извити рамене, предназначени за контуриране на тялото на пациента за процедура с нисък 
профил и оптимално поставяне на ретрактора.

Стяжки
Бързо прикрепване на ретракторните лопатки към рамката, позволяващо движение и 
гъвкавост. Стяжките са съвместими с всякакви ретракторни лопатки.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДЛАГАТ СЕ СЪЩО Femur Elevator Kit ( #90025 ) и Muscle Retractor Kit ( 
#SL90060 ). Обадете се за информация.
ЗАБЕЛЕЖКА: Hip Retractor Tether Frame е съвместима с всякакви бедрени ретрактори. За 
използване не е необходима покупка на ретракторни лопатки.

СТРАНИЦА 3:
ВНИМАНИЕ: Избягвайте компресия на тялото на пациента с компоненти на рамката, за да 
предотвратите увреждане на нервите.
Препоръчваме отпускане на обтягането на ретракторите на всеки 20 минути, за да се осигури 
подходящ кръвоток.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тъй като постоянно се стремим да предоставяме възможно най-добрите продукти, 
някои от изображенията в това ръководство за потребителя може да изглеждат малко по-различно от 
получения продукт.

БЕЛЕЖКА
Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Вижте Thompson Retractor 
IFU за инструкции относно почистването, стерилизирането и грижата за уреда, както и 
допълнителни предупреждения и указания за внимание.
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Подготовка на рамката
По-долу са дадени стъпки за подготовка на рамката за антериорна експозиция на бедрото, 
както е описано от д-р Powers. Имайте предвид, че тази подготовка на рамката може да се 
използва и при други подходи като постериорен или латерален.

Стъпка 1: Прикрепете Elite към леглото
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата на масата над стерилната завеса от 
срещуположната страна на хирурга и при подмишничната ямка на пациента. Фиксирайте, като 
завъртите горния бутон по посока на часовниковата стрелка, използвайки ръкохватките за 
опора, когато е необходимо.
СЪВЕТ: Поставете релсовите скоби възможно най-далеч в посока нагоре или на ниво по 
средата на гръдния кош на пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА Ако използвате маса Hana® или система за позициониране на краката като 
Arch System, добавете 20” Rail Extender ( #41938 ) към масата, преди да прикрепите Elite Rail 
Clamp.

Стъпка 2: Прикрепете напречния лост
A  Поставете напречния лост в съединението на релсовата скоба и регулирайте така, че 

съединението да е по-нависоко, като дисталният край на рамото се подравни надолу към 
латералната страна на пациента. 

B  Фиксирайте напречния лост в съединението, като обърнете дръжката с палец.

Страница 5:
Подготовка на рамката (продължение)
Стъпка 3: Прикрепете заоблените рамене
Поставете първото заоблено рамо в съединението на напречния лост. Извитата част на 
рамото ще се контурира за ниско-профилно разположение около анатомичната структура на 
пациента. Фиксирайте раменете в съединението, като обърнете дръжката с палец, държейки 
напречния лост за опора. Поставете второто заоблено рамо във второто съединение на 
напречния лост по същия начин.
СЪВЕТ: Дръжте страничното извито рамо възможно най-ниско, така че да не пречи при 
разширяване на бедрената кост.
СЪВЕТ: Извитите рамене ще създадат форма на „полумесец“ (вижте притурката), когато са в 
правилна ориентация.

Стъпка 4: Прикрепете Articulating Arm
A Поставете S-Lock Articulating Arm във второто съединение на релсовата скоба. 

Фиксирайте рамото в съединението, като обърнете дръжката с палец. 
B Прикрепете дълъг ретрактор Hibbs към Articulating Arm, като натиснете златистото 

бутало, вкарате нипела на лопатката и освободите буталото. Ректракторът Hibbs може 
да се използва в шарнирна или фиксирана позиция. Натиснете буталото за лесно 
преминаване между шарнирна и фиксирана позиция.

C  Отпуснете опъна на Articulating Arm, като завъртите черния бутон обратно на 
часовниковата стрелка, за да го разхлабите. Поставете в желаната позиция и 
фиксирайте на място, като завъртите черния бутон по посока на часовниковата стрелка, 
за да затегнете.
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Техники за експозиция
Стъпка 5: Дисекционна техника
Използвайте лопатка Hibbs, прикрепена към S-Lock Articulating Arm за първоначална дисекция 
и за получаване на първоначална експозиция при подготовка за ретракция.

Стъпка 6: Поставяне на ретрактора (ацетабулум)
Изберете подходящата ретракторна лопатка. Вкарайте и ретрактирайте. Когато лопатката 
е в желаната позиция, прикрепете към извитото рамо със стяжка, като използвате отворите 
в „ключалките“ на извитото рамо, за да фиксирате. Повторете тази стъпка за поставяне на 
няколко лопатки.
БЕЛЕЖКА Експлоатационният период на стяжките е 10 цикъла на повторна обработка.
ТЕХНИКА НА THOMPSON: СИСТЕМА С БЕДРЕНА СТЯЖКА  /  MARK J. POWERS, MD, FACS, 
FAAOS
ВЪПРОСИ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: +1-231-922-0177
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Стъпка 7: Експозиция (ацетабулум)
Постигната е експозиция.

Стъпка 8: Повдигане на бедрената кост
Визуализацията на проксималната бедрена кост може да се постигне с феморален елеватор 
за повдигане и постигане на експозиция.
ЗАБЕЛЕЖКА: Рамката може да се остави на място при разширяване на бедрената кост.
ЗАБЕЛЕЖКА: На този етап може да се използва Femur Elevator Kit ( #90025 ).

Стъпка 9: Затваряне
Използвайте лопатка Hibbs, прикрепена към Articulating Arm, в помощ при затваряне на 
инцизията.

ПОСЕТЕТЕ НИ ОНЛАЙН: THOMPSONSURGICAL.COM
Задна корица:
Легенда на символите:
Производител     Упълномощен представител в ЕС     CE маркировка      
Предупреждения / предпазни мерки     Нестерилно



“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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