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Εγχειρίδιο χρήσης συστήματος δακτυλίου πρόσθιας οσφυϊκής μοίρας Thompson: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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ΟΣΦΥΪΚΉΣ ΜΟΙΡΑΣ THOMPSON
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 

Εγχειρίδιο χρήσης πλαισίου τύπου δακτυλίου πρόσθιας οσφυϊκής μοίρας

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 

Τα συστήματα διαστολέα της Thompson Surgical και τα παρελκόμενά τους παρέχονται μη αποστειρωμένα. Ανατρέξτε στις οδηγίες 
χρήσης του Thompson Retractor για οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για περισσότερες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Για άλλα συστήματα Thompson Retractor, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Υπόμνημα συμβόλων:

Κατασκευαστής

EC REP

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην ΕΚ Σήμανση CE Προειδοποιήσεις / Προφυλάξεις Μη στείρο

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ JACKSON: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ JACKSON
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα πλαισίου Jackson στη χειρουργική τράπεζα και στρέψτε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί για να τον σφίξετε. Αφού 
στερεωθεί, μπορείτε να προσθέσετε σφιγκτήρα ράγας Thompson.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο προσαρμογέας πλαισίου Jackson προορίζεται για προσάρτηση διαστολέων Thompson Retractor μόνο. ΜΗΝ τον χρησιμοποιείτε 
με άλλους διαστολείς, γιατί μπορεί να μην είναι συμβατός.

Εγκατάσταση πλαισίου τύπου δακτυλίου 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ ΡΑΓΩΝ
Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο κοντά στη μασχάλη του ασθενούς, δίπλα στη βάση του 
βραχίονα, και στρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο κουμπί για να τον σφίξετε. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά της τράπεζας, κοντά στο άνω 
τμήμα του μηρού, 25 - 30 cm (10 - 12") κάτω από το μέσο σημείο της τομής.

Εγκατάσταση πλαισίου τύπου δακτυλίου (συνέχεια)

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Εισαγάγετε τον βραχίονα επέκτασης στην άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail Clamp, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο 
για να ασφαλίσει. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά. Αφού τοποθετηθεί στη θέση του, προσαρμόστε τον βραχίονα επέκτασης περιστρέφοντας το μαύρο 
περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να τον ξεσφίξετε και δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για ευκολότερη προσάρτηση, σφίξτε το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί πριν από αυτό το βήμα, διατηρώντας το προσαρμοζόμενο τμήμα του 
βραχίονα στη θέση του.

ΒΗΜΑ 3: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Συνδέστε τα δύο μισά τμήματα του δακτυλίου και στερεώστε τα σφίγγοντας τη βίδα σε κάθε πλευρά χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό εργαλείο.  
Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο πλευρές του πλαισίου του δακτυλίου είναι σωστά τοποθετημένες πριν σφίξετε τη βίδα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο δακτύλιος μπορεί να προσυναρμολογηθεί κατά την έναρξη του περιστατικού ή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του πλαισίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. 
Η ΒΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Εγκατάσταση πλαισίου τύπου δακτυλίου (συνέχεια)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Συνδέστε τις επεκτάσεις δακτυλίου στα δύο μισά τμήματα του δακτυλίου εισάγοντας το αρσενικό άκρο του δακτυλίου στο θηλυκό άκρο της επέκτασης δακτυλίου 
και στρέφοντας την επέκταση δακτυλίου δεξιόστροφα για να τη σφίξετε. Επαναλάβετε με το δεύτερο μισό τμήμα του δακτυλίου και τη δεύτερη επέκταση 
δακτυλίου. Συνδέστε τα δύο μισά τμήματα του δακτυλίου και στερεώστε τα σφίγγοντας τη βίδα σε κάθε πλευρά χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό εργαλείο. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο δακτύλιος μπορεί να προσυναρμολογηθεί κατά την έναρξη του περιστατικού ή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του πλαισίου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αν χρειαστεί, το εξαγωνικό εργαλείο μπορεί να εισαχθεί στην εξωτερική οπή της επέκτασης δακτυλίου για να 
διευκολύνει την αριστερόστροφη περιστροφή όταν ξεσφίγγετε.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
Συνδέστε τις αρθρωτές επεκτάσεις δακτυλίου στα δύο μισά τμήματα του δακτυλίου εισάγοντας το αρσενικό άκρο του δακτυλίου στο θηλυκό άκρο της αρθρωτής 
επέκτασης δακτυλίου και στρέφοντας την αρθρωτή επέκταση δακτυλίου δεξιόστροφα για να τη σφίξετε. Επαναλάβετε με το δεύτερο μισό τμήμα του δακτυλίου 
και την αρθρωτή επέκταση δακτυλίου. Συνδέστε τα μισά τμήματα του δακτυλίου, διασφαλίζοντας ότι τα αρθρωτά περιστρεφόμενα κουμπιά επέκτασης είναι 
στραμμένα προς τα εξωτερικά τμήματα του δακτυλίου και στερεώστε τα σφίγγοντας τη βίδα σε κάθε πλευρά χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό εργαλείο.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 
Στρέψτε τα περιστροφικά κουμπιά στις αρθρωτές επεκτάσεις δακτυλίου αριστερόστροφα για να τις χαλαρώσετε. Προσαρμόστε τα μισά τμήματα 
του δακτυλίου στην επιθυμητή θέση και στρέψτε τα περιστροφικά κουμπιά στις αρθρωτές επεκτάσεις δακτυλίου δεξιόστροφα για να τις σφίξετε, 
διασφαλίζοντας ότι οι οδοντώσεις έχουν ασφαλίσει καλά. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο δακτύλιος μπορεί να προσυναρμολογηθεί κατά την έναρξη του περιστατικού ή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του πλαισίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. 
Η ΒΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΙΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΙΣΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΒΙΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ. 
Η ΒΙΔΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΑΙ Ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΝ Ή ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ.
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Εγκατάσταση πλαισίου τύπου δακτυλίου (συνέχεια)

ΒΗΜΑ 4: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Τοποθετήστε τον δακτύλιο στην άρθρωση του πρώτου αρθρωτού βραχίονα. Χρησιμοποιήστε εξαγωνικό εργαλείο για σύσφιξη. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
με τον δεύτερο αρθρωτό βραχίονα. Ο δακτύλιος θα πρέπει να βρίσκεται 5 - 7,5 cm (2 - 3") πάνω από τον ασθενή.

ΒΗΜΑ 6: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ
Προσαρτήστε λαβές κουμπώνοντάς τες στο πλάι της ημικυκλικής άρθρωσης. Στερεώστε τη λαβή στη θέση της στρέφοντας τη συρόμενη λαβή Τ δεξιόστροφα.

ΒΗΜΑ 5: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ
Απασφαλίστε πλήρως τις ημικυκλικές αρθρώσεις στρέφοντας τη συρόμενη λαβή Τ αριστερόστροφα. Κουμπώστε τις ημικυκλικές αρθρώσεις πάνω στον 
δακτύλιο σε επιθυμητές θέσεις.
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ΟΣΦΥΪΚΉΣ ΜΟΙΡΑΣ THOMPSON

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ Ή ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ: +1 231 922 0177

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΟΣΦΥΪΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ S-LOCK®

Προσαρτήστε τη λάμα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λάμας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λάμα και επιλέξτε 
εναλλάξ τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

ΛΑΒΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ
Αφού τοποθετήσετε και σφίξετε τη λεπίδα χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό ελεύθερης γωνίωσης, όπως περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα, μπορείτε να 
επιτύχετε πρόσθετη γωνίωση ακριβείας χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό εργαλείο για να περιστρέψετε τον ραβδωτό μηχανισμό γρήγορης γωνίωσης (QA) προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω. 

ΛΑΒΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ
Οι λεπίδες μπορούν τοποθετηθούν ελεύθερα υπό γωνία τοποθετώντας το εξαγωνικό εργαλείο στον μηχανισμό ελεύθερης γωνίωσης και τοποθετώντας τη 
λεπίδα στην επιθυμητή θέση. Σφίξτε τον μηχανισμό για να ασφαλίσετε τη λεπίδα στη θέση της περιστρέφοντας το εξαγωνικό εργαλείο δεξιόστροφα. Αυτό 
μπορεί να γίνει πριν από ή μετά την ασφάλιση της λαβής στο πλαίσιο.

Λαβές και Λεπίδες

1 - Περιστροφή

2 - Ασφάλιση

QA
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ  /  ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ

Λαβές και Λεπίδες

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Με την άρθρωση στην απασφαλισμένη θέση, κουμπώστε στο πλαίσιο στην 
επιθυμητή θέση, τοποθετήστε τη λάμα στην τομή και κλείστε τη λαβή 
άρθρωσης με έκκεντρο για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Μετακινήστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο στη θέση απασφάλισης, πιέστε 
το πίσω μέρος της άρθρωσης με έκκεντρο χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα 
και τον δείκτη και αφαιρέστε την με ήπιες κινήσεις από τον βραχίονα.

ΛΑΒΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ
Οι λάμες μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία 45º προς τα πάνω ή προς τα κάτω με το χέρι ή με λαβή Τ.

ΜΙΝΙ ΛΑΒΗ MICRO-ADJUSTABLE
Αποσύρετε ακόμη περισσότερο τις λεπίδες στρέφοντας δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί της λαβής Micro-Adjustable. Εκτονώστε την τάση πατώντας 
τη σκανδάλη. Το μίνι περιστροφικό κουμπί Micro-Adjustable μπορεί να διπλωθεί προς τα κάτω για να δημιουργηθεί ένα ακόμη πιο χαμηλό προφίλ.
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