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Priekinio juosmeninio žiedinio rėmo naudojimo instrukcija

Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

PERSPĖJIMAS. Neprispauskite paciento kūno rėmo komponentais, kad nepažeistumėte nervų. 

„Thompson Surgical“ retraktorių sistemos ir priedai tiekiami nesterilūs. Valymo, sterilizavimo ir priežiūros nurodymai pateikti 
retraktoriaus „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Papildomi įspėjimai ir perspėjimai pateikti retraktoriaus „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Norėdami informacijos apie kitas retraktoriaus „Thompson Retractor“ sistemas, skaitykite kiekvienos jų atitinkamą naudojimo instrukciją.

Simbolių rodyklė:

Gamintojas

EC REP

Įgaliotasis atstovas EB CE ženklas Įspėjimai / atsargumo priemonės Nesterilu

JEI NAUDOJATE „JACKSON“ STALĄ STUBURO OPERACIJOMS: „JACKSON“ RĖMO ADAPTERIS
Padėkite Jacksono rėmo adapterį ant stalo ir priveržkite pasukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Pritvirtinus galima prijungti „Thompson“ turėklo 
spaustuvą.
PASTABA. „Jackson“ rėmo adapteris skirtas sujungti tik su „Thompson“ retraktoriais. NENAUDOKITE su kitais retraktoriais, nes naudojimas 
gali būti nesuderinamas.

Žiedinio rėmo sąranka 
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1 VEIKSMAS. TURĖKLO SPAUSTUVAI
Uždėkite spaustuvą „Elite Rail Clamp“ ant turėklo virš sterilios uždangos netoli paciento pažasties, greta rankos atramos, ir užveržkite viršutinę rankenėlę 
sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Pakartokite priešingoje stalo pusėje, netoli viršutinės šlaunies dalies, 25–30 cm (10–12") nuo pjūvio vidurio taško.

Žiedinio rėmo sąranka (tęsinys)

2 VEIKSMAS. ILGINAMŲJŲ SVIRČIŲ PRIDĖJIMAS
Įstatykite ilginamąją svirtį į spaustuvo „Elite Rail Clamp“ jungtį, nustatykite padėtį ir užfiksuokite nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę. 
Tą patį pakartokite priešingoje pusėje. Savo vietoje esančią ilginamąją svirtį reguliuokite taip: sukite juodą rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, 
kad atlaisvintumėte, arba pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.
PATARIMAS. Kad būtų lengviau pritvirtinti, prieš šį veiksmą priveržkite juodą rankenėlę, laikydami reguliuojamą rankos dalį.

3 VEIKSMAS. APSKRITO ŽIEDO KONSTRUKCIJA
Sujunkite žiedo puses ir sutvirtinkite šešiabriauniu įrankiu priverždami varžtus abiejose pusėse.  
Įsitikinkite, kad abi žiedinio rėmo pusės tinkamai įstatytos ir tik tada priveržkite varžtą.
PATARIMAS. Žiedą galima iš anksto surinkti pradėjus ruošti pacientą arba surenkant rėmą.

PASTABA. PRIEŠ ATSKIRDAMI ŽIEDO PUSES ĮSITIKINKITE, KAD ABU VARŽTAI VISIŠKAI IŠSUKTI IŠ PRIEŠINGOS ŽIEDO PUSĖS. 
VARŽTO NEGALIMA STUMTI Į ŽIEDĄ ARBA TRAUKTI IŠ JO JĖGA.
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Žiedinio rėmo sąranka (tęsinys)

OVALAUS ŽIEDO KONSTRUKCIJA (NEBŪTINA)
Prijunkite žiedo ilgiklius prie žiedo pusių: įkiškite kištukinį žiedo galą į lizdinį žiedo ilgiklio galą ir sukite žiedo ilgiklį pagal laikrodžio rodyklę, kad 
priveržtumėte. Tą patį pakartokite su antrąja žiedo puse ir žiedo ilgikliu. Sujunkite žiedo puses ir sutvirtinkite šešiabriauniu įrankiu priverždami varžtus 
abiejose pusėse. 
PATARIMAS. Žiedą galima iš anksto surinkti pradėjus ruošti pacientą arba surenkant rėmą.
PATARIMAS DĖL IŠMONTAVIMO. Jei reikia, šešiabriaunį įrankį galima įkišti į išorinę žiedo ilgiklio skylę, kad atlaisvinant būtų lengviau pasukti prieš 
laikrodžio rodyklę.

ŠARNYRINIO ŽIEDO KONSTRUKCIJA (NEBŪTINA)
Prijunkite šarnyrinio žiedo ilgiklius prie žiedo pusių: įkiškite kištukinį žiedo galą į lizdinį šarnyrinio žiedo ilgiklio galą ir sukite šarnyrinio žiedo ilgiklį pagal 
laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte. Tą patį pakartokite su antrąja žiedo puse ir šarnyrinio žiedo ilgikliu. Prijunkite žiedo puses, užtikrindami, kad 
šarnyrinio žiedo ilgiklio rankenėlės yra nukreiptos link žiedo išorinių ribų, ir užfiksuokite priveržimo varžtais kiekvienoje pusėje naudojant šešiabriaunį įrankį.

ŠARNYRINIO ŽIEDO REGULIAVIMAS 
Norėdami atlaisvinti, sukite rankenėles ant šarnyrinio žiedo ilginamųjų dalių prieš laikrodžio rodyklę. Reguliuokite žiedo puses į norimą poziciją ir 
sukite šarnyrinio žiedo ilginamosios dalies rankenėles pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte, užtikrinant, kad dantukai pilnai susiglaustų. 
PATARIMAS. Žiedą galima iš anksto surinkti pradėjus ruošti pacientą arba surenkant rėmą.

PASTABA. PRIEŠ ATSKIRDAMI ŽIEDO PUSES ĮSITIKINKITE, KAD ABU VARŽTAI VISIŠKAI IŠSUKTI IŠ PRIEŠINGOS ŽIEDO PUSĖS. 
VARŽTO NEGALIMA STUMTI Į ŽIEDĄ ARBA TRAUKTI IŠ JO JĖGA.

PASTABA. PRIEŠ ATSKIRDAMI ŽIEDO PUSES ĮSITIKINKITE, KAD ABU VARŽTAI VISIŠKAI IŠSUKTI IŠ PRIEŠINGOS ŽIEDO PUSĖS. 
VARŽTO NEGALIMA STUMTI Į ŽIEDĄ ARBA TRAUKTI IŠ JO JĖGA.
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Žiedinio rėmo sąranka (tęsinys)

4 VEIKSMAS. ŽIEDO PRITVIRTINIMAS
Įstatykite žiedą į pirmosios šarnyrinės svirties lankstinę jungtį. Šešiabriauniu įrankiu priveržkite. Tą patį atlikite su antrąja šarnyrine svirtimi. Žiedas turi 
būti 5–7,5 cm (2–3") virš paciento.

6 VEIKSMAS. PRIE JUNGČIŲ PRITVIRTINKITE RANKENAS.
Rankenas įstatykite apskrito griebtuvo šonuose. Užfiksuokite vietoje, pasukdami slankiąją T formos rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

5 VEIKSMAS. UŽSPAUDŽIAMOSIOS JUNGTIES PRITVIRTINIMAS
Sukdami slankiąją T formos rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, iki galo atverkite apskritą griebtuvą. Užspauskite apskritą griebtuvą norimose vietose ant žiedo.
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„S-LOCK®“ RANKENOS IR GELEŽTĖS
Pritvirtinkite geležtę prie rankenos paspausdami fiksatorių ir įstatydami geležtės ašį. Paspauskite fiksatorių, norėdami atlaisvinti geležtę ir nustatyti ją 
į sukiojimosi arba užfiksavimo padėtis.

DVIKRYPTĖS RANKENOS
Nustačius geležtę į norimą padėtį ir priveržus laisvojo kampo reguliavimo mechanizmu kaip aprašyta ankstesniame veiksme, papildomu tikslumu kampas 
gali būti nustatytas šešiabriauniu įrankiu pasukant dantytą sparčiojo kampo nustatymo (angl. Quick Angle, QA) mechanizmą aukštyn arba žemyn. 

LAISVOJO KAMPO RANKENOS
Geležtes galima pasukti norimu kampu įstačius šešiabriaunį įrankį į laisvojo kampo mechanizmą ir nustačius geležtę į norimą padėtį. Priveržkite 
mechanizmą šešiabriauniu įrankiu, sukdami pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte geležtę vietoje. Tai galima padaryti prieš pritvirtinant rankeną 
prie rėmo arba po to.

Rankenos ir geležtės

1 – sukiojasi

2 – užfiksuota

QA
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Rankenos ir geležtės

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS PRITVIRTINIMAS
Atfiksavę jungtį užspauskite norimoje rėmo vietoje, į įpjovą 
įstatykite geležtę ir užfiksuokite vietoje nulenkdami kumštelinės 
jungties rankenėlę.

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS NUĖMIMAS
Atlenkite kumštelinės jungties rankenėlę į atfiksuotą padėtį, 
suspauskite galinę kumštelinės jungties dalį nykščiu bei smiliumi ir 
atsargiai atkabinkite nuo svirties.

SPARČIOJO KAMPO NUSTATYMO RANKENOS
Geležtę galima nulenkti 45º kampu aukštyn arba žemyn ranka arba T formos rankena.

MINI RANKENA „MICRO-ADJUSTABLE“
Atitraukite geležtes toliau sukdami rankenos „Micro‑Adjustable“ rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Atlaisvinkite įtempimą paspausdami skląstį. 
Mini „Micro‑Adjustable“ rankenėlė gali būti nulenkta žemyn, kad būtų sukuriamas dar žemesnis profilis.
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