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Coperta frontală:
Tehnicile Thompson + manual de utilizare: Sistem de ancore de şold
“Sistemul pentru şold Thompson are un design elegant care optimizează sinergia dintre 
instrumentar şi tehnica chirurgicală, permiţând vizualizarea neobturată în timpul executării 
artroplastiei totale de şold fără afectare musculară (sau minim invazivă)”.
- Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Uncompromised Exposure
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Tehnica THOMPSON + MANUALUL DE UTILIZARE  /  BIO + CARACTERISTICI + COMPONENTELE 
SISTEMULUI DE ŞOLD

Mark J. Powers, MD, FACS, FAAOS
Dr. Mark Powers, membru fondator al Florida Orthopaedic Specialists, este chirurg ortoped 
certificat de comisie şi cu pregătire prin bursă de cercetare, care a fost student şi a obţinut gradele 
medicale la Georgetown University. Şi-a făcut stagiatura la Georgetown University Medical Center 
iar specializarea în ortopedie la Brown University, Rhode Island Hospital. Dr. Powers a beneficiat 
de o pregătire substanţială în medicină sportivă la Salt Lake City Center of Sports Medicine din 
Utah şi de o bursă în domeniul înlocuirii totale a şoldului şi chirurgiei reconstructive la adult de 
la University of South Florida din Tampa. Dr. Powers este medic profesor asociat la Florida State 
University.

Thompson Surgical Hip Retractor este ideal pentru chirurgii ortopezi la executarea procedurii de 
înlocuire totală a şoldului. Acest sistem specializat permite chirurgilor să ataşeze lame de retractor 
pe un cadru stabil montat pe o masă, ceea ce elimină necesitatea prezenţei personalului care să 
susţină retractoarele şi greutăţile.

Cadrul stabil montat pe masă
Asigură o platformă stabilă şi sigură pentru retractoare, eliminând necesitatea prezenţei 
personalului suplimentar în sala de operaţie. Elite Rail Clamp poate fi fixat şi reglat în câmpul 
steril.

Cadru cu design anatomic
Ideal pentru toate procedurile ce implică şoldul Hip Retractor Frame dispune de o soluţie 
constructivă unică, cu braţe stâng şi drept curbate, menite a se adapta conturului corporal al 
pacientului, pentru o dispunere cu profil redus şi o poziţionare optimă a retractorului.

Ancore
Lamele de retractor se ataşează rapid la cadru, oferind posibilitatea de mişcare şi flexibilitate. 
Ancorele sunt compatibile cu orice lamă de retractor.

NOTĂ: Sunt disponibile şi Femur Elevator Kit ( #90025 ) şi Muscle Retractor Kit ( #SL90060). Sunaţi 
pentru informaţii.
NOTĂ: Hip Retractor Tether Frame este compatibil cu orice retractor de şold. Pentru utilizare nu 
este necesară achiziţionarea de lame.

PAGINA 3:
ATENȚIE: A se evita comprimarea corpului pacientului cu componentele cadrului pentru 
prevenirea afectării nervilor acestuia.
Se recomandă relaxarea tensiunii pe retractor la fiecare 20 de minute, pentru a se asigura o 
circulaţie sanguină adecvată.

NOTĂ: Deoarece ne străduim să furnizăm permanent cele mai bune produse disponibile, anumite 
imagini din acest manual de utilizare pot varia puțin față de produsul primit.

REŢINEŢI
Thompson Retractor este livrat în stare nesterilă. Pentru instrucţiuni de curăţare, sterilizare şi 
întreţinere, precum şi pentru avertismente şi precauţii suplimentare, consultaţi Thompson 
Retractor IFU.
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Configurarea cadrului
Mai jos sunt prezentate etapele de configurare sugerate pentru expunerea şoldului anterior, aşa 
cum au fost precizate de Dr. Powers. Vă rugăm să reţineţi că configuraţia acestui cadru poate fi 
utilizată şi pentru alte aborduri, precum cel posterior sau lateral.

Etapa 1: Se ataşează Elite la pat
Se poziţionează Elite Rail Clamp pe şina mesei, peste husa sterilă, pe partea opusă chirurgului 
şi la nivelul axilei pacientului.. Se fixează prin rotirea butonului superior în sens orar, folosind 
mânerele de suspendare ca pârghii, dacă este necesar.
RECOMANDARE: Poziţionaţi pensa de şină cât mai sus posibil sau la nivelul median al toracelui 
pacientului.

NOTĂ Dacă utilizaţi o masă Hana® sau un sistem de poziţionare a piciorului de tip Arch System, 
adăugaţi un 20” Rail Extender ( #41938 ) la masă, anterior ataşării Elite Rail Clamp.

Etapa 2: Se ataşează traversa
A  Poziţionaţi traversa în articulaţia pensei de şină şi reglaţi-o astfel încât articulaţia să fie mai 

sus, cu capătul distal al braţului sub un unghi orientat în jos spre laterala pacientului. 
B  Blocaţi traversa în articulaţie prin bascularea mânerului excentric.

Pagina 5:
Configurarea cadrului ( continuare )
Etapa 3: Se ataşează braţele curbate
Poziţionaţi braţul curbat în articulaţia de pe traversă. Partea curbată a braţului va contura o 
configuraţie cu profil redus în jurul structurii anatomice a pacientului. Blocaţi braţele pe articulaţii 
prin bascularea mânerului excentric, apucând de traversă pentru pârghie. Poziţionaţi al doilea braţ 
curbat pe cealaltă articulaţie de pe traversă în acelaşi mod.
RECOMANDARE: Menţineţi braţul curbat lateral cât mai jos posibil, pentru a nu interfera la 
broşarea femurului.
RECOMANDARE: În orientarea corectă, braţele curbate vor crea o formă de semilună (consultaţi 
imaginea mică).

Etapa 4: Se ataşează Articulating Arm
A Poziţionaţi S-Lock Articulating Arm în cea de-a doua articulaţie a pensei de şină. Blocaţi braţul 

în articulaţie prin bascularea mânerului excentric. 
B Ataşaţi retractorul Hibbs lung la Articulating Arm prin apăsarea pistonului auriu, introducerea 

capătului lamei şi eliberarea pistonului. Retractorul Hibbs poate fi utilizat în poziţia pivotată 
sau fixă. Pentru a comuta uşor între poziţia pivotată şi fixă apăsaţi pistonul.

C  Eliberaţi tensiunea din Articulating Arm slăbind butonul negru prin rotirea în sens antiorar. 
Poziţionaţi-l conform necesităţilor şi fixaţi-l în poziţie, strângând butonul negru în sens orar.
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Tehnici de expunere
Etapa 5: Tehnica disecţiei
Se utilizează lama Hibbs ataşată la S-Lock Articulating Arm, pentru disecţia iniţială şi pentru 
obţinerea expunerii iniţiale în pregătirea retracţiei.

Etapa 6: poziţionarea retractorului (acetabulul)
Selectaţi lama de retractor adecvată. Se introduce şi se retrage. Atunci când lama ajunge în poziţia 
dorită, se ataşează la braţul curbat cu ancore, folosindu-se fantele de pe “eclisele” braţului curbat 
pentru fixare. Pentru a poziţiona mai multe lame se repetă această etapă.
REŢINEŢI Durata de utilizare a ancorelor este de 10 cicluri de reprocesare.
TEHNICILE THOMPSON: SISTEMUL DE ANCORE DE ŞOLD /  MARK J. POWERS, MD, FACS, FAAOS
PENTRU ÎNTREBĂRI SAU INFORMAŢII SUPLIMENTARE: +1-231-922-0177
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Tehnici de expunere ( continuare )
Etapa 7: expunerea (acetabulul)
A fost obţinută expunerea.

Etapa 8: elevarea femurului
Vizualizarea femurului proximal poate fi realizată cu ajutorul elevatorului femural, pentru ridicare 
şi obţinerea expunerii.
NOTĂ: În timpul broşării femurului, cadrul poate fi lăsat pe loc.
NOTĂ: În acest moment poate fi utilizat un Femur Elevator Kit ( #90025 ).

Etapa 9: Închiderea
Pentru a ajuta la închiderea inciziei utilizaţi lama Hibbs ataşată la 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.



7THOMPSON RETRACTORVISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

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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