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Uživatelská příručka pro systém předních bederních prstenců Thompson: 
POKYNY PRO SESTAVENÍ SYSTÉMŮ PŘEDNÍCH BEDERNÍCH PRSTENCŮ THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AL RING  /  SESTAVENÍ RÁMU PRSTENCE

Uživatelská příručka pro rámy předních bederních prstenců

Varování a bezpečnostní opatření:

UPOZORNĚNÍ: Dbejte na to, aby součásti rámu netlačily na tělo pacienta, zamezíte tím poškození nervů. 

Systémy retraktorů společnosti Thompson Surgical a jejich příslušenství se dodávají nesterilní. Pokyny pro čištění, sterilizaci a péči 
naleznete v informacích pro používání nástroje Thompson Retractor.

Další varování a upozornění naleznete v informacích pro používání nástroje Thompson Retractor.

Při použití jiných systémů Thompson Retractor se řiďte jejich uživatelskými příručkami.

Popis symbolů:

Výrobce

ES REP

Autorizovaný zástupce v ES Označení CE Varování a bezpečnostní opatření Nesterilní

POKUD POUŽÍVÁTE STŮL JACKSON SPINE: ADAPTÉR PRO JACKSONŮV RÁM
Umístěte adaptér pro Jacksonův rám na stůl a utáhněte jej otáčením knoflíkem ve směru hodinových ručiček. Po upevnění lze přidat kolejnicovou 
svorku Thompson.
POZNÁMKA: Adaptér rámu Jackson je určen pouze pro připojení retraktoru Thompson Retractor. NEPOUŽÍVEJTE s jinými retraktory, protože 
nemusí být kompatibilní.

Sestavení rámu prstence 
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁMU AL RING  /  SESTAVENÍ RÁMU PRSTENCE (POKRAČOVÁNÍ)

KROK 1: KOLEJNICOVÉ SVORKY
Nasaďte Elite Rail Clamp na kolejnici přes sterilní roušku v blízkosti axilly pacienta, vedle pažní desky, a horní knoflík utáhněte otáčením ve směru 
hodinových ručiček. Opakujte na opačné straně stolu, blízko horní části stehna, 25–30 cm (10–12 palců) pod středem incize.

Sestavení rámu prstence (pokračování)

KROK 2: PŘIDEJTE PRODLUŽOVACÍ RAMENA
Do kloubu na svorce Elite Rail Clamp zasuňte prodlužovací rameno, umístěte ho do požadované polohy a překlopením kloubové uzamykací kliky ho 
zajistěte. Opakujte na protější straně. Po umístění upravte prodlužovací rameno otáčením černého knoflíku – uvolněte otáčením proti směru hodinových 
ručiček a utáhněte otáčením ve směru hodinových ručiček.
TIP: Aby bylo připojení snadnější, utáhněte před tímto krokem černý knoflík, zatímco držíte nastavitelnou část ramena na místě.

KROK 3: SESTAVENÍ KRUHOVÉHO PRSTENCE
Spojte poloviny prstence a zajistěte dotažením šroubů na obou stranách pomocí šestihranného nástroje.  
Před utažením šroubů se ujistěte, že jsou obě strany rámu prstence správně usazeny.
TIP: Prstenec můžete sestavit předem buď na začátku zákroku, nebo při sestavování rámu.

POZNÁMKA: PŘED ODDĚLENÍM POLOVIN PRSTENCE SE UJISTĚTE, ŽE JSOU OBA ŠROUBY ZCELA VYŠROUBOVANÉ Z OPAČNÉ 
POLOVINY PRSTENCE. 
ŠROUB SE NESMÍ NÁSILÍM VTLAČOVAT DO PRSTENCE NEBO Z NĚJ VYTRHÁVAT.
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Sestavení rámu prstence (pokračování)

SESTAVENÍ OVÁLNÉHO PRSTENCE (VOLITELNÁ MOŽNOST)
Připojte prodloužení prstence k polovinám prstence zasunutím zástrčného konce prstence do zásuvkového konce prodloužení prstence a utáhněte 
otáčením prodloužení prstence ve směru hodinových ručiček. Opakujte s druhou polovinou prstence a druhým prodloužením prstence. Spojte poloviny 
prstence a zajistěte dotažením šroubů na obou stranách pomocí šestihranného nástroje. 
TIP: Prstenec můžete sestavit předem buď na začátku zákroku, nebo při sestavování rámu.
TIP PRO ROZMONTOVÁNÍ: Pokud je třeba, při povolování můžete do vnějšího otvoru prodloužení prstence na pomoc při otáčení proti směru hod-
inových ručiček vložit šestihranný nástroj.

SESTAVA ZÁVĚSNÉHO PRSTENCE (VOLITELNÁ)
Připojte prodloužení závěsného prstence k polovinám prstence zasunutím zástrčného konce prstence do zásuvkového konce prodloužení závěsného 
prstence a utáhněte otáčením prodloužení závěsného prstence ve směru hodinových ručiček. Opakujte s druhou polovinou prstence a druhým 
prodloužením závěsného prstence. Spojte poloviny prstence, ujistěte se, že závěsné prodlužovací knoflíky směřují k vnějšku prstence, a zajistěte 
utažením šroubu na každé straně pomocí šestihranného nástroje.

NASTAVENÍ ZÁVĚSNÉHO PRSTENCE 
Otočte knoflíky na prodloužení závěsného prstence proti směru hodinových ručiček, abyste je uvolnili. Upravte poloviny prstence do požadované 
polohy a otočte knoflíky prodloužení závěsného prstence ve směru hodinových ručiček, abyste je utáhli a zajistili, že vroubky jsou bezpečně spojeny. 
TIP: Prstenec můžete sestavit předem buď na začátku zákroku, nebo při sestavování rámu.

POZNÁMKA: PŘED ODDĚLENÍM POLOVIN PRSTENCE SE UJISTĚTE, ŽE JSOU OBA ŠROUBY ZCELA VYŠROUBOVANÉ Z OPAČNÉ 
POLOVINY PRSTENCE. 
ŠROUB SE NESMÍ NÁSILÍM VTLAČOVAT DO PRSTENCE NEBO Z NĚJ VYTRHÁVAT.

POZNÁMKA: PŘED ODDĚLENÍM POLOVIN PRSTENCE SE UJISTĚTE, ŽE JSOU OBA ŠROUBY ZCELA VYŠROUBOVANÉ Z OPAČNÉ 
POLOVINY PRSTENCE. 
ŠROUB SE NESMÍ NÁSILÍM VTLAČOVAT DO PRSTENCE NEBO Z NĚJ VYTRHÁVAT.
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SYSTÉMU AL RING  /  SESTAVENÍ RÁMU PRSTENCE (POKRAČOVÁNÍ)

Sestavení rámu prstence (pokračování)

KROK 4: PŘIPOJTE PRSTENEC
Umístěte prstenec do kloubového závěsu na prvním kloubovém ramenu. K dotažení použijte šestihranný nástroj. Opakujte s druhým kloubovým 
ramenem. Prstenec musí být ve výšce 5–7,5 cm (2–3 palce) nad pacientem.

KROK 6: PŘIPOJENÍ RUKOJETÍ KE KLOUBŮM
Připojte rukojeti zaklapnutím do strany kotoučových kloubů. Upevněte rukojeť v příslušném místě otáčením posuvné kličky ve tvaru T po směru 
hodinových ručiček.

KROK 5: SVORKOVÉ PŘIPOJENÍ KLOUBU
Úplně uvolněte kotoučové klouby otáčením posuvné kličky ve tvaru T proti směru hodinových ručiček. Přichyťte kotoučové klouby na prstenec 
v požadovaných místech.
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RUKOJETI A HÁKY S-LOCK®

Hák připojte k rukojeti tak, že stlačíte její píst a nasadíte čep háku. Stlačením pístu hák uvolníte a můžete přepnout mezi „otočnou“ a „fixní“ pozicí.

RUKOJETI PRO DVOJÍ ÚHEL
Po umístění a utažení háku pomocí mechanismu pro libovolný úhel, jak je popsáno v předchozím kroku, lze dosáhnout dalšího přesného nastavení úhlu 
pomocí šestihranného nástroje, který se použije k pootočení žebrovaného mechanismu rychlého úhlu (Quick Angle, QA) nahoru nebo dolů. 

RUKOJETI PRO LIBOVOLNÝ ÚHEL
Háky lze volně otočit do libovolného úhlu vložením šestihranného nástroje do mechanismu pro libovolný úhel a umístěním háku do požadovaného 
místa. Hák upevněte v příslušném místě utažením mechanismu, a to otáčením šestihranného nástroje ve směru hodinových ručiček. To lze provést před 
nebo po upevnění rukojeti k rámu.

Rukojeti a háky

1 - otočná

2 - fixní

QA
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UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA / RUKOJETI A HÁKY

Rukojeti a háky

PŘIPOJENÍ RUKOJETI SVORKOVÉHO UPEVNĚNÍ
Kloub v odemčené poloze připevněte k rámu v požadované poloze, 
zaveďte hák do řezu a překlopením kloubové uzamykací kliky ho na 
příslušném místě zajistěte.

SEJMUTÍ RUKOJETI SVORKOVÉHO UPEVNĚNÍ
Překlopte kloubovou uzamykací kliku do odemčené polohy, sevřete 
zadní část uzamykacího kloubu palcem a ukazováčkem a jemně 
ji zvedněte z paže.

RUKOJETI RYCHLÉHO ÚHLU
Háky lze naklopit o 45° směrem nahoru nebo dolů ručně nebo pomocí kličky ve tvaru T.

RUKOJEŤ MINI MICRO-ADJUSTABLE
Proveďte další retrakci háků otáčením knoflíku rukojeti Micro-Adjustable ve směru hodinových ručiček. Uvolněte napětí stisknutím západky. Knoflík Mini 
Micro-Adjustable lze sklopit dolů a vytvořit tak ještě nižší profil.



Uncompromised Exposure
NAVŠTIVTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: THOMPSONSURGICAL.COM

Rev G
090821

alrum-cs

Dotazy nebo další informace:

+1 231 922 0177

© 2021 Thompson Surgical Instruments, Inc. Vytištěno v USA

® S-Lock® , PLA® a logo „T Circle“  jsou registrované ochranné známky společnosti Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patenty: trpat.com

Poznámka: Jelikož se snažíme neustále dodávat co nejkvalitnější výrobky, je možné, že obrázky v tomto dokumentu se budou mírně lišit od obdrženého výrobku.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684, USA
telefon: +1 231.922.0177 
fax: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
NIZOZEMSKO

ES REP


