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Предна корица
Ретрактор Томпсън
Uncompromised Exposure
Техники на Томпсън: Предна лумбална пръстенна система / преден MIS ALIF достъп
„Предната лумбална пръстенна система на Томпсън осигурява проста, безопасна и интуитивна платформа за постигане 
на постоянна експозиция на средната линия на гръбначния стълб при използване на минимален размер на разреза, 
като същевременно осигурява максимално открит достъп до предната част на гръбнака.“
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

Стр. 2
Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Д-р Schoeff е сертифициран общ хирург, специализирал в University of Cincinnati. Неговата хирургическа практика 
в Denver, CO е посветена на открития достъп до предната част на гръбначния стълб, включително лумбален, 
тораколумбален, гръден и комплексно ревизионен цервикален. В епохата на все по-специализирана грижа тясната му 
специализация в открития достъп до гръбначния стълб позволява значителни постижения в техниките, насочени към 
минимално инвазивни подходи към предната част на гръбнака. 
Като авторитетен експерт, педагог и новатор, неговото разбиране за предното пространство на гръбначния стълб и 
необходимостта от безопасен, ефективен и ефикасен открит достъп до средната линия на гръбначния стълб дадоха 
основа за сътрудничество на базата на ретракторите на Томпсън – лидер на пазара в областта на проектирането 
на хирургически ретрактори. Това съвместно усилие, което завърши със Thompson Anterior Lumbar Ring System, 
представлява значителна еволюция на традиционния ретрактор с пръстеновидна рамка, насочена към минимизиране 
на габаритите на ретрактора при същевременно увеличаванена открития достъп до гръбначния стълб през малки кожни 
разрези с ограничена травма на тъканта.

Няма как хирурзите, запознати с пръстеновидната рамка, да не установят, че Anterior Lumbar Ring System е невероятно 
интуитивна, функционираща подобно на други пръстени, но с явно забележими подобрения. Оптимизираната настройка 
включва еднокомпонентна релсова скоба и удължителни рамена, както и инструмент за сглобяване на пръстена и накланяне 
на лопатките, което прави Thompson AL Ring System бърза и лесна за монтаж.

Надеждна ретракция
Нископрофилните пръстенни съединения лесно се закрепват и свалят от рамката на пръстена, като същевременно 
осигуряват здраво, надеждно захващане за ръкохватките на ретрактора. 

Стабилен двустранен монтаж
Многофункционалните удължителни рамена стабилизират пръстеновидната рамка, като същевременно увеличават 
работната площ около оперативния участък, поддържайки изключително нисък профил.

Free и Dual Angle ръкохватки
Позволява прецизно, тактилно позициониране на лопатките. Dual Angle ръкохватките позволяват допълнителна 
микрокорекция на ъгъла на лопатките. 

Бележка: Тъй като постоянно се стремим да предоставяме възможно най-добрите продукти, някои от изображенията в това 
ръководство за потребителя може да изглеждат малко по-различно от получения продукт. 

Забележка: Ретракторът Томпсън се предлага нестерилен. За почистването, стерилизацията и поддръжката, както и за 
допълнителни предупреждения и предупреждения, вижте Thompson Retractor IFU.

За въпроси или допълнителна информация: +1-231-922-0177

Стр. 3
Компоненти на Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit 

Бележка относно системата: Elite Rail Clamp и Extension Arm могат да бъдат поръчани като отделни компоненти, 
обадете се за информация.

Посетете ни онлайн: thompsonsurgical.com

Стр. 4
Поставяне на рамата

(Допълнително) Адаптер за рамка на Jackson
Ако използвате опорна маса на Джаксън за гръбначен стълб, прикрепете адаптерите за рамка на Джаксън при дясната 
аксила (в непосредствена близост до подлакътника) и лявата горна част на бедрото (10–12” под средната точка на 
вертикалния разрез или нивото на напречния разрез).
СЪВЕТ: Избягвайте да покривате скобите с хирургичен чаршаф и т.н. 

Стъпка 1: Прикрепете релсовите скоби
Поставете Elite Rail Clamp with Extension Arm върху релсата над стерилния хирургичен чаршаф близо до аксилата на 
пациента, в непосредствена близост до подлакътника, и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, 
за да я затегнете. Повторете от противоположната страна на масата, в близост до горната част на бедрото, 10–12“ под 
средата на разреза. 
Закрепете удължителното рамо, като завъртите ръкохватката на съединението във фиксирано положение.
СЪВЕТ: Преди да го прикрепите към релсата в операционната, накарайте операционната медицинска сестра или 
асистента да изправят удължителното рамо, фиксирайки го частично на място чрез затягане на черното ~ 90%. След това 
удължителното рамо може да остане за кратко върху пациента, докато се прикрепи Elite Rail Clamp, за да се избегнат 
колебателните движения на рамото и да се намали сложността на монтажа на скобата върху релсата.
ВНИМАНИЕ: Избягвайте притискане на тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите увреждане 
на нерви.

Стъпка 2: Сглобете пръстена
Свържете половинките на пръстена и закрепете чрез затягане на винта от всяка страна с помощта на шестостенен 
инструмент. 
СЪВЕТ: По предпочитание тази стъпка може да бъде извършена по време на предоперативната подготовка на 
хирургичните инструменти.

Стр. 5
Поставяне на рамката (продължение)

Стъпка 3: Прикрепете пръстена
Поставете пръстена в шарнирното съединение на първото шарнирно рамо. За затягането използвайте шестостенен 
инструмент. Повторете с второто шарнирно рамо.

Общата ориентация на пръстена трябва да бъде в средата на корема, леко изместена спрямо краниално 
разположената част на разреза. 
СЪВЕТ: Не би трябвало да е нужна пренастройка при открит достъп ДО ниво 3; с увеличаване на броя на нивата 
краниалното преместване трябва да намалее.
СЪВЕТ: Поставете съединенията на удължителното рамо, така че да покриват жлеба за винтовете на пръстена, което 
да позволява 100% използване на експонирания пръстен.

Стъпка 4: Прикрепете захващащите се съединения
Разхлабете пръстенните съединения, като завъртите плъзгащата се T-образна ръкохватка обратно на часовниковата 
стрелка. Прикрепете 4– 6 пръстенни съединения на равни разстояния върху към пръстена.

Стр. 6
Ръкохватки и лопатки

Закрепване на лопатките към ръм ръкохватките на ретрактора
Прикрепете избраната лопатка къ ръкохватка по избор, като натиснете буталото и вкарате нипела на лопатката. 
Натиснете буталото, за да освободите лопатката и превключете между позициите „завъртане“ и „заключено“. 
Снимка: 1 – Завъртане 2 – Заключено

Закрепване на ръкохватките към съединенията
Прикрепете ръкохватките, като ги захванете отстрани на пръстенните съединения. Закрепете ръкохватката, като 
завъртите плъзгащата се Т-образна ръкохватка по посока на часовниковата стрелка.

Free Angle ръкохватки
Лопатките могат да се поставят под избрания ъгъл, като шестостенният инструмент се постави в механизма за 
регулиране на ъгъла на наклона, а лопатката се позиционира в желаната позиция. За да закрепите лопатката на място, 
затегнете механизма, като завъртите шестостенния инструмент по часовниковата стрелка. Това може да се извърши 
преди или след прикрепването на ръкохватката към рамката. 

Dual Angle ръкохватки
След позициониране и затягане на лопатката с помощта на механизма за регулиране на ъгъла на наклона, както 
е описано в предишната стъпка, по-прецизно регулиране на наклона, като посредством шестостенния инструмент 
оребреният Quick Angle механизъм (QA) се завърти нагоре или надолу. 
ВНИМАНИЕ: Ограничете завъртането на Quick Angle до по-малко от четвърт оборот.
Едно завъртане на QA механизъм = 24° ъгъл.
Снимка: QA (Quick Angle)

Стр. 7
Напреднала MIS техника

Стъпка А: Разрез
Използва се нож, за да се направи разрез на кожата, обикновено с 4–6 cm дължина. Той е ориентиран напречно за по-
голямата част от спондилодезите на едно ниво L5/S1 (бикини разрез) и вертикално за всички спондилодези над L5 (L4/5, 
L3/4 и т.н.) или всякакви фузии на множество нива. 
СЪВЕТ: Когато има вече съществуващ белег, за предпочитане е да се използва за кожен разрез, независимо от ориентацията.
Снимка: Глава (стрелка нагоре); пръсти на краката (стрелка надолу)

Стъпка Б: Разрез Rectus Fascia (предната част на влагалището на правия коремен мускул)
За вертикални кожни разрези: Подкожните фламба се повдигат и се прави парамедианен (най-често левостранен) 
фасциален разрез с каутер. 
За напречни кожни разрези: Прави се напречен фасциален разрез, последван от повдигане на фасциалните ламба 
(дисекция от типа Pfannesteil). 
B1: Открит достъп до Rectus Abdominus
B2: Фасция

Стъпка В: Регулирайте пръстеновидната рамка както е описано на предишните страници

Стъпка Г: Мобилизирайте и ретрактирайте Rectus
При вертикални кожни и фасциални разрези: Освобождава се захващането на rectus abdominus на средната линия и 
мускулът се ретрактира латерално.
При напречни разрези: Мускулът се мобилизира в средната линия. След това мускулът се ретрактира латерално.
Г1: Предна част на влагалището на правия коремен мускул
Г2: Задна част на влагалището на правия коремен мускул

Стъпка Д: Мобилизирайте перитонеума и уретера
Перитонеалният сак се мобилизира директно от латералната коремна стена и се ретрактира медиално. 
Уретерът също се идентифицира, мобилизира и ретрактира заедно с перитонеалната торбичка. 
Д1: Перитонеум
Д2: Уретер

Стъпка Е: Мобилизирайте и ретрактирайте кръвоносните съдове
Съдовете се мобилизират и ретрактират. При открит достъп на L4/5 или по-горе, дисекцията обикновено се извършва 
по протежение на страничния аспект на съдовете, докато дисекцията в L5/S1 пространството обикновено се извършва 
медиално към илиачните съдове. Проникващите съдове са лигирани.
Е1: Лева обща илиачна вена
Е2: Ранно разклоняващата се илиолумбална вена, вързана проксимално с копринен хирургичен конец
Е3: Лева обща илиачна артерия

Стъпка Ж: Финализирайте открития достъп до гръбначния стълб и маркирайте средната линия
Ретракторите се поставят, за да осигурят открит достъп до средната линия на гръбначния стълб. Средната линия 
на гръбначния стълб/диск се определя с помощта на флуороскопия и се маркира с каутер. След това се извършва 
хирургичната процедура на гръбначния стълб. 

Стъпка З: Свалете ретрактора и затворете раната
Ретракторите се свалят, а кръвоносните съдове, перитонеумът и уретерът се оставят да се върнат в нормалното 
си положение. Следва се обратна последователност на поставянето, за да се провери васкулатурата, а след това и 
мекотъканните структури. Накрая раната се затваря, като се използва предпочитаният отхирурга метод.

Задна корица
Легенда на символите:
Производител     Упълномощен представител за ЕС     СЕ знак      Предупреждения/предпазни мерки     Нестерилно



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

B
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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
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