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Thompson, techniky+ Uživatelská příručka: Kyčelní systém s pružnými úvazy
„Kyčelní systém Thompson Hip System má elegantní design, který optimalizuje synergii mezi 
instrumentariem a operační technikou, a zajišťuje neomezenou vizualizaci při svaly šetřící (nebo 
minimálně invazivní) totální artroplastiky kyčelního kloubu.”
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Uncompromised Exposure
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THOMPSON TECHNIKY + UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / BIO + CHARAKTERISTIKY + KOMPONENTY 
KYČELNÍHO SYSTÉMU

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr. Mark Powers - zakládající člen Florida Orthopaedic Specialists, je atestovaný a školený 
chirurg-ortoped, který absolvoval základní i specializační přípravu na Georgetown University. 
Všeobecnou chirurgickou přípravu absolvoval na pracovišti Georgetown University Medical Center 
a specializační ortopedickou přípravu na pracovišti Brown University, Rhode Island Hospital. Dr. 
Powers dále absolvoval předatestační přípravu se zaměřením na sportovní medicínu na pracovišti 
Salt Lake City Center of Sports Medicine v Utah, a specializační vzdělávací pobyt (fellowship) 
se zaměřením na totální náhrady kloubů a rekonstrukční operace u dospělých na pracovišti 
University of South Florida ve městě Tampa. Dr. Powers působí jako associate clinical professor na 
Florida State University.

Thompson Surgical Hip Retractor je ideálním řešením pro ortopedické lékaře provádějící totální 
náhradu kyčelního kloubu. Tento specializovaný systém umožňuje operatérovi připevnit břity 
retraktoru ke stabilnímu rámu připevněnému ke stolu, a tím eliminuje potřebu dalšího personálu, 
který by držel retraktory a zátěže.

Sterilní rám připevněný ke stolu
Poskytuje stabilní a bezpečnou základnu pro retraktory, a tím eliminuje potřebu dalšího personálu 
na operačním sále. Svorky Elite Rail Clamp mohou být připevněny a nastaveny v rámci sterilního 
pole.

Anatomicky tvarovaný rám
Rám Hip Retractor Frame je ideální pro všechny výkony na kyčli, a sestává z unikátních levostranně 
a pravostranně zakřivených ramen, která kopírují obrysy těla pacienta a umožňují nízkoprofilové 
nastavení a optimální umístění retraktoru.

Úvazy
Rychle upevnění břitů retraktoru, které umožňuje pohyblivost a flexibilitu. Pružné úvazy jsou 
kompatibilní se všemi typy retraktorů.

POZNÁMKA: K dispozici jsou také soupravy Femur Elevator Kit ( #90025 ) a Muscle Retractor Kit 
(#SL90060). V případě zájmu o další informace volejte na uvedené telefonní číslo.
POZNÁMKA: Rám Hip Retractor Tether Frame je kompatibilní se všemi typy kyčelních retraktorů. 
Pro použití není nutné zakoupit břity retraktoru.

STRANA 3:
POZOR: Dbejte na to, aby komponenty rámu neutlačovaly tělo pacienta, v opačném případě by 
mohlo dojít k poškození nervů.
Doporučujeme uvolnit napětí na retraktorech každých 20 minut, aby se zajistil správný průtok krve.

POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že se neustále snažíte poskytovat co nejlepší výrobky, některé 
ilustrace v tomto návodu k použití se mohou mírně odlišovat od zakoupeného výrobku.

POZNÁMKA: Retractor Thompson se dodává v nesterilním stavu. Přečtěte si návod k použití 
Thompson Retractor IFU, který obsahuje důležité pokyny pro čištění, sterilizaci a péči a příslušná 
varování a bezpečnostní upozornění.
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Nastavení rámu
V následujícím textu jsou uvedeny jednotlivé kroky nastavení rámu pro expozici kyčle předním 
přístupem, jak je popsal Dr. Powers. Vezměte prosím na vědomí, že toto nastavení lze použít i pro 
jiné přístupy, včetně přístupu zadního nebo laterálního.

Krok 1: Připojte svorku Elite k lůžku
Připojte svorku Elite Rail Clamp ke kolejnici stolu přes sterilní roušku na opačné straně od 
operatéra a v úrovni axily pacienta. Zajistěte otočením horního knoflíku ve směru hodinových 
ručiček a pomocí visících klik pro využití dodatečného pákového efektu v případě potřeby.
TIP: Umístěte kolejnicovou svorku co nejdále na sever nebo do úrovně střední části hrudníku 
pacienta.

POZNÁMKA: Pokud používáte stůl Hana® nebo systém pro polohování dolních končetin, jako např. 
Arch System, připojte ke stolu prodlužovač 20” Rail Extender ( #41938 ) před připojením svorky 
Elite Rail Clamp.

Krok 2: Připojte rozpěru
A  Umístěte rozpěru do kloubu kolejové svorky a nastavte tak, aby kloub byl vyvýšen, a distální 

konec ramene směřoval dolů k boční straně pacienta. 
B  Zamkněte rozpěru v kloubu přepnutím kliky vačkového kloubu.
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Nastavení rámu (pokračování)
Krok 3: Připojte zakřivená ramena
Umístěte první zakřivené rameno do kloubu na rozpěře. Zakřivená část ramena bude kopírovat 
anatomické obrysy pacienta pro zajištění nízkého profilu pracovní oblasti. Zamkněte ramena 
v kloubu otočením kliky na vačkovém kloubu a uchopením rozpěry pro pákový efekt. Stejným 
způsobem umístěte druhé zakřivené rameno do druhého kloubu na rozpěře.
TIP: Udržujte boční zakřivené rameno co nejníže tak, aby při použití výstružníku nezasahovalo do 
oblasti stehenní kosti.
TIP: Zakřivená ramena tvoří tvar „půlměsíce“ (viz příloha), pokud jsou ve správné orientaci.

Krok 4: Připojte kloubové rameno(Articulating Arm)
A Umístěte kloubové ramenoS-Lock Articulating Arm do druhého kloubu kolejnicové svorky. 

Zamkněte rameno v kloubu přesunutím kliky vačkového kloubu. 
B Připevněte dlouhý Hibbs retraktor ke kloubovému ramenu Articulating Arm tak, že stlačíte zlatý 

píst, vložíte spojník břitu a následně píst uvolníte. Hibbs retraktor lze použít v otočné nebo 
uzamčené pozici. Mezi otočnou a uzamčenou polohou lze snadno přepínat stlačením pístu.

C  Povolte napětí ramena Articulating Arm otočením černé kliky proti směru hodinových ručiček. 
Umístěte rameno podle potřeby a zajistěte otočením černé kliky po směru hodinových ručiček.
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Krok 5: Technika disekce
Proveďte úvodní disekci pomocí břitu Hibbs retraktoru připojeného k ramenu S-Lock Articulating 
Arm pro získání primární expozice v rámci přípravy na retrakci.

Krok 6: Umístění retraktoru (acetabulum)
Vyberte vhodný břit retraktoru. Proveďte inzerci a retrakci. Jakmile bude břit v požadované poloze, 
připevněte jej k zakřivenému ramenu pomocí pružného úvazu prostřednictvím upínacích drážek 
na zakřivených ramenech. Opakujte tento krok pro umístění dalších břitů.
POZNÁMKA Životnost pružných úvazů je 10 cyklů opakovaného použití.
THOMPSON, TECHNIKY: HIP TETHER SYSTEM /  MARK J. POWERS, MD, FACS, FAAOS
DOTAZY NEBO DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: +1-231-922-0177

Strana 7:
Techniky expozice (pokračování)
Krok 7: Expozice (acetabulum)
Bylo dosaženo expozice.

Krok 8: Elevace femuru
Vizualizace proximálního femuru lze docílit pomocí femorálního elevatoria, které slouží k 
vyzdvižení a obnažená příslušné části.
POZNÁMKA: Při výstružení femuru může být rám ponechán na místě.
POZNÁMKA: V tomto kroku může být použita souprava Femur Elevator Kit ( #90025 ).

Krok 9: Závěr
Dokončete incizi pomocí břitu Hibbs retraktoru připojeného k ramenu Articulating Arm.
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“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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