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Ръководство за потребителя на системата с преден лумбален пръстен на Thompson: 
ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ НА СИСТЕМИ С ПРЕДЕН ЛУМБАЛЕН ПРЪСТЕН НА THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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Ръководство за потребителя на рамка с преден лумбален пръстен

Предупреждения и предпазни мерки:

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите 
увреждане на нерви. 

Хирургичните ретракторни системи и допълнителни принадлежности Thompson се доставят нестерилни. Вижте инструкциите 
за употреба на Thompson Retractor за указания за почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с инструкциите за употреба на Thompson Retractor за допълнителни предупреждения и съобщения за внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното Ръководство за потребителя за всяка от тях.

Легенда на символите:

Производител

EC REP

Упълномощен предст. за ЕО СЕ маркировка Предупреждения / предпазни мерки Нестерилно

АКО СЕ ИЗПОЛЗВА МАСА ТИП JACKSON ЗА ГРЪБНАК: АДАПТОР ЗА РАМКА JACKSON
Поставете адаптора за рамка Jackson върху масата и завъртете главата по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. След фиксирането, 
може да се добави релсова скоба Thompson.
ЗАБЕЛЕЖКА: Адапторът за рамка Jackson е само за закрепване на ретрактори Thompson. ДА НЕ се използва с други ретрактори, 
тъй като може да не е съвместим.

Подготовка на рамката на пръстена 
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СТЪПКА 1: РЕЛСОВИ СКОБИ
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилната покривка, близо до аксилата на пациента, в съседство с борда за ръка, и завъртете горната 
глава по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. Повторете на срещуположната част на масата, близо до горната част на бедрото, 25 - 30 см 
(10 - 12 инча) под средната точка на инцизия.

Монтаж на рамката на пръстена (Продължение)

СТЪПКА 2: ДОБАВЕТЕ УДЪЛЖИТЕЛНИ РАМЕНА
Вкарайте удължителното рамо във връзката на скобата Elite Rail Clamp, позиционирайте и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да 
заключите. Повторете от срещуположната страна. След като е поставено на място, регулирайте удължителното рамо чрез завъртане на черната глава 
обратно на часовниковата стрелка за разхлабване и по часовниковата стрелка за затягане.
СЪВЕТ: За по-лесно закрепване, затегнете черната глава преди тази стъпка, като поддържате регулируемата част на рамото на място.

СТЪПКА 3: СГЛОБЯВАНЕ НА КРЪГЪЛ ПРЪСТЕН
Свържете половините на пръстена и фиксирайте като затегнете гайката на всяка страна с помощта на шестоъгълния инструмент.  
Уверете се, че и двете страни на рамката на пръстена са правилно поставени, преди да затегнете гайката.
СЪВЕТ: Пръстенът може да бъде предварително сглобен в началото на процедурата или по време на настройване на рамката.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДИ ДА РАЗДЕЛИТЕ ПОЛОВИНИТЕ НА ПРЪСТЕНА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ И ДВЕТЕ ГАЙКИ СА НАПЪЛНО ОСВОБОДЕНИ ОТ 
СРЕЩУПОЛОЖНАТА ПОЛОВИНА НА ПРЪСТЕНА. 
ВИНТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ В ИЛИ ИЗВАЖДА ОТ ПРЪСТЕНА СЪС СИЛА.
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СГЛОБЯВАНЕ НА ОВАЛЕН ПРЪСТЕН (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)
Свържете удълженията на пръстена към половините на пръстена, като вкарате мъжкия край на пръстена в женския край на удължението на пръстена 
и завъртите удължението на пръстена по часовниковата стрелка, за да затегнете. Повторете с втората половина на пръстена и удължението на 
пръстена. Свържете половините на пръстена и фиксирайте като заттегнете гайката на всяка страна с помощта на шестоъгълния инструмент. 
СЪВЕТ: Пръстенът може да бъде предварително сглобен в началото на процедурата или по време на настройване на рамката.
СЪВЕТ ЗА ДЕМОНТИРАНЕ: Шестоъгълният инструмент може да бъде вкаран във външния отвор на удължението на пръстена, за да спомогне при 
въртенето обратно на часовниковата стрелка по време на разхлабване, ако е необходимо.

СГЛОБЯВАНЕ НА ШАРНИРНИЯ ПРЪСТЕН (НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО)
Свържете шарнирните удължения на пръстена към половините на пръстена, като вкарате мъжкия край на пръстена в женския край на шарнирното 
удължение на пръстена и завъртите шарнирното удължение на пръстена по часовниковата стрелка, за да затегнете. Повторете с втората половина 
на пръстена и шарнирно удължение на пръстена. Свържете половините на пръстена, като се уверите, че копчетата на шарнирните удължения сочат 
навън от пръстена и закрепете чрез затягане на винта от всяка страна на шестоъгълния инструмент.

РЕГУЛИРАНЕ НА ШАРНИРНИЯ ПРЪСТЕН 
Завъртете копчетата на шарнирните удължения на пръстена обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите. Регулирайте половините на пръстена 
и завъртете копчетата на шарнирните удължения на пръстена по часовниковата стрелка, за да затегнете, като се уверите, че назъбванията си пасват сигурно. 
СЪВЕТ: Пръстенът може да бъде предварително сглобен в началото на процедурата или по време на настройване на рамката.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДИ ДА РАЗДЕЛИТЕ ПОЛОВИНИТЕ НА ПРЪСТЕНА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ И ДВЕТЕ ГАЙКИ СА НАПЪЛНО ОСВОБОДЕНИ ОТ 
СРЕЩУПОЛОЖНАТА ПОЛОВИНА НА ПРЪСТЕНА. 
ВИНТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ В ИЛИ ИЗВАЖДА ОТ ПРЪСТЕНА СЪС СИЛА.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПРЕДИ ДА РАЗДЕЛИТЕ ПОЛОВИНИТЕ НА ПРЪСТЕНА, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ И ДВЕТЕ ГАЙКИ СА НАПЪЛНО ОСВОБОДЕНИ ОТ 
СРЕЩУПОЛОЖНАТА ПОЛОВИНА НА ПРЪСТЕНА. 
ВИНТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОСТАВЯ В ИЛИ ИЗВАЖДА ОТ ПРЪСТЕНА СЪС СИЛА.
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СТЪПКА 4: ПОСТАВЯНЕ НА ПРЪСТЕН
Поставете пръстена в шарнирната връзка на първото артикулиращо рамо. Използвайте шестоъгълния инструмент, за да затегнете. Повторете 
с второто артикулиращо рамо. Пръстенът трябва да бъде на 5 - 7,5 см (2 - 3 инча) над пациента.

СТЪПКА 6: ЗАКРЕПЕТЕ РЪЧКИТЕ КЪМ ВРЪЗКИТЕ
Закрепете ръчките като закопчеете отстрани на кръглата връзка. Закрепете ръчката на място като завъртите плъзгащата се Т-ръчка по часовниковата стрелка.

СТЪПКА 5: ЗАКРЕПВАНЕ НА ВРЪЗКА С КЛИП
Отключете напълно кръглите връзки като завъртите плъзгащата се Т-ръчка по посока обратна на часовниковата стрелка. Закопчейте кръглите връзки 
към пръстена на желаните места.
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S-LOCK® РЪЧКИ И ОСТРИЕТА
Прикрепете острието към ръчката като натиснете буталото и вкарате върха на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и превключете 
между положенията “завъртане” и “заключено”.

РЪЧКИ С ДВОЕН ЪГЪЛ
След като разположите и затегнете острието с помощта на механизма със свободен ъгъл, както е описано в предишната стъпка, допълнително 
прецизно регулиране на ъгъла може да се постигне, като се използва шестоъгълният инструмент, за да се завърти оребреният механизъм за бързо 
наклоняване (QA) нагоре или надолу. 

РЪЧКИ СЪС СВОБОДЕН ЪГЪЛ
Остриетата могат да се поставят под ъгъл свободно като шестоъгълният инструмент се постави в механизма със свободен ъгъл и острието се 
разположи в желаното положение. Затегнете механизма, за да закрепите острието на място, като завъртите шестоъгълния инструмент по посока 
на часовниковата стрелка. Това може да се направи преди или след като ръчката се закрепи към рамката.

Ръчки и остриета

1 - Завъртане

2 - Заключено

QA
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ  /  РЪЧКИ И ОСТРИЕТА

Ръчки и остриета

ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Със съединението в отключено положение, закопчейте към рамката 
в желаното положение, разположете острието в инцизията и завъртете 
ръчката на гърбичното съединение, за да заключите на място.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Завъртете ръчката на гърбичното съединение в отключено 
положение, издърпайте назад гърбичното съединение с палец 
и показалец и внимателно го повдигнете от рамото.

РЪЧКИ ЗА БЪРЗО НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ
Остриетата могат да се наклоняват на 45º нагоре или надолу с ръка или с Т-ръчка.

MINI MICRO-ADJUSTABLE РЪЧКИ
Ретрахирайте допълнително остриетата чрез завъртане на копчето на Micro-Adjustable ръчка по посока на часовниковата стрелка. Освободете 
напрежението чрез натискане на зъбеца. Копчето Mini Micro-Adjustable може да се прегъне надолу, за да се създаде дори по-нисък профил.
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