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Thompson-technieken + gebruikershandleiding: Heup-tethersysteem
“Het heupsysteem van Thompson heeft een elegant ontwerp die de synergie tussen instrumentatie en 
operatietechniek optimaliseert en onbelemmerde visualisatie mogelijk maakt tijdens het uitvoeren van 
spierbesparende (of minimaal invasieve) totale heupartroplastiek.”
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Compromisloze blootstelling
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THOMPSON-TECHNIEK + GEBRUIKERSHANDLEIDING/BIO + EIGENSCHAPPEN + COMPONENTEN VAN 
HEUPSYSTEEM

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr. Mark Powers, het oprichtend lid van Florida Orthopaedic Specialists, is een officieel gecertificeerde 
en een met fellowship opgeleide orthopedische chirurg die zijn bachelor en medische diploma’s aan de 
Georgetown-universiteit behaalde. Hij voltooide zijn chirurgische opleiding aan het Medisch centrum van 
de Georgetown-universiteit en zijn orthopedische, chirurgische opleiding aan de Brown-universiteit, het 
ziekenhuis van Rhode Island. Dr. Powers deed zijn opleiding voor zijn subspecialiteit in  sportgeneeskunde 
aan het Centrum voor sportgeneeskunde in Salt Lake City in Utah en voltooide een fellowship in totale 
gewrichtsvervanging en reconstructieve chirurgie bij volwassenen aan de Universiteit van Zuid-Florida in 
Tampa. Dr. Powers is een klinische hoogleraar aan de Florida State University.

De Thompson Surgical -heupretractor is ideaal voor orthopedische chirurgen die totale heupvervanging 
uitvoeren. Dit gespecialiseerde systeem biedt chirurgen de mogelijkheid om het blad van de wondspreider 
aan een stabiel op een tafel gemonteerd frame te bevestigen. Hierdoor is geen extra personeel nodig om 
wondspreiders en gewichten vast te houden.

Steriel op de tafel gemonteerd frame
Biedt een stabiel en veilig platform voor wondspreiders waardoor geen extra personeel nodig is in de 
operatiezaal. De Elite-railklem kan binnen het steriele veld worden vastgemaakt en afgesteld.

Anatomisch ontworpen frame
Het heupretractor-frame is ideaal voor alle heupprocedures. Het bevat unieke naar links en naar rechts 
gebogen armen, het is ontworpen volgens de contouren van het lichaam van de patiënt voor een opstelling 
met laag profiel en voor optimale plaatsing van wondspreiders.

Tethers
Bevestig snel bladen van de wondspreiders aan het frame om beweging en flexibiliteit toe te staan. Tethers 
zijn met alle willekeurige bladen van wondspreiders compatibel.
OPMERKING: Femur-elevatorset ( #90025 ) en spierretractieset ( #SL90060 ) zijn ook verkrijgbaar. Bel voor 
informatie.
OPMERKING: Tether-frame voor heupretractor is compatibel met verschillende heupretractors. Het blad van 
de wondspreider hoeft niet te worden aangeschaft voor gebruik.

PAGINA 3:
VOORZICHTIG: Voorkom dat er op het lichaam van de patiënt wordt gedrukt met frameonderdelen, om 
zenuwbeschadiging te voorkomen.
Wij raden aan om elke 20 minuten de spanning van de wondspreiders te halen om goede bloedstroom te 
verzekeren.

OPMERKING: Gezien wij continu ernaar streven de best mogelijke producten te leveren, kunnen sommige 
afbeeldingen in deze gebruikershandleiding  iets verschillen van het ontvangen product.

LET OP: De Thompson-retractor wordt in een niet-steriele conditie geleverd. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van de Thompson-retractor voor reinigings-, sterilisatie- en zorginstructies, evenals voor 
aanvullende waarschuwingen en aanwijzingen.
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Opzet frame
Hieronder vindt u de voorgestelde stappen voor de opzet van het frame voor anterieure heupblootstelling, zoals 
is uitgelijnd door dr. Powers. Let op dat deze opzet van het frame ook voor andere benaderingen kan worden 
gebruikt, zoals posterieur of lateraal.

Stap 1: Bevestig Elite aan het bed
Plaats de Elite-railklem op de tafelrail over de steriele hoes tegenover de chirurg en bij de oksel van de 
patiënt. Maak het vast door de bovenste knop rechtsom te draaien en gebruik, indien nodig, de hangende 
hendels voor optillen.
TIP: Plaats de railklem zo noordelijk mogelijk, of op niveau van het midden van de borst van de patiënt.
OPMERKING: bij gebruik van een Hana®-tafel of plaatsingssysteem van het been, zoals het boogsysteem, 
moet een railverlengstuk van 20” ( #41938 ) aan de tafel worden toegevoegd alvorens de Elite-railklem te 
bevestigen.

Stap 2: Bevestig de dwarsstaaf
A  Plaats de dwarsstaaf in het gewricht van de railklem en stel deze zo af, dat het gewricht hogerop is, 

waarbij het distale uiteinde van de arm in een hoek is gericht naar de laterale zijde van de patiënt. 
B  Vergrendel de dwarsstaaf in het gewricht door de nokkenhendel om te draaien.

Pagina 5:
Opzet frame ( vervolg )
Stap 3: Bevestig de gebogen armen
Plaats de eerste gebogen arm in het gewricht op de dwarsstaaf. Het gebogen deel van de arm zal rondom de 
anatomie van de patiënt voor een opzet van laag profiel, in contourlijnen worden aangebracht. Vergrendel 
de armen in het gewricht door de nokkenhendel om te draaien en houdt hierbij de dwarsstaaf vast voor het 
opheffen. Plaats op dezelfde wijze een tweede gebogen arm in het tweede gewricht op de dwarsstaaf.
TIP: Houd de lateraal gebogen arm zo laag mogelijk zodat het geen belemmering biedt tijdens het frezen 
van de femur.
TIP: De gebogen armen vormen een “halve maan” (zie inzet) als zij juist zijn gericht.

Stap 4: Bevestig de scharnierarm
A Plaats S-Lock-scharnierarm in het tweede gewricht van de railklem. Vergrendel de arm in het gewricht 

door de nokkenhendel om te draaien. 
B Bevestig een lange wondspreider volgens Hibbs aan de scharnierarm door op de gouden kegel te 

drukken; plaats de bladnippel en laat de kegel los. De wondspreider volgens Hibbs kan in de gedraaide 
of vergrendelde positie worden gebruikt. Druk op de kegel om gemakkelijk tussen gedraaid of 
vergrendeld te wisselen.

C  Haal de spanning van de scharnierarm door de zwarte knop linksom te draaien om het los te maken. 
Plaats, zoals gewenst, en vergrendel op de plaats door de zwarte knop rechtsom te draaien om het vast 
te maken.
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Blootstellingstechnieken
Stap 5: Dissectietechniek
Gebruik het blad volgens Hibbs die is bevestigd aan de S-Lock-scharnierarm, voor initiële dissectie en om 
initiële blootstelling te krijgen ter voorbereiding voor retractie.

Stap 6: Plaatsing wondspreider (heupkom)
Kies het juiste blad voor wondspreiding. Plaats en trek terug. Als het blad in de gewenste positie is, moet het 
met tether aan de gebogen arm worden bevestigd, waarbij de sleuven op de klampen van de gebogen arm 
worden gebruikt voor vastmaken. Herhaal deze stap voor het plaatsen van meerdere bladen.
LET OP: De serviceduur van tethers is 10 opwerkingscycli.
THOMPSON-TECHNIEKEN: HEUP-TETHERSYSTEEM / MARK J. POWERS, MD, FACS, FAAOS
VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE: +1-231-922-0177

Pagina 7:
Blootstellingstechnieken( vervolg )
Stap 7: Blootstelling (heupkom)
Blootstelling is verkregen.

Stap 8: Femurelevatie
Visualisatie van de proximale femur kan worden bereikt door de femurelevator om op te tillen en 
blootstelling te bereiken.
OPMERKING: Het frame kan links worden geplaatst tijdens het frezen van de femur.
OPMERKING: Op dit moment kan een Femurelevatorset ( #90025 ) worden gebruikt.

Stap 9: Sluiting
Gebruik het blad volgens Hibbs die bevestigd is aan de scharnierarm, om bij het sluiten van de incisie te 
helpen.
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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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