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Manual de utilizare a cadrului inelului pentru regiunea lombară anterioară

Avertismente și măsuri de precauție:

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Sistemele retractoare Thompson Surgical și accesoriile sunt furnizate nesterile. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru 
Thompson Retractor pentru instrucțiuni legate de curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.

Legenda simbolurilor:

Producător

EC REP

Reprezentant autorizat în CE Marcaj CE Avertismente/măsuri de precauție Nesteril

DACĂ UTILIZAȚI O MASĂ JACKSON PENTRU COLOANA VERTEBRALĂ: ADAPTOR DE CADRU JACKSON
Așezați adaptorul de cadru Jackson pe masă și rotiți maneta rotativă în sens orar pentru strângere. Odată adaptorul fixat, se poate adăuga o clamă de 
șină Thompson.
OBSERVAȚIE: Adaptorul de cadru Jackson este destinat exclusiv pentru fixarea retractoarelor Thompson. A NU se utiliza împreună cu alte 
retractoare, deoarece este posibil să nu fie compatibil.

Montarea cadrului inelului 
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PASUL 1: CLAME DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină peste câmpul steril lângă axila pacientului, adiacent suportului de braț, și rotiți maneta rotativă superioară în sens orar 
pentru a strânge. Repetați pe partea opusă a mesei, lângă coapsa superioară, la 25 - 30 cm (10 - 12") sub punctul median al inciziei.

Montarea cadrului inelului (Continuare)

PASUL 2: ADĂUGAȚI BRAȚELE DE EXTENSIE
Introduceți brațul de extensie în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați, apoi basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. Repetați pe partea 
opusă. Odată amplasat, reglați brațul de extensie prin rotirea manetei rotative negre în sens antiorar pentru a o slăbi și în sens orar pentru a o strânge.
SFAT: Pentru o fixare mai ușoară, strângeți maneta rotativă neagră înainte de acest pas, menținând porțiunea reglabilă a brațului în poziție.

PASUL 3: ANSAMBLU INEL CIRCULAR
Conectați jumătățile de inel și fixați-le prin strângerea șurubului de fiecare parte folosind unealta hexagonală.  
Asigurați-vă că ambele părți ale cadrului inelului sunt așezate corect înainte de strângerea șurubului.
SFAT: Inelul poate fi preasamblat la începutul cazului sau în timpul montării cadrului.

OBSERVAȚIE: ÎNAINTE DE A SEPARA JUMĂTĂȚILE INELULUI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ AMBELE ȘURUBURI SUNT COMPLET DECUPLATE DE LA 
JUMĂTATEA OPUSĂ A INELULUI. 
ȘURUBUL NU TREBUIE FORȚAT SĂ INTRE SAU SĂ IASĂ DIN INEL.
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ANSAMBLU INEL RABATABIL (OPȚIONAL)
Conectați extensiile pentru inel rabatabil la jumătățile de inel prin introducerea capătului-tată al inelului în capătul-mamă al extensiei pentru inel 
rabatabil și rotind extensia pentru inel rabatabil în sensul acelor de ceasornic, pentru a o strânge. Repetați procesul cu cealaltă jumătate de inel și 
extensie pentru inel rabatabil. Conectați jumătățile de inel, asigurându-vă că manetele rotative ale extensiilor pentru rabatare sunt îndreptate spre 
exteriorul inelului și fixați-le strângând șurubul de pe fiecare parte cu ajutorul instrumentului hexagonal.

AJUSTAREA INELULUI RABATABIL 
Rotiți manetele rotative de pe extensiile inelului rabatabil în sensul invers acelor de ceasornic pentru a le slăbi. Reglați jumătățile de inel în poziția 
dorită și rotiți manetele de extensie pentru inelul rabatabil în sensul acelor de ceasornic pentru a le strânge, asigurându-vă că zimții sunt bine fixați. 
SFAT: Inelul poate fi pre-asamblat la începutul cazului sau în timpul montării cadrului.

OBSERVAȚIE: ÎNAINTE DE A SEPARA JUMĂTĂȚILE INELULUI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ AMBELE ȘURUBURI SUNT COMPLET DECUPLATE DE LA 
JUMĂTATEA OPUSĂ A INELULUI. 
ȘURUBUL NU TREBUIE FORȚAT SĂ INTRE SAU SĂ IASĂ DIN INEL.

OBSERVAȚIE: ÎNAINTE DE A SEPARA JUMĂTĂȚILE INELULUI, ASIGURAȚI-VĂ CĂ AMBELE ȘURUBURI SUNT COMPLET DECUPLATE DE LA 
JUMĂTATEA OPUSĂ A INELULUI. 
ȘURUBUL NU TREBUIE FORȚAT SĂ INTRE SAU SĂ IASĂ DIN INEL.

Montarea cadrului inelului (Continuare)

ANSAMBLU INEL OVAL (OPȚIONAL)
Conectați extensiile de inel la jumătățile de inel prin introducerea capătului-tată al inelului în capătul-mamă al extensiei de inel și rotind extensia de inel 
în sens orar pentru a-l strânge. Repetați cu cea de-a doua jumătate de inel și extensie de inel. Conectați jumătățile de inel și fixați-le prin strângerea 
șurubului de fiecare parte folosind unealta hexagonală. 
SFAT: Inelul poate fi preasamblat la începutul cazului sau în timpul montării cadrului.
SFAT DE DEZASAMBLARE: Unealta hexagonală poate fi introdusă în orificiul exterior al extensiei de inel pentru a ajuta la rotirea în sens antiorar 
pentru slăbire, dacă este necesar.
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Montarea cadrului inelului (Continuare)

PASUL 4: ATAȘAȚI INELUL
Așezați inelul în articulația balamalei pe primul braț articulat. Folosiți unealta hexagonală pentru a strânge. Repetați cu al doilea braț articulat. 
Inelul trebuie să fie la 5 - 7,5 cm (2 - 3") deasupra pacientului.

PASUL 6: ATAȘAȚI MÂNERELE LA ARTICULAȚII
Atașați mânerele prin prindere cu clamă în partea laterală a articulației cercului. Fixați mânerul în poziție rotind mânerul în T glisant în sens orar.

PASUL 5: ATAȘAȚI ARTICULAȚIILE
Deblocați complet articulațiile cercului rotind mânerul în T glisant în sens antiorar. Prindeți articulațiile cercului pe inel în locațiile dorite.
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S-LOCK® MÂNERE ȘI LAME
Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile „pivot” și „blocat”.

MÂNERE CU ÎNCLINARE DUBLĂ
După poziționarea și strângerea lamei utilizând mecanismul Înclinare liberă, așa cum este descris în pasul anterior, se poate realiza o înclinare precisă 
suplimentară prin utilizarea uneltei hexagonale pentru a roti în sus sau în jos mecanismul Înclinare rapidă (QA) prevăzut cu nervuri. 

MÂNERE CU ÎNCLINARE LIBERĂ
Lamele pot fi înclinate liber plasând unealta hexagonală în mecanismul cu înclinare liberă și poziționând lama în locația dorită. Strângeți mecanismul 
pentru a fixa lama în poziție, rotind unealta hexagonală în sens orar. Acest lucru se poate face înainte sau după ce mânerul este fixat pe cadru.

Mânere și lame

1 - Pivot

2 - Blocat

QA
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Mânere și lame

ATAȘARE MÂNER CU CLAMĂ
Cu articulația în poziție deblocată, prindeți-o pe cadru în locația dorită, 
poziționați lama în incizie și basculați mânerul articulației cu camă pentru 
a se bloca în poziție.

ÎNDEPĂRTARE MÂNER CU CLAMĂ
Basculați rapid mânerul articulației cu camă în poziția deblocată, 
prindeți spatele articulației cu camă cu degetul mare și arătătorul și 
ridicați ușor de pe braț.

MÂNERE PENTRU UNGHI RAPID
Lamele pot fi înclinate la 45º în sus sau în jos, folosind mâna sau mânerul în T.

MINI MÂNER MICRO-ADJUSTABLE
Retrageți suplimentar lamele prin rotirea manetei rotative de pe mânerul Micro-Adjustable în sens orar. Eliberați tensiunea apăsând clichetul. 
Mini mânerul Micro-Adjustable poate fi rabatat în jos pentru a crea un profil și mai mic.
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Brevete: trpat.com

Observație: Deoarece ne străduim în permanență să oferim cele mai bune produse posibile, unele dintre imaginile din acest document pot să pară ușor diferite de produsul primit.
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