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Användarmanual till Thompson ringsystem för främre ländryggen: 
INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION AV THOMPSON RINGSYSTEM FÖR FRÄMRE LÄNDRYGGEN

Uncompromised Exposure™
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AL RINGRAM ANVÄNDARMANUAL  /  INSTALLATION AV RINGRAM

Användarmanual till ringram för främre ländryggen

Varningar och försiktighetsåtgärder:

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Undvik att trycka på patientens kropp med ramkomponenterna för att förhindra att det uppstår 
nervskador. 

Thompson Surgical-sårhakssystem och tillbehör tillhandahålls icke-sterila. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för 
instruktioner om rengöring, sterilisering och skötsel.

Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

För andra Thompson Retractor-system, se motsvarande användarmanual för respektive system.

Symbolförklaring:

Tillverkare

EC REP

Auktoriserad EG-rep. CE-märke Varningar/försiktighetsåtgärder Icke-steril

OM ETT JACKSON RYGGRADSBORD ANVÄNDS: JACKSON RAMADAPTER
Placera Jackson ramadapter på bordet och vrid ratten medurs för att skruva fast. När den sitter säkert kan en Thompson skenklämma sättas på.
OBS! Jackson ramadapter är endast för fastsättning av Thompson Retractors. Använd INTE andra sårhakar eftersom de kanske inte är kompatibla.

Installation av ringram 
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AL RINGRAM ANVÄNDARMANUAL  /  INSTALLATION AV RINGRAM (FORTSÄTTNING)

STEG 1: SKENKLÄMMOR
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken nära patientens axilla, intill armbrädan, och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. 
Upprepa på andra sidan av bordet, nära övre låret 25–30 cm (10–12 tum) under snittets mittpunkt.

Installation av ringram (Fortsättning)

STEG 2: SÄTT FAST FÖRLÄNGNINGSARMAR
För in förlängningsarmen i leden på Elite Rail Clamp, positionera och vänd över handtag till kamleden för att låsa. Upprepa på andra sidan. 
När förlängningsarmen sitter på plats, justera denna genom att vrida den svarta ratten moturs för att släppa och medurs för att dra åt.
TIPS: För enklare fastsättning, dra åt den svarta ratten före detta steg och håll den justerbara delen av armen på plats.

STEG 3: MONTERING AV CIRKELRING
Koppla ihop ringhalvorna och säkra genom att dra åt skruven på varje sida med insexverktyget.  
Försäkra att båda sidorna av ringramen sitter fast ordentligt innan skruvarna dras åt.
TIPS: Ringen kan förmonteras vid början av fallet eller under raminstallationen.

OBS! INNAN DU SEPARERAR RINGHALVORNA, SE TILL ATT BÅDA SKRUVARNA LOSSNAR HELT FRÅN MOTSATTA RINGHALVOR. 
SKRUVARNA BÖR INTE TVINGAS IN ELLER UT FRÅN RINGEN.
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AL RINGSYSTEM ANVÄNDARMANUAL  /  INSTALLATION AV RINGRAM (FORTSÄTTNING)

MONTERING AV GÅNGJÄRNSFÖRSEDD RING (TILLVAL)
Koppla ihop de gångjärnsförsedda ringförlängningarna till ringhalvorna genom att föra in ringens hanände i den gångjärnsförsedda ringförlängningens 
honände, och vrida den gångjärnsförsedda ringförlängningen medurs för att dra åt. Upprepa med den andra ringhalvan och den gångjärnsförsedda 
ringförlängningen. Koppla ihop ringhalvorna och säkerställ att de gångjärnsförsedda förlängningsrattarna pekar mot ringens utsida. Säkra genom att 
dra åt skruven på varje sida med insexverktyget.

JUSTERING AV GÅNGJÄRNSFÖRSEDD RING 
Vrid rattarna på de gångjärnsförsedda ringförlängningarna moturs för att lossa. Justera ringhalvorna till önskad plats och vrid de 
gångjärnsförsedda ringförlängningarnas rattar medurs för att dra åt och säkerställa att räfflorna passar säkert. 
TIPS: Ringen kan förmonteras vid början av fallet eller under raminstallationen.

OBS! INNAN DU SEPARERAR RINGHALVORNA, SE TILL ATT BÅDA SKRUVARNA LOSSNAR HELT FRÅN MOTSATTA RINGHALVOR. 
SKRUVARNA BÖR INTE TVINGAS IN ELLER UT FRÅN RINGEN.

OBS! INNAN DU SEPARERAR RINGHALVORNA, SE TILL ATT BÅDA SKRUVARNA LOSSNAR HELT FRÅN MOTSATTA RINGHALVOR. 
SKRUVARNA BÖR INTE TVINGAS IN ELLER UT FRÅN RINGEN.

Installation av ringram (Fortsättning)

MONTERING AV OVAL RING (VALFRITT)
Koppla ihop ringförlängningarna till ringhalvorna genom att föra in ringens hanände i ringförlängningens honände, och vrida ringförlängningen medurs 
för att dra åt. Upprepa med den andra ringhalvan och ringförlängningen. Koppla ihop ringhalvorna och säkra genom att dra åt skruven på varje sida 
med insexverktyget. 
TIPS: Ringen kan förmonteras vid början av fallet eller under raminstallationen.
DEMONTERINGSTIPS: Insexverktyget kan vid behov föras in i ringförlängningens ytterhål för att underlätta motsols vridning vid lossningen.
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AL RINGSYSTEM ANVÄNDARMANUAL  /  INSTALLATION AV RINGRAM (FORTSÄTTNING)

Installation av ringram (Fortsättning)

STEG 4: SÄTT FAST RINGEN
Placera ringen i gångjärnsleden på den första ledarmen. Använd insexverktyget för att skruva fast. Upprepa med den andra ledarmen. Ringen bör vara 
5–7,5 cm (2–3 tum) över patienten.

STEG 6: SÄTT FAST HANDTAGEN PÅ LEDERNA
Sätt fast handtagen genom att klämma fast dem på sidan av cirkellederna. Fäst handtaget på plats genom att vrida det skjutbara T-handtaget medurs.

STEG 5: CLIP-ON LEDTILLBEHÖR
Lås upp cirkellederna helt genom att vrida det skjutbara T-handtaget moturs. Fäst cirkellederna på ringen på önskad plats.
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AL RINGSYSTEM ANVÄNDARMANUAL  /  INSTALLATION AV RINGRAM

S-LOCK® HANDTAG och BLAD
Sätt fast bladet på handtaget genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” 
och ”låsta” positioner.

Handtag och blad

DUBBLA VINKELHANDTAG
Efter positionering och åtdragning av bladet med fri vinkelmekanism som beskrivs i föregående steg kan ytterligare exakt vinkling uppnås genom att 
använda insexverktyget för att rotera den ribbade snabbvinkel-mekanismen (QA) upp eller ner. 

FRIA VINKELHANDTAG
Bladen kan vinklas helt fritt genom att placera insexverktyget i den fria vinkelmekanismen och positionera bladet i önskat läge. Lås mekanismen för att 
säkra bladet på plats genom att vrida insexverktyget medurs. Detta kan göras före eller efter att handtaget är säkrat på ramen.

1 – Snurrbar

2 – Låst

QA
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ANVÄNDARMANUAL  /  HANDTAG OCH BLAD

Handtag och blad

FASTSÄTTNING AV CLIP-ON-HANDTAG
Med leden i olåst läge, kläm fast den på ramen vid önskad plats, 
placera bladet i snittet och vänd över handtaget till kamleden för 
att låsa på plats.

BORTTAGNING AV CLIP-ON-HANDTAG
Vänd över handtaget till kamleden till olåst läge, nyp tag 
i kamledens baksida med tummen och pekfingret och lyft 
varsamt upp och av armen.

SNABBVINKELHANDTAG
Blad kan vinklas uppåt eller nedåt 45° manuellt eller med T-handtag.

MINI MICRO-ADJUSTABLE-HANDTAG
Dra tillbaka bladen ytterligare genom att vrida Micro-Adjustable-handtagets ratt medurs. Släpp spänningen genom att trycka på spärrhaken. Den Mini 
Micro-Adjustable ratten kan vinklas nedåt för att skapa en ännu lägre profil.
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