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الغالف األمامي
Thompson مبعاد

Uncompromised Exposure
تقنيات Thompson: نظام Anterior lumbar Ring System/ تقنية MIS ALIF المتقدمة للوصول

"يوفر Anterior Lumbar Ring System من Thompson نظاًما بسيًطا وآمًنا وسهالً يتيح الوصول جراحًيا إلى الخط الناصف 
للعمود الفقري بطريقة متسقة، بإحداث أصغر شق ممكن مع كشف أكبر قدر ممكن من الجزء األمامي للعمود الفقري".

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS -

الصفحة 2
Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

 .University of Cincinnati هو جّراح عام حائز على الزمالة، وقد أنهى فترة إقامته التدريبية في جامعة Schoeff الدكتور
ويتمثل تخصصه الجراحي في Denver, CO في مجال كشف الجزء األمامي من العمود الفقري جراحًيا، بما في ذلك الفقرات القطنية 
والصدرية، والصدرية القطنية والجراحات التصحيحية المعقدة في الفقرات العنقية. وفي هذا االختصاص الفرعي شديد الدقة، أتاحت له 

ممارسته التي تركز على كشف العمود الفقري تحقيق طفرات ملموسة في التقنيات التي ركزت على أساليب الوصول إلى الجزء األمامي 
من العمود الفقري من خالل إحداث أصغر شق ممكن.

 نظًرا إلى أنه قائد ومعلم ومبتكر ذائع الصيت، كان استيعابه لماهية المساحة المواجهة للجزء األمامي من العمود الفقري والحاجة إلى 
طريقة آمنة وفعالة وشديدة الكفاءة لكشف الخط الناصف للعمود الفقري جراحًيا، هو ما شّكل األساس الذي أتاح له اإلسهام في تصميم مباعيد 
 Thompson Anterior الشركة الرائدة في مجال تصميم المباعيد الجراحية. يمثل هذا الجهد التعاوني، الذي ُتوج بإنتاج ،Thompson

Lumbar Ring System، تطوًرا مهًما في صناعة المبعاد التقليدي ذي اإلطار الحلقي يهدف إلى تقليل اآلثار التي ُيحدثها المبعاد مع 
زيادة المنطقة المكشوفة من العمود الفقري إلى أقصى حد، كل ذلك عبر إحداث شقوق صغيرة بأقل قدر من الضرر باألنسجة.

سيجد الجراحون ممن لديهم دراية باإلطار الحلقي أن نظام Anterior Lumbar Ring System سهل االستخدام بشكل كبير ويعمل 
بطريقة مشابهة ألنواع الحلقات األخرى ولكن باإلضافة إلى تحسينات ملحوظة. تشتمل مجموعة األدوات البسيطة على مشبك قضيب من 

 Thompson AL قطعة واحدة وأذرع تمديد، باإلضافة إلى أداة واحدة لتركيب أجزاء الحلقة وضبط زاوية الشفرة، ما يضمن تركيب
Ring System بسرعة وسهولة.

المباعدة بطريقة آمنة
يتم بسهولة تركيب المفصالت الدائرية الرفيعة باإلطار الحلقي وفكها منه، مع توفير تثبيت قوي ومحكم لمقابض المبعاد.

 التركيب من الجانبين بطريقة ثابتة
تعمل أذرع التمديد متعددة االستخدامات على تثبيت اإلطار الحلقي مع زيادة المساحة المخصصة للعمل حول الموضع الجراحي، ما يتيح 

حجًما رفيًعا للغاية.

Dual Angleو Free مقابض
تتيح تعيين موضع الشفرة بشكل دقيق وملموس. تتيح مقابض Dual Angle إجراء تعديالت إضافية دقيقة على زاوية الشفرات.

 ملحوظة: نظًرا إلى سعينا المستمر إلى توفير أفضل المنتجات الممكنة، قد تبدو بعض الصور في دليل المستخدم هذا مختلفة قليالً عن شكل 
المنتج المستَلم.

 ملحوظة: يتوفر مبعاد Thompson في حالة غير معقَّمة. راجع Thompson Retractor IFU للحصول على تعليمات التنظيف 
والتعقيم والعناية، باإلضافة إلى التحذيرات والتنبيهات اإلضافية.

لالستفسارات أو المعلومات اإلضافية:  +0177-922-231-1

الصفحة 3
Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit مكونات

ملحوظة بشأن النظام: يمكن طلب Elite Rail Clamp وExtension Arm بشكل منفصل، ويرجى االتصال للحصول على 
المعلومات.

thompsonsurgical.com :تفضل بزيارة موقعنا عبر اإلنترنت

الصفحة 4
تركيب اإلطار

Jackson اختياري( محول اإلطار من(
إذا كنت تستخدم طاولة جراحات العمود الفقري من Jackson، فقم بتركيب محوالت اإلطار من Jackson عند اإلبط األيمن )بجوار 

لوح الذراع مباشرًة( والجزء العلوي األيسر من الفخذ/ الورك )على مسافة 10 إلى 12 بوصة أسفل نقطة منتصف الشق العمودي أو 
مستوى الشق العرضي(.

نصيحة: تجنب تغطية مشابك التثبيت بمالءات السرير أو ما شابه.

 الخطوة 1: تركيب مشابك القضيب
ضع Elite Rail Clamp with Extension Arm على القضيب فوق الغطاء الجراحي المعقَّم بالقرب من إبط المريض بجوار لوح 

ر ذلك في الجانب المقابل من الطاولة، بالقرب من أعلى الفخذ، على  الذراع، ثم أدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة للربط. كرِّ
مسافة 10 إلى 12 بوصة أسفل نقطة منتصف الشق.

 اربط ذراع التمديد في موضعه عبر قلب مقبض المفصل إلى موضع القفل.
نصيحة: قبل التركيب في قضيب سرير غرفة العمليات، اطلب من فني الغرفة أو المساعد فْرد ذراع التمديد، بحيث يتم تثبيته جزئًيا في 

موضعه عبر إحكام ربط المقبض األسود بنسبة تصل إلى 90٪. يمكن بعد ذلك أن يستند ذراع التمديد على جسم المريض لفترة وجيزة في 
أثناء ربط Elite Rail Clamp، لتجنب "تأرجح" الذراع وتقليل "عامل الخداع" لمشبك القضيب.

تنبيه: تجنب الضغط على جسم المريض بمكونات اإلطار لمنع إصابة العصب بالتلف.

الخطوة 2: تركيب الحلقة
قم بتوصيل نصَفي الحلقة وتثبيتهما بربط برغي على كل جانب باستخدام أداة الربط السداسية.

 نصيحة: يمكن تنفيذ هذه الخطوة في أثناء العد األّولي لألدوات، إذا كنت تفضل ذلك.

الصفحة 5
تركيب اإلطار )ُيتبع(

الخطوة 3: تثبيت الحلقة
ر ذلك مع الذراع المفصلية الثانية. ضع الحلقة في المفصل الرزي على أول ذراع مفصلية. استخدم أداة ربط سداسية إلحكام الربط. كرِّ

يجب أن يكون االتجاه العام للحلقة في اتجاه الخط الناصف للبطن، مع إزاحتها قليالً باتجاه الحد الرأسي للشق.
 نصيحة: ال تكون إعادة الضبط ضرورية في عمليات الكشف التي تصل إلى 3 مستويات؛ حيث إنه مع زيادة عدد المستويات، يجب أن تقل 

اإلزاحة الرأسية.
نصيحة: ضع مفصالت ذراع التمديد بحيث تغطي التجويف الخاص ببراغي الحلقة، ما يتيح استغالل الحلقة المكشوفة بالكامل.

الخطوة 4: تركيب المفصالت المثبتة بمشابك
قم بفك المفصالت الدائرية عبر تدوير المقبص المتحرك على شكل حرف T في اتجاه عكس عقارب الساعة، وتركيب من 4 إلى 6 

مفصالت دائرية على الحلقة، على مسافات متساوية.

الصفحة 6
المقابض والشفرات

تركيب شفرات المباعد بالمقابض
ركب أي شفرة على أي مقبض تختاره عبر دفع المكبس وإدخال رأس الشفرة. ادفع المكبس لتحرير الشفرة، مع التبديل بين وضَعي 

"الدوران" و"القفل".
 اإلدخال: 1 - دوران؛ 2 - قفل

تركيب المقابض بالمفصالت
يمكن تركيب المقابض عبر توصيلها بجانب المفصل الدائري. يجب إحكام المقبض في موضعه عبر تدوير المقبض المتحرك على شكل 

حرف T في اتجاه عقارب الساعة.

Free Angle مقابض
يمكن إمالة الشفرات بزاوية معينة بحّرية عبر وضع أداة الربط السداسية على األداة ذات الزاوية الحرة، ووضع الشفرة في الموقع 

المطلوب. اربط هذه األداة لتثبيت الشفرة في موضعها عبر تدوير أداة الربط السداسية في اتجاه عقارب الساعة. يمكن القيام بذلك قبل تركيب 
المقبض باإلطار أو بعد ذلك.

Dual Angle مقابض 
بعد تعيين موضع الشفرة وربطها باستخدام األداة ذات الزاوية الحرة كما هو موضح في الخطوة السابقة، يمكن ضبط زاوية الشفرة بطريقة 

أكثر دقًة باستخدام أداة الربط السداسية لتدوير أداة Quick Angle المضلعة، المعروفة باالختصار )QA( ألعلى أو ألسفل.
 تنبيه: يجب تقليل مقدار دوران Quick Angle إلى أقل من ربع دورة.

دورة واحدة ألداة QA = زاوية 24 درجة.
)QA )Quick Angle :اإلدخال

الصفحة 7
تقنية MIS المتقدمة

الخطوة أ: الشق
 S1/L5 ُيستخدم سكين إلحداث شق في الجلد، يتراوح طوله عادة بين 4 - 6 سم. يتم توجيهه عرضًيا في غالبية عمليات دمج الفقرتين

أحادية المستوى )إحداث فتحة في خط البكيني( وعمودًيا في جميع عمليات دمج الفقرات فوق L5  )L4/5 وL3/4 وما شابه( أو أي عمليات 
دمج متعدد المستويات.

 نصيحة: في حالة وجود ندبة سابقة، يفضل إحداث الشق عندها، بصرف النظر عن االتجاه.
اإلدخال: الجزء العلوي )السهم المتجه إلى أعلى(؛ الجزء السفلي )السهم المتجه إلى أسفل(

الخطوة ب: إحداث شق في لفافة العضلة المستقيمة )غمد العضلة المستقيمة األمامية(
إلحداث شقوق رأسية في الجلد: يتم رفع السدائل تحت الجلدية وإحداث شق لفافي مجاور للناصف )على الجانب األيسر غالًبا( بطريقة الكّي.

.)Pfannesteil إلحداث شقوق عرضية في الجلد: يتم إحداث شق لفافي عرضي، ثم رفع السدائل اللفافية )شق من نوع 
 ب 1: عضلة البطن المستقيمة المكشوفة

ب 2: اللفافة

الخطوة ج: تركيب اإلطار الحلقي كما هو موضح في الصفحات السابقة

الخطوة د: تحريك العضلة المستقيمة ومباعدتها
إلحداث شقوق رأسية في الجلد واللفافة: يتم تحرير األدوات الموجودة على الخط الناصف بعضلة البطن المستقيمة ومباعدة العضلة بشكل 

جانبي.
إلحداث شقوق عرضية: يتم تحريك العضلة الواقعة على الخط الناصف. تتم مباعدة العضلة بشكل جانبي.

د 1: غمد العضلة المستقيمة األمامية
د 2: غمد العضلة المستقيمة الخلفية

الخطوة هـ: تحريك الصفاق والحالب
يتم تحريك الكيس الصفاقي بشدة من جدار البطن الجانبي ومباعدته باتجاه الخط الناصف.

 يتم أيًضا تحديد موضع الحالب وتحريكه ومباعدته مع الكيس الصفاقي.
 هـ 1: الصفاق
هـ 2: الحالب

الخطوة و: تحريك األوعية ومباعدتها
يتم تحريك األوعية ومباعدتها. في أثناء كشف الفقرة L4/5 أو الفقرات أعالها، يتم عادًة إحداث الشق بمحاذاة الناحية الجانبية لألوعية، بينما 

يتم إحداث الشق الخاص بكشف الفقرة S1/L5 في اتجاه الخط الناصف من األوعية الحرقفية. يتم ربط األوردة العرضية الثاقبة.
و 1: الوريد الحرقفي األيسر المشترك

و 2: التفريع المبكر للوريد الحرقفي القطني على مسافة دانية باستخدام سلك حريري
و 3: الشريان الحرقفي األيسر المشترك

الخطوة ز: إجراء الخطوات األخيرة لكشف العمود الفقري ووضع عالمة على الخط الناصف
ُتوضع المباعيد لكشف العمود الفقري على الخط الناصف. يتم تحديد الخط الناصف للعمود الفقري/ القرص باستخدام التنظير الفلوري 

ووضع عالمة عليه بالكّي. بعد ذلك، يتم تنفيذ اإلجراء الجراحي على العمود الفقري.

 الخطوة ح: إزالة المبعاد وإغالق الجرح
تتم إزالة المباعيد والسماح لألوعية الدموية والصفاق والحالب بالعودة إلى موضعها الطبيعي. قم بتنفيذ تسلسل خطوات وضع المبعاد بشكل 

عكسي لفحص الجملة الوعائية، ثم ُبنى األنسجة الرخوة. يتم بعد ذلك إغالق الجرح باستخدام الطريقة المفضلة لدى الجراح.

الغالف الخلفي
مفتاح الرموز:

الشركة المصنِّعة     الممثل المعتمد للمنتجات التي تحمل عالمة EC     عالمة EC     التحذيرات/ االحتياطات     غير معقَّم



Thompson Techniques:

ANTERIOR LUMBAR RING SYSTEM / ADVANCED MIS ALIF ACCESS

Uncompromised Exposure™

“Thompson’s Anterior Lumbar Ring System provides a simple, safe, and intuitive  

platform to achieve consistent midline spine exposure using minimal incision size  

while affording maximal exposure of the anterior spine.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON TECHNIQUES  /  BIO + FEATURES + SYSTEM COMPONENTS

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is a board-certified general surgeon, who completed his residency training at the 

University of Cincinnati. His surgical practice in Denver, CO is dedicated to anterior spine 

exposure, including lumbar, thoracolumbar, thoracic, and complex revisional cervical. In this era of 

increasingly subspecialized care, his practice focus on spine exposure has allowed for significant 

advances in techniques, directed at minimally invasive approaches to the anterior spine. 

As a thought leader, educator, and innovator, his understanding of the anterior spine space and 

the need for safe, effective, and efficient midline spine exposure provided a basis for collaboration 

with Thompson retractors, the market leader in surgical retractor design. This collaborative 

effort, which culminated in the Thompson Anterior Lumbar Ring System, represents a significant 

evolution of the traditional ring frame retractor, aimed at minimizing retractor footprint while 

maximizing spine exposure, all through small skin incisions with limited tissue trauma.

Surgeons who are familiar with a ring frame will find the Anterior Lumbar Ring System incredibly 
intuitive, functioning similarly to other rings but with marked improvements. The streamlined set up 

includes one-piece rail clamp and extension arms, as well as one tool for both ring assembly and 
blade angling, making the Thompson AL Ring System quick and easy to assemble.

NOTICE

The Thompson Retractor is provided in a non-sterile 
condition. Reference the Thompson Retractor IFU for cleaning, 
sterilization, and care instructions, as well as additional 
warnings and cautions.

NOTE

As we continually strive to provide the best products possible, 
some of the images in this user manual may appear slightly 
different from the product received. 

Stable Bilateral Set-Up

Versatile extension arms stabilize 

the ring frame while maximizing the 

working area around the operative site, 

keeping an extremely low profile.

Free and Dual Angle Handles

Allows for precise, tactile blade 

positioning. Dual Angle Handles allow 

for additional micro-adjustments to 

the angulation of the blades. 

Secure Retraction

Low profile Circle Joints easily clip on 

and off the ring frame, while providing 

strong, secure attachment for retractor 

handles. 
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SYSTEM NOTICE

Additional components available, call for information.

Ordering Information
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SUGGESTED FRAME COMPONENTS AL ADVANCED MIS BLADE KIT #SL82026

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

A 2
Elite III Rail Clamp with  

Extension Arm Fixed Hinge Joint
44616EFH

B 2 Ring Frame Half 13 ½" 44224

C 6 Circle Joint ½" x ¼" 42100

D 4 Free Angle Handle SL42102

E 2 Dual Angle Handle SL42101

F 2 Hex Tool 3⁄16" with T-Handle 60021

2 Instrument Case with Pin Mat 50000G

REF QTY ITEM DESCRIPTION PART #

1
Radiolucent Concave Renal Vein  

30mm x 60mm (1 1⁄8" x 2 3⁄8") 
SL44432

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 80mm (¾" x 3 1⁄8") 
SL44328

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 100mm (¾" x 4") 
SL44330

G 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

18mm x 120mm (¾" x 4 ¾") 
SL44332

H 4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 180mm (1" x 7")
SL44358

4
Radiolucent Concave Renal Vein  

 25mm x 200mm (1" x 7 7⁄8")
SL44360

I 4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 140mm (¾" x 5 ½") SL44418

4 Radiolucent Reverse Tapered  
20mm x 160mm (¾" x 6 ¼") SL44422

1 Instrument Tray - Renal Vein Blades 50000RV

2 Radiolucent Fine Vessel 100mm (4") SL44370

J 2 Radiolucent  Fine Vessel 120mm (4 ¾") SL44372

2 Radiolucent  Fine Vessel 140mm (5 ½") SL44374

2 Radiolucent Fine Vessel 160mm (6 ¼") SL44376

2 Radiolucent Fine Vessel 180mm (7") SL44378

2 Radiolucent Fine Vessel 200mm (7 7⁄8") SL44380

1 Instrument Tray - Fine Vessel Blades 50000FV

2 Instrument Case - Base One Level 50000U1

2 Instrument Case - Lid 50000L

K 1 Lite Wand Xe 40020X

L 5 Lite Clip - Single Use ( Radiopaque ) 40024

1 Instrument Case - Lite Wand 50000LW
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Frame Set Up

THOMPSON TECHNIQUES  /  FRAME SET UP  

(Optional) Jackson Frame Adapter

If using a Jackson Spine Table, attach Jackson Frame 

Adapters at the right axilla ( directly adjacent to armboard ) 

and left upper thigh/hip (10 - 12" below mid-point of vertical 

incision or level of transverse incision.)

TIP: Avoid covering clamps with bedsheets, etc. 

Step 1: Attach Rail Clamps

Place Elite Rail Clamp with Extension Arm onto 

the rail over the sterile drape near the axilla of 

the patient, adjacent to armboard, and turn top 

knob clockwise to tighten. Repeat on opposite 

side of table, near the upper thigh, 10 - 12" 

below midpoint of incision. 

Secure extension arm in place by flipping the 

joint handle to lock.

TIP: Prior to attaching to OR bedrail, have 

scrub tech or assistant straighten the extension 

arm, partially locking it in place by tightening 

the black knob ~90%. The extension arm may 

then briefly rest on the patient while the elite 

bedrail clamp is secured, to avoid ‘flopping’ of 

the extension arm and reduce ‘fiddle factor’ of 

rail clamp.

CAUTION

Avoid compressing the patient’s body with 
frame components to prevent nerve damage.

Step 2: Assemble Ring

Connect ring halves and secure by tightening 

screw on each side using the hex tool. 

TIP: This step may be done during initial 

instrument counts, if preferred.
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Step 3: Attach Ring

Place ring in hinge joint on first Articulating Arm. Use hex tool to tighten. Repeat with second Articulating Arm.

General orientation of ring should be in midline of abdomen, slightly offset to the cephalad extent of incision. 

TIP: Readjustment should not be necessary for UP TO 3-level exposure; as number of levels increase, cephalad displacement 

should decrease.

TIP: Place Extension Arm joints so they cover groove for ring screws, allowing 100% of exposed ring to be utilized.

Step 4: Attach Clip-On Joints

Loosen circle joints by turning the sliding T-Handle counter-clockwise. Clip 4 - 6 circle joints on to ring, spaced evenly apart.

Frame Set Up ( Continued )
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THOMPSON TECHNIQUES  /  HANDLES AND BLADES + ADVANCED MINI-INCISION TECHNIQUE

Handles and Blades

Attaching Retractor Blades to Handles

Attach blade of choice to handle of choice by pushing plunger 

and inserting blade nipple. Push plunger to release blade and 

switch between 'swivel' and 'locked' positions. 

Attaching Handles to Joints

Attach handles by clipping into the side of the circle joint. 

Secure handle in place by turning the sliding T-handle 

clockwise.

Free Angle Handles

Blades may be angled freely by placing the hex tool in the free 

angle mechanism and positioning blade in desired location. 

Tighten the mechanism to secure blade in place by turning the 

hex tool clockwise. This may be done before or after handle is 

secured to the frame. 

Dual Angle Handles

After positioning and tightening blade using the Free Angle 

mechanism as described in the previous step, additional 

precise angling may be achieved by using the hex tool to 

rotate the ribbed Quick Angle mechanism ( QA ) up or down. 

1 - Swivel

2 - Locked

QACAUTION

Limit rotation of Quick Angle to less than one quarter turn.
One revolution of QA mechanism = 24º of angle.
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Advanced MIS Technique

Step F: Mobilize and Retract 
Vessels

Vessels are mobilized and retracted. 
During exposure of L4/5 or above, 
dissection is typically performed along 
the lateral aspect of the vessels, while 
dissection of the L5/S1 space typically 
is performed medial to the iliac vessels. 
Segmental perforators are ligated.

F1: Left Common Iliac Vein

F2: Early branching iliolumbar vein with 

silk tie proximally

F3: Left Common Iliac Artery

Step G: Finalize Spine Exposure 
and Mark Midline

Retractors are placed to provide 
midline spine exposure. The midline 
of the spine/disc is identified using 
fluoroscopy and marked with 
cautery. The spine procedure is then 
performed. 

Step H: Remove Retractor and Close Wound
Retractors are removed and the blood vessels, peritoneum, and ureter are allowed to return to their normal position. Reverse sequence 
of placement to check vasculature, then soft tissue structures. The wound is then closed using the surgeon’s preferred method.

Step E: Mobilize Peritoneum and 
Ureter

The peritoneal sac is bluntly mobilized 
from the lateral abdominal wall and 
retracted medially. 

The ureter is also identified, mobilized, 
and retracted along with the 
peritoneal sac. 

E1: Peritonium

E2: Ureter

Step A: Incision

A knife is used to make a skin incision, 
usually between 4-6cm in length. It 
is oriented transversely for the vast 
majority of single level L5/S1 fusions  
( bikini cut ) and vertically for all 
fusions above L5 ( L4/5, L3/4, etc. ) or 
any multi-level fusions. 

TIP: When a pre-existing scar exists, 
it is preferable to use for skin incision, 
regardless of orientation.

Step B: Incise Rectus Fascia 
(anterior rectus sheath)

For vertical skin incisions: 
Subcutaneous flaps are elevated and a 
paramedian ( most commonly left sided )  
fascial incision is made with cautery. 

For transverse skin incisions: A 
transverse fascial incision is made, 
followed by elevation of fascial flaps  
( Pfannesteil-type dissection ). 

B1: Exposed Rectus Abdominus

B2: Fascia

Step C: Set Up Ring Frame as 
Described on Previous Pages

Step D: Mobilize and Retract 
Rectus

For vertical skin and fascial incisions: 
The midline attachments of the rectus 
abdominus muscle are released and 
the muscle is retracted laterally.

For transverse incisions: The muscle 
is mobilized in the midline. The muscle 
is then retracted laterally.

D1: Anterior Rectus Sheath

D2: Posterior Rectus Sheath

Head

Toe

B2

E1

E2

F3

F1

F2

D1

D2B1
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