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Thompson mugurkaula jostas zonas priekšējās daļas gredzena sistēmas lietotāja rokasgrāmata: 
THOMPSON MUGURKAULA JOSTAS ZONAS PRIEKŠĒJĀS DAĻAS GREDZENA SISTĒMU UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI

Uncompromised Exposure™
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GREDZENA RĀMJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

JAUTĀJUMI VAI PAPILDU INFORMĀCIJA: +1 231 922 0177

AL GREDZENA RĀMJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/GREDZENA RĀMJA UZSTĀDĪŠANA

MUGURKAULA JOSTAS ZONAS PRIEKŠĒJĀS DAĻAS GREDZENA RĀMJA LIETOTĀJA 
ROKASGRĀMATA

Brīdinājumi un piesardzības paziņojumi:

UZMANĪBU! Lai novērstu nervu bojājumus, nepieļaujiet pacienta ķermeņa saspiešanu ar rāmja sastāvdaļām. 

Thompson Surgical retraktoru sistēmas un piederumi tiek piegādāti nesterili. Informāciju par tīrīšanas, sterilizācijas un apkopes 
norādījumiem skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijās.

Skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijas, lai saņemtu informāciju par papildu brīdinājumiem un piesardzības norādēm.

Citām Thompson Retractor sistēmām skatiet attiecīgo lietotāja rokasgrāmatu.

Simbolu skaidrojums:

Ražotājs

EK REP

Pilnvarotais pārstāvis EK CE zīme Brīdinājumi/Piesardzības paziņojumi Nesterils

JA IZMANTOJAT JACKSON MUGURAS OPERĀCIJU GALDU: JACKSON RĀMJA ADAPTERS
Novietojiet Jackson rāmja adapteru uz galda un grieziet grozāmpogu pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu. Tiklīdz tas ir nostiprināts, var pievienot 
Thompson sliedes skavu.
PIEZĪME: Jackson rāmja adapters ir paredzēts tikai Thompson retraktoru piesaistnei. NELIETOJIET kopā ar citiem retraktoriem, jo tie var nebūt 
saderīgi.

Gredzena rāmja uzstādīšana 
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AL GREDZENA RĀMJA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/GREDZENA RĀMJA UZSTĀDĪŠANA (TURPINĀJUMS)

1. DARBĪBA: SLIEDES SKAVAS
Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma pacienta paduses tuvumā blakus rokas balstam un grieziet augšējo grozāmpogu 
pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu. Atkārtojiet šo darbību galda otrā pusē augšstilba tuvumā, 25–30 cm (10–12 collas) zem griezuma viduspunkta.

Gredzena rāmja uzstādīšana (turpinājums)

2. DARBĪBA: PIEVIENOJIET PAGARINĀJUMA PLECU
Ievietojiet pagarinājuma sviru savienojumā uz Elite Rail Clamp, novietojiet to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. Atkārtojiet 
pretējā pusē. Pēc tam, kad tas atrodas vietā, pielāgojiet pagarinājuma sviru, griežot melno grozāmpogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to 
atslābinātu, vai pulksteņrādītāja virzienā, lai to pievilktu.
PADOMS: vieglākai piesaistnei, pievelciet melno grozāmpogu pirms šis darbības, noturot sviras pielāgojamo daļu vietā.

3. DARBĪBA: APAĻĀ GREDZENA SALIKŠANA
Savienojiet gredzena puses un nostipriniet, pievelkot skrūvi katrā pusē, izmantojot sešstūra instrumentu.  
Pirms skrūves pievilkšanas pārliecinieties, ka abas gredzena rāmja puses ir pareizi novietotas.
PADOMS: gredzenu var sagatavot jau sākumā vai rāmja uzstādīšanas laikā.

PIEZĪME: PIRMS GREDZENA PUŠU ATDALĪŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA ABAS SKRŪVES IR PILNĪBĀ ATBRĪVOTAS NO PRETĒJĀS GREDZENA PUSES. 
SKRŪVES GREDZENĀ NEDRĪKST IESPIEST VAI IZŅEMT NO GREDZENA AR SPĒKU.
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Gredzena rāmja uzstādīšana (turpinājums)

OVĀLĀ GREDZENA SALIKŠANA (PĒC IZVĒLES)
Pievienojiet gredzena pagarinājumus pie gredzena pusēm, ievietojot gredzena vīrišķo galu gredzena pagarinājuma sievišķajā galā un griežot gredzena 
pagarinājumu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu. Atkārtojiet ar otro gredzena pusi un gredzena pagarinājumu. Savienojiet gredzena puses un 
nostipriniet, pievelkot skrūvi katrā pusē, izmantojot sešstūra instrumentu. 
PADOMS: gredzenu var sagatavot jau sākumā vai rāmja uzstādīšanas laikā.
PADOMS PAR IZJAUKŠANU: sešstūra instrumentu var ievietot gredzena pagarinājuma ārējā atverē, lai nepieciešamības gadījumā atvieglotu 
pagriešanu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

EŅĢOTĀ GREDZENA MONTĀŽA (PĒC IZVĒLES)
Pievienojiet eņģotā gredzena pagarinājumus pie gredzena pusēm, ievietojot gredzena vīrišķo galu eņģotā gredzena pagarinājuma sievišķajā galā un 
griežot eņģotā gredzena pagarinājumu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu. Atkārtojiet ar otro gredzena pusi un eņģotā gredzena pagarinājumu. 
Savienojiet gredzena pusītes, nodrošinot, ka eņģu pagarinājuma grozāmpogas ir vērstas uz gredzena ārpusi, un nostipriniet, pievelkot skrūves katrā 
pusē, izmantojot sešstūra instrumentu.

EŅĢOTĀ GREDZENA PIELĀGOŠANA 
Pagrieziet eņģoto gredzenu pagarinājumu grozāmpogas pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai palaistu vaļīgāk. Noregulējiet gredzena pusītes 
vēlamajā pozīcijā un pagrieziet eņģotā gredzena pagarinājuma grozāmpogas pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu, nodrošinot, ka robojumi ir 
droši savienoti. 
PADOMS: gredzenu var sagatavot jau sākumā vai rāmja uzstādīšanas laikā.

PIEZĪME: PIRMS GREDZENA PUŠU ATDALĪŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA ABAS SKRŪVES IR PILNĪBĀ ATBRĪVOTAS NO PRETĒJĀS GREDZENA PUSES. 
SKRŪVES GREDZENĀ NEDRĪKST IESPIEST VAI IZŅEMT NO GREDZENA AR SPĒKU.

PIEZĪME: PIRMS GREDZENA PUŠU ATDALĪŠANAS PĀRLIECINIETIES, KA ABAS SKRŪVES IR PILNĪBĀ ATBRĪVOTAS NO PRETĒJĀS GREDZENA PUSES. 
SKRŪVES GREDZENĀ NEDRĪKST IESPIEST VAI IZŅEMT NO GREDZENA AR SPĒKU.
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Gredzena rāmja uzstādīšana (turpinājums)

4. DARBĪBA: PIEVIENOJIET GREDZENU
Ievietojiet gredzenu viras savienojumā uz pirmā savienojuma pleca. Izmantojiet sešstūra instrumentu, lai pievilktu. Atkārtojiet ar otru savienojuma plecu. 
Gredzenam jāatrodas 5–7,5 cm (2–3 collas) virs pacienta.

6. DARBĪBA: PIESTIPRINIET ROKTURUS SAVIENOJUMIEM
Piestipriniet rokturus, iespiežot tos apaļā savienojuma sānā. Nostipriniet rokturi vietā, pagriežot slīdošo T-rokturi pulksteņrādītāja virzienā.

5. DARBĪBA: UZSPIEDIET SAVIENOJUMA PIESAISTNI
Pilnībā atbrīvojiet apaļos savienojumus, pagriežot slīdošo T-rokturi pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Uzspraudiet apaļos savienojumus uz gredzena 
vēlamajās vietās.
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DIVU LEŅĶU ROKTURI
Pēc lāpstiņas novietošanas un pievilkšanas, izmantojot brīvā leņķa mehānismu, kā aprakstīts iepriekšējā darbībā, papildu leņķa precizēšanu var veikt, 
izmantojot sešstūra instrumentu, lai rievoto ātrā leņķa mehānismu (QA) grieztu uz augšu vai leju. 

BRĪVĀ LEŅĶA ROKTURI
Lāpstiņu leņķi var brīvi mainīt, ievietojot sešstūra instrumentu brīvā leņķa mehānismā un novietojot lāpstiņu vajadzīgajā vietā. Pievelciet mehānismu, lai 
lāpstiņu nostiprinātu vietā, pagriežot sešstūra instrumentu pulksteņrādītāja virzienā. To var izdarīt pirms vai pēc roktura nostiprināšanas pie rāmja.

Rokturi un lāpstiņas

1 — pagriešana

2 — fiksēts

QA

S-LOCK® ROKTURI UN LĀPSTIŅAS
Pievienojiet lāpstiņu rokturim, nospiežot virzuli un ievietojot lāpstiņas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrīvotu lāpstiņu un pārslēgtu starp „pagriešanas” 
un „fiksēto” stāvokli.
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LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/ROKTURI UN LĀPSTIŅAS

Rokturi un lāpstiņas

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA PIESAISTNE
Kad savienojums atrodas atbrīvotā stāvoklī, uzspiediet uz rāmja 
vajadzīgajā vietā, novietojiet lāpstiņu griezuma vietā un pagrieziet 
ekscentra savienojuma rokturi, lai to nofiksētu vietā.

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA NOŅEMŠANA
Pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi atbrīvotā stāvoklī, 
saspiediet ekscentra savienojuma aizmuguri ar īkšķi un rādītājpirkstu 
un uzmanīgi novelciet no pleca.

ĀTRĀ LEŅĶA ROKTURI
Lāpstiņas var pagriezt par 45º uz augšu vai leju ar roku vai T-rokturi.

MINI MICRO-ADJUSTABLE ROKTURIS
Atvelciet lāpstiņas vairāk, griežot Micro-Adjustable roktura grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā. Atbrīvojiet, nospiežot sprūdu. Mini Micro-
Adjustable grozāmpogu var nolocīt, lai izveidotu vēl zemāku profilu.
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® S-Lock® , PLA® un „T Circle” logotipa preču zīme  ir reģistrētas Thompson Surgical Instruments, Inc. preču zīmes

Patenti: trpat.com

Piezīme. Tā kā nepārtraukti cenšamies nodrošināt vislabākos iespējamos izstrādājumus, daži attēli šajā dokumentā var nedaudz atšķirties no saņemtā izstrādājuma.
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