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Εξώφυλλο:
Τεχνικές Thompson + Εγχειρίδιο Χρήσης: Σύστημα Πρόσδεσης Ισχίου
«Το Σύστημα Ισχίου Thompson έχει κομψό σχεδιασμό ο οποίος βελτιστοποιεί τη σύμπραξη μεταξύ εργαλείων 
και χειρουργικής τεχνικής επιτρέποντας την ανεμπόδιστη θέαση κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης 
θωρακοτομής ελάχιστης προσπέλασης “muscle sparing” (ή ελάχιστα επεμβατική) ολική αρθροπλαστική 
ισχίου».
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Uncompromised Exposure

Σελίδα 2:
ΤΕΧΝΙΚΗ THOMPSON + ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ /ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ + ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ + ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΟΥ 

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Ο Δρ. Mark Powers, ιδρυτικό μέλος του Florida Orthopaedic Specialists, είναι πιστοποιημένος board-certified 
και εξειδικευμένος (fellowship trained) ορθοπεδικός χειρουργός ο οποίος ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και τις 
ιατρικές του σπουδές στο Georgetown University. Πραγματοποίησε την άσκησή του στη γενική χειρουργική 
στο Georgetown University Medical Center και έκανε άσκηση στην ορθοπεδική χειρουργική στο Brown 
University, Rhode Island Hospital. Ο Δρ. Powers μετεκπαιδεύτηκε στην Αθλητιατρική στο Salt Lake City Center 
of Sports Medicine της Utah, και ολοκλήρωσε πρόγραμμα ειδίκευσης στην ολική αντικατάσταση άρθρωσης 
και την επανορθωτική χειρουργική ενηλίκων στο University of South Florida της Tampa. Ο Δρ. Powers είναι 
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής στο Florida State University.

Το Thompson Surgical Hip Retractor είναι ιδανικό για ορθοπεδικούς χειρουργούς που πραγματοποιούν ολική 
αντικατάσταση ισχίου. Αυτό το εξειδικευμένο σύστημα επιτρέπει στους χειρουργούς να προσαρτούν λεπίδες 
διαστολέα σε έναν επιτραπέζιο σκελετό εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό που θα κρατάει 
διαστολείς και βάρη.

Αποστειρωμένος επιτραπέζιος σκελετός
Παρέχει σταθερή και ασφαλή στήριξη για τους διαστολείς εξαλείφοντας την ανάγκη για επιπλέον προσωπικό 
στον χειρουργικό θάλαμο. Το Elite Rail Clamp μπορεί να ασφαλιστεί και να προσαρμοστεί εντός του 
αποστειρωμένου πεδίου.

Σκελετός με ανατομικό σχεδιασμό
Ιδανικό για όλες τις διαδικασίες ισχίου, το Hip Retractor Frame περιέχει μοναδικούς αριστερούς και 
δεξιούς καμπύλους βραχίονες σχεδιασμένους ώστε να περιστοιχίζουν το σώμα του ασθενούς παρέχοντας 
διαμόρφωση χαμηλής κατανομής και άριστη τοποθέτηση διαστολέα.

Συστήματα πρόσδεσης
Προσδένουν γρήγορα τις λεπίδες του διαστολέα στον σκελετό, επιτρέποντας την κίνηση και την ευκαμψία. Τα 
συστήματα πρόσδεσης είναι συμβατά με όλες τις λεπίδες διαστολέα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθενται επίσης Femur Elevator Kit ( #90025 ) και Muscle Retractor Kit ( #SL90060 ). Καλέστε 
για πληροφορίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Hip Retractor Tether Frame είναι συμβατό με όλους τους διαστολείς ισχίου. Για τη χρήση δεν 
απαιτείται η αγορά λεπίδας διαστολέα.

ΣΕΛIΔΑ 3:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε την συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του σκελετού προκειμένου 
να αποφύγετε βλάβη στα νεύρα.
Συνιστούμε να χαλαρώνετε το τέντωμα των διαστολέων κάθε 20 λεπτά για να διασφαλίστε τη σωστή 
κυκλοφορία του αίματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Καθώς στοχεύουμε συνεχώς στη βέλτιστη, κατά το δυνατό, παροχή προϊόντων, μερικές από τις 
εικόνες του παρόντος εγχειριδίου χρήστη ενδέχεται να εμφανίζονται ελαφρώς διαφορετικές από το πραγματικό 
προϊόν που λαμβάνετε κατόπιν παραγγελίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στο Thompson Retractor 
IFU για οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας, καθώς και για πρόσθετες προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις.

Σελίδα 4:
ΤΕΧΝΙΚΗ THOMPSON + ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Τοποθέτηση σκελετού 
Ακολουθούν τα προτεινόμενα βήματα τοποθέτησης του σκελετού για έκθεση πρόσθιου ισχίου, όπως 
περιγράφονται από τον Δρ. Powers. Θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι αυτή η τοποθέτηση του σκελετού μπορεί 
να ισχύει και για άλλες προσεγγίσεις, όπως οπίσθια ή πλευρική.
Βήμα 1: Προσαρτήστε το Elite στο κρεβάτι
Τοποθετήστε το Elite Rail Clamp στη ράγα του τραπεζιού πάνω από το αποστειρωμένο αυτοκόλλητο (sterile 
drape) στην αντίθετη πλευρά του χειρουργού, και στη μασχάλη του ασθενούς. Ασφαλίστε στρίβοντας το 
επάνω κομβίο προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού, χρησιμοποιώντας τις αιωρούμενες λαβές για 
ενίσχυση όταν χρειαστεί.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετήστε το clamp της ράγας όσο το δυνατόν πιο βόρεια, ή στο επίπεδο του μέσου του 
στήθους του ασθενούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Αν χρησιμοποιείτε τραπέζι Hana® ή σύστημα τοποθέτησης ποδιών όπως το Arch System, 
προσθέστε ένα 20” Rail Extender ( #41938 ) στο τραπέζι πριν από την προσάρτηση του Elite Rail Clamp.

Βήμα 2: Προσαρτήστε την τραβέρσα
A  Τοποθετήστε την τραβέρσα στον σύνδεσμο του clamp της ράγας και προσαρμόστε έτσι ώστε ο σύνδεσμος 

να είναι πιο ψηλά, με την απόληξη του βραχίονα να σχηματίζει γωνία με το πλευρό του ασθενούς. 
B  Κλειδώστε την τραβέρσα στον σύνδεσμο στρίβοντας τη λαβή του κνώδακα.
Σελίδα 5:
Τοποθέτηση σκελετού (συνέχεια)
Βήμα 3: Προσαρτήστε τους καμπύλους βραχίονες
Τοποθετήστε τον πρώτο καμπύλο βραχίονα στον σύνδεσμο επί της τραβέρσας. Το καμπύλο τμήμα του 
βραχίονα θα περιστοιχίσει την ανατομία του ασθενούς παρέχοντας τοποθέτηση χαμηλής κατατομής. 
Κλειδώστε τους βραχίονες στον σύνδεσμο στρίβοντας τη λαβή του κνώδακα, κρατώντας την τραβέρσα για 
ενίσχυση. Τοποθετήστε δεύτερο καμπύλο βραχίονα στον δεύτερο σύνδεσμο επί της τραβέρσας με τον ίδιο 
τρόπο.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κρατήστε τον πλευρικό καμπύλο βραχίονα όσο το δυνατόν πιο χαμηλά έτσι ώστε να μην 
παρεμβληθεί κατά τη διάνοιξη του μηριαίου οστού.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι καμπύλοι βραχίονες σχηματίζουν ένα μισοφέγγαρο (δείτε το ένθετο) όταν έχουν τον σωστό 
προσανατολισμό.

Βήμα 4: Προσαρτήστε το Articulating Arm
A Τοποθετήστε το S-Lock Articulating Arm στον δεύτερο σύνδεσμο του clamp της ράγας. Κλειδώστε τον 

βραχίονα στον σύνδεσμο στρίβοντας τη λαβή του κνώδακα. 
B Προσαρτήστε τον μακρύ διαστολέα Hibbs στο Articulating Arm πιέζοντας το χρυσό έμβολο, εισάγοντας τον 

μαστό της λεπίδας και απελευθερώνοντας το έμβολο. Ο διαστολέας Hibbs μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
θέση περιστροφής ή κλειδώματος. Πατήστε το έμβολο για γρήγορη εναλλαγή ανάμεσα σε περιστροφή και 
κλείδωμα.

Γ  Απελευθερώστε το τέντωμα του Articulating Arm στρίβοντας το μαύρο κομβίο αντίθετα προς την 
κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να ξεσφίξετε. Τοποθετήστε κατά βούληση και κλειδώστε 
στρίβοντας το μαύρο κομβίο προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού για να σφίξετε.

Σελίδα 6:
ΤΕΧΝΙΚΗ THOMPSON + ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ/ ΕΚΘΕΣΗ + ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΗΡΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ

Τεχνικές έκθεσης
Βήμα 5: Τεχνική ανατομής 
Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα Hibbs, προσαρτημένη στο S-Lock Articulating Arm, για την αρχική ανατομή και για 
να επιτύχετε αρχική έκθεση προετοιμάζοντας την σύμπτυξη.

Βήμα 6: Τοποθέτηση διαστολέα (Κοτύλη)
Διαλέξτε την κατάλληλη λεπίδα διαστολέα, εισάγετε και συμπτύξτε. Μόλις η λεπίδα βρεθεί στην επιθυμητή 
θέση, προσδέστε την στον καμπύλο βραχίονα με προσδετήρα χρησιμοποιώντας τις εγκοπές επί των “τύλων” 
του καμπύλου βραχίονα για ασφάλιση. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για την τοποθέτηση πολλών λεπίδων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η λειτουργική διάρκεια ζωής των συστημάτων πρόσδεσης είναι 10 κύκλοι επανεπεξεργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ THOMPSON: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΙΣΧΙΟΣ/ MARK J. POWERS, MD, FACS, FAAOS
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +1-231-922-0177

Σελίδα 7:
Τεχνικές έκθεσης (συνέχεια)
Βήμα 7: Έκθεση (Κοτύλη)
Η εκθεση έχει επιτευχθεί.

Βήμα 8: Ανύψωση μηριαίου οστού 
Η θέαση του εγγείου μηριαίου οστού μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας τον μηριαίο ανυψωτήρα για ανύψωση και 
αύξηση έκθεσης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο σκελετός μπορεί να παραμείνει στη θέση του κατά τη διάνοιξη του μηριαίου οστού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε αυτό το σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα Femur Elevator Kit ( #90025 ).

Βήμα 9: Κλείσιμο
Χρησιμοποιήστε τη λεπίδα Hibbs, προσαρτημένη στο Articulating Arm, για να βοηθήσετε στο κλείσιμο της 
τομής.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΜΑΣ ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM
Οπισθόφυλλο:
Λεζάντα συμβόλων:
Κατασκευαστής    Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της ΕΚ    Σήμα ΕΚ    Προειδοποιήσεις/ Προφυλάξεις     
Μη αποστειρωμένο



“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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