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دليل مستخدم إطار AL RING  /  إعداد إطار الحلقة 

Anterior Lumbar Ring دليل مستخدم إطار نظام

تحذيرات واحتياطات:

تنبيه: تجنب الضغط على جسم المريض بمكونات اإلطار لمنع تلف األعصاب. 

يتم توفير أنظمة الِمبعاد والملحقات من Thompson غير معقمة. ارجع إىل تعليمات استخدام Thompson Retractor للتعرف على تعليمات التنظيف 
والتعقيم والعناية.

ارجع إىل تعليمات استخدام Thompson Retractor لالطالع على مزيٍد من التحذيرات والتنبيهات.

للتعرف على أنظمة Thompson Retractor األخرى، ارجع إىل دليل مستخدم كٍل منها.

العنوان التوضيحي للرمز:

الشركة المصنعة

EC REP

غير معقمتحذيرات / احتياطاتعالمة مطابقة الجودة األوروبيةالممثل المعتمد يف المجموعة األوروبية

JACKSON مهائي إطار الطاولة المعكوسة :JACKSON يف حال استخدام الطاولة المعكوسة
.Thompson على الطاولة، وأدر المقبض يف اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. بمجرد تثبيته، يمكن إضافة مشبك حديدي من Jackson ضع ُمهائي إطار الطاولة المعكوسة

مالحظة: ُمهائي إطار الطاولة المعكوسة Jackson مخصص لربط َمباِعد Thompson Retractor فقط. تجنب استخدامه مع َمباعيد أخرى، حيث قد ال يكون متوافًقا معها.

إعداد إطار الحلقة 
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الخطوة 1: المشابك الحديدية
ضع مشبك Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة بالقرب من إبط المريض، بجوار لوحة الذراع، وأِدر المقبض العلوي يف اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. كرر الخطوات 

على الجانب اآلخر من الطاولة، بالقرب من أعلى الفخذ، أسفل منتصف نقطة الَشق بـ 10 إىل 12 بوصة )25 إىل 30 سم(.

إعداد إطار الحلقة )تابع(

الخطوة 2: أضف أذرع التمديد
أدخل ذراع التمديد يف المفصل على مشبك Elite Rail Clamp وثبته يف مكانه، واقلب مقبض مفصل الكامة لقفله. كرر ذلك يف الجانب اآلخر. بمجرد وضع ذراع التمديد يف مكانه، اضبطه من 

خالل تدوير المقبض األسود يف عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه ويف اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه.
نصيحة: لربط أسهل، أحِكم ربط المقبض األسود قبل هذه الخطوة، مع االحتفاظ بالجزء القابل للضبط من الذراع يف مكانه.

الخطوة 3: تركيب الحلقة المستديرة
 قم بتوصيل أنصاف الحلقة وإحكام ربطها من خالل ربط البرغي على كل جانب باستخدام األداة السداسية. 

تأكد من أن كال جانبي إطار الحلقة مثبتين جيًدا قبل إحكام ربط البرغي.
نصيحة: يمكن تركيب الحلقة مسبًقا يف بداية الحالة أو يف أثناء إعداد اإلطار.

مالحظة: قبل فصل أنصاف الحلقة، تأكد من أن كال البرغّيين يف وضع فك التعشيق بالكامل من نصف الحلقة المقابل. 
يجب عدم إدخال البرغي أو إخراجه بالقوة من الحلقة.
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إعداد إطار الحلقة )تابع(

تركيب الحلقة البيضاوية )اختياري(
قم بتوصيل امتدادات الحلقة بأنصاف الحلقة من خالل إدخال الطرف الذكر للحلقة يف الطرف األنثى المتداد الحلقة، وتدوير امتداد الحلقة يف اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. كرر ذلك مع 

النصف الثاين من الحلقة وامتداد الحلقة. قم بتوصيل أنصاف الحلقة وإحكام ربطها من خالل ربط البرغي على كل جانب باستخدام األداة السداسية. 
نصيحة: يمكن تركيب الحلقة سابًقا يف بداية الحالة أو يف أثناء إعداد اإلطار.

نصيحة للفك: يمكن إدخال األداة السداسية يف الفتحة الخارجية من امتداد الحلقة للمساعدة يف التدوير يف عكس اتجاه عقارب الساعة عند الفك، إذا دعت الحاجة إىل ذلك.

تركيب الحلقة المفصلية )اختياري(
قم بتوصيل امتدادات الحلقة المفصلية بأنصاف الحلقة من خالل إدخال الطرف الذكر للحلقة يف الطرف األنثى المتداد الحلقة المفصلية، وتدوير امتداد الحلقة المفصلية يف اتجاه عقارب الساعة 
إلحكام ربطه. كرر ذلك مع النصف الثاين من الحلقة وامتداد الحلقة المفصلية. قم بتوصيل أنصاف الحلقة، مع التأكد من أن مقابض االمتداد المفصلي تشير إىل خارج الحلقة، وأحكم ربطها من 

خالل ربط البرغي على كل جانب باستخدام األداة السداسية.

ضبط الحلقة المفصلية 
أدر المقابض الموجودة على امتدادات الحلقة المفصلية يف عكس اتجاه عقارب الساعة لفكها. قم بضبط أنصاف الحلقة يف الوضع المرغوب وأدر مقابض امتداد الحلقة المفصلية يف اتجاه 

عقارب الساعة إلحكام ربطه، مع التأكد من أن التسننات موصلة بإحكام. 
نصيحة: يمكن تركيب الحلقة مسبًقا يف بداية الحالة أو أثناء إعداد اإلطار.

مالحظة: قبل فصل أنصاف الحلقة، تأكد من أن كال البرغّيين يف وضع فك التعشيق بالكامل من نصف الحلقة المقابل. 
يجب عدم إدخال البرغي أو إخراجه بالقوة من الحلقة.

مالحظة: قبل فصل أنصاف الحلقة، تأكد من أن كال البرغّيين يف وضع فك التعشيق بالكامل من نصف الحلقة المقابل. 
يجب عدم إدخال البرغي أو إخراجه بالقوة من الحلقة.



5 THOMPSON RETRACTOR THOMPSONSURGICAL.COM :تفضل بزيارتنا عبر اإلنترنت

دليل مستخدم نظام AL RING  /  إعداد إطار الحلقة )تابع(

إعداد إطار الحلقة )تابع(

الخطوة 4: توصيل الحلقة
ضع الحلقة يف المفصل الرزي على الذراع المفصلي األول. استخدم أداة سداسية لربطه. كرر الخطوات مع الذراع المفصلي الثاين. يجب أن تكون الحلقة أعلى المريض بمقدار بوصتين إىل 

3 بوصات )5 إىل 7.5 سم(.

الخطوة 6: توصيل المقابض بالمفصالت
قم بتوصيل المقابض من خالل تثبيتها على جانب المفصل الدائري. ثبت المقبض يف مكانه من خالل تدوير مقبض حرف T المنزلق يف اتجاه عقارب الساعة.

الخطوة 5: إدخال ملحق المفصل
قم بإلغاء قفل المفصالت الدائرية بالكامل من خالل تدوير مقبض حرف T المنزلق يف عكس اتجاه عقارب الساعة. أدخل المفصالت الدائرية يف الحلقة يف المواقع المرغوبة.
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®S-LOCK مقابض ونَّْصالت

قم بتوصيل النَّْصل بالمقبض من خالل دفع الكبَّاس وإدخال َحلمة النَّْصل. ادفع الكبَّاس لتحرير النَّْصل، وقم بالتبديل بين وضعي “دوران” و”مغلق”.

مقابض ذات زوايا مزدوجة
بعد وضع النَّْصل وإحكام ربطه باستخدام آلية الزاوية الحرة على النحو الموصوف يف الخطوة السابقة، يمكن تحقيق إمالة زاوية دقيقة إضافية باستخدام األداة السداسية لتدوير آلية الزاوية 

السريعة الُمحززة )QA( إىل أعلى أو إىل أسفل. 

مقابض ذات زوايا حرة
تمكن إمالة النَّْصالت بزاوية حرة من خالل وضع األداة السداسية يف آلية الزاوية الحرة ووضع النَّْصل يف المكان المرغوب. أحكم ربط اآللية لتثبيت النَّْصل يف مكانه من خالل تدوير األداة 

السداسية يف اتجاه عقارب الساعة. يمكن إجراء ذلك قبل تثبيت المقبض على اإلطار أو بعده.

المقابض والنَّْصالت

1 - دوران

2 - مغلق

QA
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دليل المستخدم  /  المقابض والنَّْصالت

المقابض والنَّْصالت

توصيل المقبض المدخل

مع وضع المفصل يف الوضع غير المغلق، اشبكه على اإلطار يف الموقع المرغوب وقم بوضع 
النَّْصل يف الَشق واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته يف مكانه.

إزالة المقبض المدخل

اقلب مقبض مفصل الكامة إىل الوضع غير المغلق، واضغط على الجزء الخلفي من 
مفصل الكامة باستخدام أصبعي اإلبهام والسبابة، وارفعه لخلعه برفق من الذراع.

مقابض ذات زوايا سريعة
.T تمكن إمالة النَّْصالت بزاوية 45 درجة إىل أعلى أو إىل أسفل باليد أو بمقبض حرف

مقبض MICRO-ADJUSTABLE الصغير
كثر من خالل تدوير مقبض Micro-Adjustable يف اتجاه عقارب الساعة. حرر الشّد بالضغط على الماسكة. يمكن طي مقبض Micro-Adjustable الصغير ألسفل للحصول  أبعد النَّْصالت أ

كثر. على وضع منخفض أ
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