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Uporabniški priročnik za sistem z obročem za anteriorni lumbalni predel Thompson: 
NAVODILA ZA NASTAVITEV SISTEMOV Z OBROČEM ZA ANTERIORNI LUMBALNI PREDEL THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM Z OBROČEM ZA AL  /  NASTAVITEV OBROČASTEGA OGRODJA

Uporabniški priročnik za ogrodje anteriornega lumbalnega obroča

Opozorila in previdnostni ukrepi:

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroči poškodbe živcev. 

Sistemi retraktorjev in dodatkov Thompson Surgical ob dobavi niso sterilni. Za navodila glede čiščenja, sterilizacije in nege glejte 
navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte uporabniški priročnik za posamezni izdelek.

Legenda simbolov:

Proizvajalec

ES REP

Pooblaščeni zastopnik 
v Evropski skupnosti

Oznaka CE Opozorila/previdnostni ukrepi Nesterilno

PRI UPORABI VRTLJIVE MIZE JACKSON: ADAPTER OGRODJA JACKSON
Adapter za ogrodje Jackson postavite na mizo in obračajte gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da ga pričvrstite. Po pričvrstitvi lahko dodate letveno 
sponko Thompson.
OPOMBA: Adapter ogrodja Jackson se lahko priključi samo na retraktorje Thompson Retractors. NE uporabljajte z drugimi retraktorji, 
saj morda niso združljivi.

Nastavitev obročastega ogrodja 
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA SISTEM Z OBROČEM ZA AL/  NASTAVITEV OBROČASTEGA OGRODJA (NADALJEVANJE)

KORAK 1: LETVENE SPONKE
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite na letev prek sterilne tkanine v bližini pazduhe bolnika poleg opore za roke in obračajte vrhnji gumb v smeri 
vrtenja urnega kazalca, da sponko pričvrstite. Ponovite postopek na nasprotni strani mize blizu zgornjega dela stegna in 10–12 palcev (25–30 cm) pod 
središčem reza.

Nastavitev obročastega ogrodja (nadaljevanje)

KORAK 2: DODAJANJE PRIJEMALNIH ROČIC
Prijemalno ročico vstavite v spoj na letveni sponki Elite Rail Clamp, nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju, da se zaklene. 
Ponovite na nasprotni strani. Ko je raztegljiva ročica na svojem mestu, jo prilagodite z obračanjem črnega gumba v nasprotni smeri vrtenja urnega 
kazalca za sprostitev in v smeri vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev.
NASVET: Za lažjo pritrditev pred tem korakom privijte črni gumb in držite nastavljivi del ročice na mestu.

KORAK 3: SESTAVLJANJE KROŽNEGA OBROČA
Povežite polovici obroča in ju varno pritrdite s privijanjem vijaka na obeh straneh s šesterokotnim orodjem.  
Pred privijanjem vijaka zagotovite, da sta obe strani obročastega ogrodja ustrezno nameščeni.
NASVET: Obroč lahko predhodno sestavite na začetku postopka ali med nastavitvijo ogrodja.

OPOMBA: PRED LOČEVANJEM POLOVIC OBROČA SE PREPRIČAJTE, DA STA VIJAKA POPOLNOMA LOČENA OD NASPROTNE POLOVICE OBROČA. 
VIJAKA NE SMETE NA SILO VSTAVITI V OBROČ ALI IZVLEČI IZ NJEGA.
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Nastavitev obročastega ogrodja (nadaljevanje)

SKLOP OVALNEGA OBROČA (IZBIRNO)
Povežite podaljška obroča s polovicama obroča tako, da vstavite moški konec obroča v ženski konec podaljška obroča in zavrtite podaljšek obroča 
v smeri vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev. Ponovite z drugo polovico obroča in podaljška obroča. Povežite polovici obroča in ju varno pritrdite s 
privijanjem vijaka na obeh straneh s šesterokotnim orodjem. 
NASVET: Obroč lahko predhodno sestavite na začetku postopka ali med nastavitvijo ogrodja.
NASVET ZA RAZSTAVLJANJE: Po potrebi lahko šesterokotno orodje vstavite v zunanjo luknjo na podaljšku obroča za lažje obračanje v nasprotni 
smeri vrtenja urnega kazalca za sprostitev.

SKLOP ZGLOBNEGA OBROČA (IZBIRNO)
Povežite podaljška zglobnega obroča s polovicama obroča tako, da vstavite moški konec zglobnega obroča v ženski konec podaljška zglobnega obroča in 
zavrtite podaljšek obroča v smeri vrtenja urnega kazalca za pričvrstitev. Ponovite z drugo polovico obroča in podaljška zglobnega obroča. Povežite polovice 
obročev in pazite, da so zglobni podaljški usmerjeni proti zunanji strani obroča, in jih na vsaki strani privijete vijak s šestrobim orodjem, da jih pritrdite.

PRILAGAJANJE ZGLOBNEGA OBROČA 
Za zrahljanje gumbe podaljška zglobnega obroča obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca. Polovice obroča nastavite v želeni položaj in obrnite 
gumbe podaljška zglobnega obroča v smeri urinega kazalca, da jih zategnete in zagotovite varno ujemanje nazobčanih predelov. 
NASVET: Obroč lahko predhodno sestavite na začetku postopka ali med nastavitvijo ogrodja.

OPOMBA: PRED LOČEVANJEM POLOVIC OBROČA SE PREPRIČAJTE, DA STA VIJAKA POPOLNOMA LOČENA OD NASPROTNE POLOVICE OBROČA. 
VIJAKA NE SMETE NA SILO VSTAVITI V OBROČ ALI IZVLEČI IZ NJEGA.

OPOMBA: PRED LOČEVANJEM POLOVIC OBROČA SE PREPRIČAJTE, DA STA VIJAKA POPOLNOMA LOČENA OD NASPROTNE POLOVICE OBROČA. 
VIJAKA NE SMETE NA SILO VSTAVITI V OBROČ ALI IZVLEČI IZ NJEGA.
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Nastavitev obročastega ogrodja (nadaljevanje)

KORAK 4: PRITRDITE OBROČ
Obroč postavite v zgibni spoj na prvi zgibni ročici. Pričvrstite ga s šesterokotnim orodjem. Ponovite postopek z drugo zgibno ročico. Obroč mora biti 
2–3 palce (5–7,5 cm) nad bolnikom.

KORAK 6: NAMESTITEV ROČAJEV NA SPOJE
Namestite ročaje tako, da jih vstavite v utor na krožnem spoju. Pritrdite ročaj tako, da drsni T-ročaj obrnete v smeri vrtenja urnega kazalca.

KORAK 5: PRITRDITEV NATIČNEGA SPOJA
Z obračanjem drsnega T-ročaja v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca popolnoma sprostite krožne spoje. Na želenih mestih nataknite krožne spoje na obroč.
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ROČAJI IN LOPATICE S-LOCK®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med položajema 
„vrtenje“ in „zaklenjeno“.

ROČAJI Z DVOJNIM KOTOM
Po namestitvi in pritrditvi lopatice z mehanizmom za prosto izbiro kota, kot je opisano v predhodnem koraku, lahko dodatno natančno nastavitev kota 
dosežete s šesterokotnim orodjem, s katerim lahko rebrasti mehanizem za hitro nastavitev kota (QA) obrnete navzgor ali navzdol. 

ROČAJI S PROSTO IZBIRO KOTA
Lopatice je mogoče prosto nagibati tako, da šesterokotno orodje vstavite v mehanizem za prosto izbiro kota ter lopatico postavite v želen položaj. 
Z obračanjem šesterokotnega orodja v smeri vrtenja urnega kazalca zategnite mehanizem, da pritrdite lopatico. Ta postopek lahko opravite pred 
pritrditvijo ročaja na ogrodje ali po njej.

Ročaji in lopatice

1 – vrtenje

2 – zaklenjeno

QA
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK  /  ROČAJI IN LOPATICE

Ročaji in lopatice

NAMESTITEV NATIČNEGA ROČAJA
Ko je spoj v nezaklenjenem položaju, ga nataknite na ogrodje na 
želenem mestu, postavite lopatico v rez in poklopite ročaj na odmičnem 
spoju za pritrditev.

ODSTRANJEVANJE NATIČNEGA ROČAJA
Preklopite ročaj na odmičnem spoju v nezaklenjeni položaj, primite 
hrbtni del odmičnega spoja s palcem in kazalcem ter ga nežno 
dvignite z ročice.

ROČAJI ZA HITRO NASTAVITEV KOTA
Lopatice lahko z roko ali T-ročajem nastavite pod kotom do 45º v smeri navzgor in navzdol.

ROČAJ MICRO-ADJUSTABLE
Še bolj razprite ročaje tako, da gumb ročaja Micro-Adjustable obrnete v smeri vrtenja urnega kazalca. Sprostite napetost tako, da pritisnete prijemalo. 
Gumb Mini Micro-Adjustable lahko zložite, da je profil še nižji.
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