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Príručka na použitie systému anteriórneho lumbálneho prstenca Thompson: 
POKYNY NA NASTAVENIE SYSTÉMU ANTERIÓRNEHO LUMBÁLNEHO PRSTENCA THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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Príručka na použitie rámu anteriórneho lumbálneho prstenca

Výstrahy a bezpečnostné opatrenia:

UPOZORNENIE: Zamedzte pritlačeniu tela pacienta komponentmi rámu, aby nedošlo k poškodeniu nervov. 

Systémy rozvieračov Thompson Surgical a príslušenstva sa dodávajú nesterilné. Pokyny na čistenie, sterilizáciu a ošetrovanie 
si pozrite v návode na použitie rozvierača Thompson Retractor.

Ďalšie výstrahy a upozornenia si pozrite v návode na použitie rozvierača Thompson Retractor.

V prípade iných systémov rozvieračov Thompson Retractor si pozrite príslušnú príručku na použitie.

Legenda k symbolom:

Výrobca

EC REP

Autorizovaný zástupca v ES Značka CE Výstrahy/bezpečnostné opatrenia Nesterilné

AK POUŽÍVATE CHRBTICOVÝ STÔL JACKSON: RÁMOVÝ ADAPTÉR JACKSON
Umiestnite rámový adaptér Jackson na stôl a otočte gombíkom v smere hodinových ručičiek, aby sa utiahol. Keď je zaistený, môže sa pridať koľajničková 
svorka Thompson.
POZNÁMKA: Rámový adaptér Jackson je určený iba na pripevnenie rozvieračov Thompson Retractor. NEPOUŽÍVAJTE s inými rozvieračmi, 
pretože nemusia byť kompatibilné.

Nastavenie rámu prstenca 
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KROK 1: KOĽAJNIČKOVÉ SVORKY
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilným rúškom v blízkosti podpazušia pacienta, ktorá susedí s podložkou pod ruku, a utiahnite ju 
otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. Zopakujte na opačnej strane stola, blízko stehna, 10 – 12 palcov (25 – 30 cm) pod stredovým 
bodom rezu.

Nastavenie rámu prstenca (pokračovanie)

KROK 2: PRIDANIE PREDLŽOVACÍCH RAMIEN
Do kĺbu na svorke Elite Rail Clamp vložte predlžovacie rameno, uveďte ho do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. Zopakujte na 
opačnej strane. Po zaistení upravte polohu predlžovacieho ramena otáčaním čierneho gombíka. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ho uvoľníte 
a otáčaním v smere hodinových ručičiek ho zatiahnete.
TIP: Pripevnenie bude jednoduchšie, keď pred vykonaním tohto kroku utiahnete čierny gombík tak, aby nastaviteľná časť ramena držala na mieste.

KROK 3: MONTÁŽ KRUHOVÉHO PRSTENCA
Spojte polovice prstenca a zaistite ich utiahnutím skrutiek po oboch stranách pomocou šesťhranného kľúča.  
Uistite sa, že pred utiahnutím skrutky sú obe strany rámu prstenca správne usadené.
TIP: Prstenec možno zostaviť vopred na začiatku prípadu alebo počas nastavovania rámu.

POZNÁMKA: PRED ODDELENÍM POLOVÍC PRSTENCA SA PRESVEDČTE, ŽE SÚ OBE SKRUTKY ÚPLNE UVOĽNENÉ Z OPAČNEJ POLOVICE 
PRSTENCA. 
SKRUTKA SA NEMÁ NASILU VKLADAŤ DO PRSTENCA ANI Z NEHO VYBERAŤ.
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Nastavenie rámu prstenca (pokračovanie)

MONTÁŽ OVÁLNEHO PRSTENCA (VOLITEĽNÁ)
Predĺženia prstenca pripojte k polovičkám prstenca vložením samčieho konca prstenca do samičieho konca na predĺžení prstenca. Zaistite pootočením 
predĺženia prstenca v smere hodinových ručičiek. Zopakujte s druhou polovicou prstenca a predĺžením prstenca. Spojte polovice prstenca a zaistite ich 
utiahnutím skrutiek po oboch stranách pomocou šesťhranného kľúča. 
TIP: Prstenec možno zostaviť vopred na začiatku prípadu alebo počas nastavovania rámu.
TIP NA DEMONTÁŽ: Ak je to potrebné, do vonkajšej dierky na predĺžení prstenca možno zaviesť šesťhranný kľúč, ktorý uľahčí uvoľňovanie otáčaním 
proti smeru hodinových ručičiek.

MONTÁŽ KĹBOVÉHO PRSTENCA (VOLITEĽNÉ)
Kĺbové predĺženia prstenca pripojte k polovičkám prstenca vložením samčieho konca prstenca do samičieho konca na kĺbovom predĺžení prstenca. 
Zaistite pootočením kĺbového predĺženia prstenca v smere hodinových ručičiek. Zopakujte s druhou polovicou prstenca a kĺbovým predĺžením prstenca. 
Spojte polovice prstenca, pričom sa ubezpečte, že gombíky kĺbových predĺžení sa nachádzajú na vonkajšej strane prstenca, a zaistite ich utiahnutím 
skrutiek po oboch stranách pomocou šesťhranného kľúča.

NASTAVENIE KĹBOVÉHO PRSTENCA 
Uvoľnite otočením gombíkov na kĺbových predĺženiach prstenca proti smeru hodinových ručičiek. Nastavte polovice prstenca do požadovanej 
polohy a utiahnite otočením gombíkov na kĺbových predĺženiach prstenca v smere hodinových ručičiek, pričom sa ubezpečte, že zúbkovania do 
seba pevne zapadli. 
TIP: Prstenec možno zostaviť vopred na začiatku prípadu alebo počas nastavovania rámu.

POZNÁMKA: PRED ODDELENÍM POLOVÍC PRSTENCA SA PRESVEDČTE, ŽE SÚ OBE SKRUTKY ÚPLNE UVOĽNENÉ Z OPAČNEJ POLOVICE 
PRSTENCA. 
SKRUTKA SA NEMÁ NASILU VKLADAŤ DO PRSTENCA ANI Z NEHO VYBERAŤ.

POZNÁMKA: PRED ODDELENÍM POLOVÍC PRSTENCA SA PRESVEDČTE, ŽE SÚ OBE SKRUTKY ÚPLNE UVOĽNENÉ Z OPAČNEJ POLOVICE 
PRSTENCA. 
SKRUTKA SA NEMÁ NASILU VKLADAŤ DO PRSTENCA ANI Z NEHO VYBERAŤ.
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Nastavenie rámu prstenca (pokračovanie)

KROK 4: PRIPEVNENIE PRSTENCA
Umiestnite prstenec v pántovom kĺbe na prvé otočné rameno. Použite šesťhranný kľúč na utiahnutie. Zopakujte s druhým otočným ramenom. Prstenec 
má byť 2 – 3 palce (5 – 7,5 cm) nad pacientom.

KROK 6: PRIPEVNENIE RUKOVÄTÍ NA KĹBY
Pripevnite rukoväti pripnutím na bočnú stranu kruhového kĺbu. Zaistite rukoväť otočením rukoväti v tvare písmena T v smere hodinových ručičiek.

KROK 5: PRIPEVNENIE KĹBOV S PRIPÍNANÍM
Otočením posuvnej rukoväti v tvare písmena T proti smeru hodinových ručičiek úplne odomknite kruhové kĺby. Pripnite kruhové kĺby na prstenec do 
požadovaných umiestnení.
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RUKOVÄTI A ČEPELE S-LOCK®

Pripevnite čepeľ na rúčku stlačením piestu a vložením čapíka. Tlačte piest, uvoľnite čepeľ a prepnite medzi polohou otočené a zamknuté.

RUKOVÄTI NA DUÁLNE NATOČENIE
Po polohovaní a utiahnutí čepele pomocou mechanizmu na voľné natočenie, ako je uvedené v predchádzajúcom kroku, ďalšie presné natočenie je 
možné dosiahnuť pomocou šesťuholníkového kľúča na otáčanie vrúbkovaného mechanizmu rýchleho natočenia (QA) smerom nahor alebo nadol. 

RUKOVÄTI NA VOĽNÉ NATOČENIE
Čepele je možné voľne natočiť umiestnením šesťhranného kľúča do mechanizmu na voľné natočenie a polohovať čepeľ na požadované miesto. 
Utiahnite mechanizmus, aby ste zaistili čepeľ na mieste, otočením šesťuholníkovým kľúčom v smere hodinových ručičiek. Toto je možné urobiť predtým, 
než sa rukoväť zaistí k rámu, alebo potom.

Rukoväti a čepele

1 – otočené

2 – zamknuté

QA
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Rukoväti a čepele

PRIPEVNENIE RUKOVÄTI S PRIPÍNANÍM
Zatiaľ čo je kĺb v nezamknutej polohe, pripnite na rám na požadované 
miesto. Umiestnite čepeľ v reze a prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe, aby 
sa kĺb uzamkol na mieste.

ODSTRÁNENIE RUKOVÄTI S PRIPÍNANÍM
Prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe do odomknutej polohy, palcom 
a ukazovákom priškripnite zadnú stranu vačkového kĺbu a jemne 
zdvihnite z ramena.

RUKOVÄTI NA RÝCHLE NATOČENIE
Čepele možno nastaviť do uhla 45° otáčaním rukou smerom hore alebo dolu alebo pomocou rukoväťou v tvare písmena T.

MINI RUKOVÄŤ MICRO-ADJUSTABLE
Vtiahnite čepele ďalej otočením gombíka rukoväti Micro-Adjustable v smere hodinových ručičiek. Uvoľnite napätie stlačením západky. Gombík mini 
rukoväti Micro-Adjustable je možné sklopiť, a tým vytvoriť ešte nižší profil.
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