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Przednia okładka:
Techniki Thompson + Instrukcja obsługi: System wiążący w biodrach
„System biodrowy firmy ma elegancki wygląd; jest to projekt, który stanowi najlepsze połączenie 
instrumentów chirurgicznych i techniki, pozwalając na niezakłóconą wizualizację podczas 
wykonywania zabiegu oszczędzającego mięśnie (lub inwazyjnego w minimalnym stopniu) w 
związku z całkowitą plastyką stawu.”
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Uncompromised Exposure

Strona 2:
TECHNIKA THOMPSON + INSTRUKCJA OBSŁUGI  /  BIO + CECHY + ELEMENTY SYSTEMU 
BIODROWEGO

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr Mark Powers, założyciel Florida Orthopaedic Specialists, posiada poświadczenie rady lekarskiej 
oraz organizacji lekarskiej kwalifikacji chirurgii ortopedycznej; otrzymał tytuły i stopnie naukowe 
uniwersyteckie oraz medyczne na Georgetown University. Posiada wykształcenie ogólne z 
zakresu chirurgii na Georgetown University Medical Center i wykształcenie z zakresu chirurgii 
ortopedycznej na Brown University, Rhode Island Hospital. Dr Powers uczestniczył w szkoleniu 
specjalizującym w medycynie sportowej na Salt Lake City Center of Sports Medicine w Utah oraz 
ukończył specjalizację z zakresu całkowitej wymiany ścięgna oraz chirurgii rekonstrukcyjnej u 
dorosłych na University of South Florida w Tampa. Dr Powers jest associate clinical professor 
[profesorem nadzwyczajnym nadzorującym praktyki studentów] na Florida State University.

Thompson Surgical Hip Retractor może być z powodzeniem wykorzystywany przez chirurgów 
ortopedycznych wykonujących całkowitą wymianę stawu biodrowego. Ten wyspecjalizowany 
system pozwala chirurgom na zamocowanie ostrzy haków do konstrukcji znajdującej się na 
stabilnym stole, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania dodatkowych osób personelu do 
trzymania haków i obciążników.

Sterylna konstrukcja stołowa
Stanowi stabilną i bezpieczną platformę dla haków, dzięki czemu nie ma potrzeby angażowania 
dodatkowych osób personelu w sali operacyjnej. Elite Rail Clamp może zostać zablokowany i 
dostosowany w obrębie sterylnego pola.

Rama dostosowana anatomicznie
Idealna do wszystkich zabiegów związanych z biodrami, Hip Retractor Frame posiada unikalnie 
wygięte oparcia na ręce, zaprojektowane, aby dostosować się do ciała pacjenta, tak aby je ustawić 
na niskim poziomie oraz jak najlepiej ustawić haki.

Pasy mocujące
Szybko mocowane do ram, pozwalając na poruszanie się i wyginanie. Pasy mocujące są 
porównywalne z ostrzami haków.

UWAGA: Femur Elevator Kit ( #90025 ) i Muscle Retractor Kit ( #SL90060 ) są również dostępne. 
Zadzwoń, aby uzyskać informacje.
UWAGA: Hip Retractor Tether Frame jest porównywalny z innymi hakami biodrowymi. Zakup ostrzy 
do haków nie jest wymagany, aby z niego korzystać.

STRONA 3:
OSTRZEŻENIE: uważać, aby elementy ramy nie uciskały ciała pacjenta, żeby nie doszło do 
uszkodzenia nerwów.
Zalecamy zmniejszanie napięcia haków co 20 minut, aby zapewnić właściwy przepływ krwi.

UWAGA: Ponieważ nieprzerwanie staramy się dostarczać jak najlepsze produkty, niektóre zdjęcia w 
tej instrukcji użytkownika mogą nieco różnic się od otrzymanego produktu.

UWAGA
Thompson Retractor jest dostarczany w warunkach niesterylnych. Należy sprawdzić Thompson 
Retractor IFU, aby uzyskać informacje dotyczące czyszczenia, sterylizacji oraz konserwacji, a także o 
dodatkowych uwagach i ostrzeżeniach.

Strona 4:
TECHNIKA THOMPSON + INSTRUKCJA OBSŁUGI  /  USTAWIENIE RAMY

Ustawienie ramy
Poniżej przedstawiono proponowane etapy ustawienia ramy w celu odsłonięcia przedniej części 
biodra, zgodnie ze wskazówkami dr. Powers. Prosimy zauważyć, iż ten rodzaj ustawienia ramy może 
być także wykorzystywany do uzyskania innego rodzaju dostępu, takiego jak tylny lub boczny.

Krok 1: umocuj Elite do łóżka
Połóż Elite Rail Clamp na szynie stołu na sterylnym prześcieradle po przeciwnej stronie, gdzie 
stoi chirurg, a przy okolicy pachowej pacjenta. Zablokuj zakręcając pokrętło zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, używając, gdy to konieczne,  podwieszanych uchwytów jako dźwigni.

PORADA: umieść zacisk szyny możliwie jak najbardziej w kierunku północnym lub na poziomie 
śródpiersia pacjenta.
UWAGA W przypadku korzystania ze stołu Hana® Table lub systemu ustawiania nóg, jak np. Arch 
System, dodatkowo użyć 20” Rail Extender ( #41938 ) do stołu przed zamocowaniem Elite Rail 
Clamp.

Krok 2: zamocuj poprzecznicę
A  Umieść poprzecznicę w złączce zacisku szyny i ustaw tak, aby złączka była wyżej, a dalsze 

zakończenie oparcia rąk było skierowane na dół w stronę boczną pacjenta. 
B  Zablokuj poprzecznicę w złączce przekręcając krzywkę pokrętła.

Strona 5:
Ustawienie ramy (kontynuacja)
Krok 3: Zamocuj wygięte ramię
Umieść pierwsze zakrzywione ramię w złączce na poprzecznicy. Zakrzywiona część ramienia 
dostosuje się do umieszczenia w niskiej pozycji według anatomii pacjenta. Zablokować ramiona 
w złączce przekręcając krzywkę pokrętła, przytrzymując poprzecznicę do uzyskania właściwego 
poziomu. Umieść drugie zakrzywione ramię w drugiej złączce na poprzecznicy w ten sam sposób.
PORADA: Utrzymaj boczne zakrzywione ramię możliwie jak najniżej, tak aby nie przeszkadzało przy 
rozszerzaniu kanału kości udowej.
PORADA: Zakrzywione ramiona utworzą kształt „półksiężyca” (patrz załącznik), jeśli zostały 
ustawione we właściwym kierunku.

Krok 4: zamocować Articulating Arm
A Umieścić S-Lock Articulating Arm w drugiej złączce zacisku szyny. Zablokować ramię w złączce 

przekręcając krzywkę pokrętła. 
B Zamocować długi retraktor Hibbs do Articulating Arm wciskając złoty tłoczek, wkładając 

końcówkę ostrza i zwalniając tłoczek. Retraktor Hibbs może być używany w pozycji obrotowej 
lub zablokowanej. Naciśnij tłoczek, aby zmienić pozycję z obrotowej na zablokowaną.

C  Zwolnij napięcie Articulating Arm przekręcając czarny uchwyt w ruchu przeciwnym do 
wskazówek zegara, aby poluzować układ. Ustawić w wymaganej pozycji oraz zablokować w 
miejscu przekręcając czarny uchwyt w ruchu zgodnym ze wskazówkami zegara, aby napiąć 
układ.

Strona 6:
TECHNIKA THOMPSON + INSTRUKCJA OBSŁUGI  /  ODSŁONIĘCIE + PODNIESIENIE KOŚCI 
UDOWEJ

Techniki odsłonięcia
Krok 5: techniki cięcia
Użyj ostrza Hibbs, załączonego do S-Lock Articulating Arm, w celu wykonania pierwszego cięcia 
oraz uzyskania początkowego odsłonięcia przygotowującego do rozciągnięcia hakami.

Krok 6: umieszczenie retraktora (panewka)
Wybrać odpowiednie ostrze retraktora. Wprowadzić i odciągnąć. Kiedy ostrze znajdzie się w 
wymaganej pozycji, wówczas należy zamocować je do wygiętego ramienia pasem mocującym, 
używając otworów „zaczepów” na wygiętym ramieniu w celu zabezpieczenia. Powtórzyć ten krok w 
celu umieszczenia wielu ostrzy.
UWAGA Trwałość pasów mocujących wynosi 10 regeneracji.
TECHNIKA THOMPSON: SYSTEM PASÓW MOCUJĄCYCH BIODRA  /  MARK J. POWERS, MD, FACS, 
FAAOS
PYTANIA LUB DODATKOWE INFORMACJE: +1-231-922-0177

Strona 7:
Techniki odsłonięcia (kontynuacja)
Krok 7: odsłonięcie (panewka)
Uzyskano odsłonięcie.

Krok 8: kość udowa
Można uzyskać wizualizację bliższego odcinka kości udowej przy wykorzystaniu podnośnika kości 
udowej oraz uzyskania odsłonięcia.
UWAGA: Ramę można pozostawić na miejscu podczas rozszerzania kanału kości udowej.
UWAGA: w tym przypadku można użyć Femur Elevator Kit ( #90025 ).

Krok 9: zamykanie
Użyć ostrza Hibbs, załączonego do Articulating Arm, aby ułatwić zamykanie nacięcia.

ODWIEDŹ NAS ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM
Tylna okładka:
Objaśnienie symboli:
Producent     Autoryzowany przedstawiciel WE     Znak CE    Ostrzeżenia / środki ostrożności     niesterylne



“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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