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Gebruikershandleiding voor het Thompson anterieur lumbaal ringsysteem: 
INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE VAN HET THOMPSON ANTERIEUR LUMBAAL RINGSYSTEEM
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET AL-RINGFRAME  /  INSTALLATIE RINGFRAME

Gebruikershandleiding voor het anterieur lumbaal ringframe

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

LET OP: Druk niet met frameonderdelen op het lichaam van de patiënt om zenuwschade te voorkomen. 

Thompson Surgical retractorsystemen en accessoires worden niet-steriel geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van 
de Thompson Retractor voor instructies voor de reiniging, sterilisatie en verzorging ervan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor aanvullende waarschuwingen en aandachtspunten.

Voor de andere Thompson Retractor-systemen dient u per systeem de gebruikershandleiding te raadplegen.

Legenda symbolen:

Fabrikant

EC REP

Gemachtigde in de EU CE-merkteken Waarschuwingen/Voorzorgsmaatregelen Niet-steriel

BIJ GEBRUIK VAN EEN JACKSON TAFEL VOOR WERVELKOLOM: JACKSON FRAME-ADAPTER
Plaats de Jackson frame-adapter op de tafel en draai de knop rechtsom om vast te draaien. Zodra deze vastzit, kunt u de Thompson-railklem toevoegen.
OPMERKING: De Jackson frame-adapter is uitsluitend bedoeld voor het bevestigen van Thompson Retractors. NIET gebruiken met andere 
retractors, aangezien deze mogelijk niet compatibel zijn.

Installatie ringframe 
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET AL-RINGFRAME  /  INSTALLATIE RINGFRAME (VERVOLG)

STAP 1: RAILKLEMMEN
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek in de buurt van de axilla van de patiënt, naast het armbord, en draai de bovenste 
knop rechtsom om de klem vast te zetten. Herhaal aan de tegenoverliggende zijde van de tafel, in de buurt van de bovendij, 10 - 12” (25 - 30 cm) 
onder het midden van de incisie.

Installatie ringframe (vervolg)

STAP 2: VERLENGINGSARMEN AANBRENGEN
Plaats de verlengingsarm in het scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. Herhaal dit aan 
de tegenoverliggende zijde. Wanneer de verlengingsarm op zijn plaats is gebracht, past u deze aan: draai de zwarte knop linksom om de arm los te 
maken en rechtsom om deze vast te zetten.
TIP: Voor een gemakkelijkere bevestiging, draait u de zwarte knop vóór deze stap vast, terwijl u het verstelbare deel van de arm op zijn plaats houdt.

STAP 3: RONDE RING IN ELKAAR ZETTEN
Verbind de ringhelften met elkaar en zet ze vast door aan weerszijden de schroef vast te draaien met de inbussleutel.  
Zorg ervoor dat beide zijden van het ringframe goed geplaatst zijn voordat u de schroeven vastdraait.
TIP: De ring kan vooraf aan het begin van de operatie of tijdens installatie van het frame in elkaar worden gezet.

OPMERKING: ZORG ER VOOR HET UIT ELKAAR HALEN VAN DE HALVE RINGEN VOOR DAT DE SCHROEVEN VOLLEDIG LOSGEDRAAID 
ZIJN VAN DE TEGENOVERLIGGENDE RINGHELFT. 
SCHROEVEN MOGEN NIET IN OF UIT DE RING GEFORCEERD WORDEN.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET AL-RINGSYSTEEM  /  INSTALLATIE RINGFRAME (VERVOLG)

SCHARNIERENDE RING IN ELKAAR ZETTEN (OPTIONEEL)
Verbind de scharnierende ringverlengingen met de ringhelften door het mannelijke uiteinde van de ring in het vrouwelijke uiteinde van de 
scharnierende ringverlenging te steken; draai de scharnierende ringverlenging vervolgens rechtsom om deze vast te zetten. Herhaal dit met de 
tweede ringhelft en de tweede scharnierende ringverlenging. Verbind de ringhelften met elkaar en zorg hierbij dat de knoppen op de scharnierende 
verlengstukken vanaf de ring naar buiten wijzen. Zet ze vast door aan weerszijden de schroef vast te draaien met de inbussleutel.

SCHARNIERENDE RING AFSTELLEN 
Draai de knoppen op de scharnierende ringverlengingen linksom om ze los te maken. Stel de ringhelften af in de gewenste positie en draai ze 
vast door rechtsom aan de knoppen op de scharnierende ringverlengingen te draaien. Zorg hierbij dat de vertandingen stevig aansluiten. 
TIP: De ring kan vooraf aan het begin van de operatie of tijdens het opstellen van het frame in elkaar worden gezet.

OPMERKING: ZORG ER VOOR HET UIT ELKAAR HALEN VAN DE HALVE RINGEN VOOR DAT DE SCHROEVEN VOLLEDIG LOSGEDRAAID 
ZIJN VAN DE TEGENOVERLIGGENDE RINGHELFT. 
SCHROEVEN MOGEN NIET IN OF UIT DE RING GEFORCEERD WORDEN.

OPMERKING: ZORG ER VOOR HET UIT ELKAAR HALEN VAN DE HALVE RINGEN VOOR DAT DE SCHROEVEN VOLLEDIG LOSGEDRAAID 
ZIJN VAN DE TEGENOVERLIGGENDE RINGHELFT. 
SCHROEVEN MOGEN NIET IN OF UIT DE RING GEFORCEERD WORDEN.

Installatie ringframe (vervolg)

OVALE RING IN ELKAAR ZETTEN (OPTIONEEL)
Verbind de ringverlengingen met de ringhelften door het mannelijke uiteinde van de ring in het vrouwelijke uiteinde van de ringverlenging te steken; 
draai de ringverlenging vervolgens rechtsom om deze vast te zetten. Herhaal dit met de tweede ringhelft en ringverlenging. Verbind de ringhelften 
met elkaar en zet ze vast door aan weerszijden de schroef vast te draaien met de inbussleutel. 
TIP: De ring kan vooraf aan het begin van de operatie of tijdens installatie van het frame in elkaar worden gezet.
DEMONTAGETIP: De inbussleutel kan in de uitwendige opening van de ringverlenging worden gestoken om rotatie linksom bij het losmaken zo 
nodig te vergemakkelijken.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET AL-RINGSYSTEEM  /  INSTALLATIE RINGFRAME (VERVOLG)

Installatie ringframe (vervolg)

STAP 4: RING BEVESTIGEN
Plaats de ring in het scharniergewricht op de eerste scharnierende arm. Gebruik de inbussleutel om vast te draaien. Herhaal met de tweede scharnierende 
arm. De ring moet zich 2 - 3” (5 - 7,5 cm) boven de patiënt bevinden.

STAP 6: STELEN OP SCHARNIEREN BEVESTIGEN
Bevestig de stelen door ze in de zijkant van het ronde scharnier te klikken. Maak de steel vast door de T-schuifhendel rechtsom te draaien.

STAP 5: OPKLEMBARE SCHARNIERBEVESTIGING
Ontgrendel de ronde scharnieren volledig door de T-schuifhendel linksom te draaien. Klik de ronde scharnieren op de gewenste plaatsen op de ring.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR HET AL-RINGSYSTEEM  /  INSTALLATIE RINGFRAME

S-LOCK® STELEN en WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de drukpen om de 
wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

DUO-HOEK STELEN
Nadat de wondhaak middels het mechanisme voor vrij hoek is gepositioneerd en bevestigd, zoals beschreven in de vorige stap, kan de hoek worden 
verfijnd door de inbussleutel te gebruiken om het geribbelde quick angle mechanisme (QA) naar boven of beneden te draaien. 

STELEN MET VRIJE HOEK
Wondhaken kunnen vrij buigen door de inbussleutel in het mechanisme voor vrije hoek te plaatsen en de wondhaak in de gewenste positie te zetten. 
Draai het mechanisme vast om de wondhaak vast te zetten door de inbussleutel rechtsom te draaien. Dit kan gedaan worden voordat of nadat de steel 
aan het frame is bevestigd.

Stelen en wondhaken

1 - Draaien

2 - Vergrendeld

QA
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GEBRUIKERSHANDLEIDING  /  STELEN EN WONDHAKEN

Stelen en wondhaken

BEVESTIGING VAN OPKLEMBARE STEEL
Klik met het scharnier in de ontgrendelde positie op het frame op de 
gewenste plaats, positioneer de wondhaak in de incisie en klap de 
scharnierhendel dicht om op die plaats te vergrendelen.

VERWIJDEREN VAN OPKLEMBARE STEEL
Klap de scharnierhendel naar de ontgrendelde positie, knijp met 
duim en wijsvinger in de achterkant van het scharnier en til de arm 
er voorzichtig af.

QUICK ANGLE STELEN
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een hoek van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

MINI MICRO-ADJUSTABLE STELEN
Spreid de wondhaken meer door de knop op de Micro-Adjustable steel rechtsom te draaien. Laat de spanning los door op de pal te drukken. Voor een 
nog lager profiel kan de Mini Micro-Adjustable-knop omlaag worden geklapt.
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