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Přední strana
Retraktor od společnosti Thompson
Uncompromised Exposure
Techniky společnosti Thompson: Anteriorní lumbální kruhový systém / Zdokonalený přístup MIS ALIF
„Anteriorní lumbální kruhový systém společnosti Thompson nabízí intuitivní platformu pro dosažení 
konzistentní expozice střední páteřní linie za použití minimální velikosti řezu, přičemž je zajištěna maximální 
expozice anteriorní části páteře.”
– Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff je certifikovaným všeobecným chirurgem, který absolvoval vzdělání v rezidenčním místě na 
univerzitě University of Cincinnati. Jeho chirurgická praxe ve městě Denver, CO se zabývá anteriorní expozicí 
páteře, včetně lumbální, thorakolumbální, thorakální a cervikální – komplexně revizní. V současné éře rostoucí 
dílčí specializované péče umožnilo jeho zaměření v rámci praxe na expozici páteře použití výrazných vylepšení 
technik, prováděných v rámci minimálně invazivních přístupů v oblasti anteriorní části páteře. 
Jako lídr v oblasti nápadů, vzdělání a inovací poskytlo jeho porozumění prostoru anteriorní části páteře a 
potřebu bezpečné, efektivní a účinné expozice střední linie páteře základ pro spolupráci s výrobci retraktorů – 
společnosti Thompson, která je lídrem na trhu chirurgických retraktorů. Úsilí v rámci spolupráce, které vyústilo 
ve vývoj systému Thompson Anterior Lumbar Ring System, představuje výraznou evoluci v oblasti tradičního 
retraktoru s kruhovým rámem, s cílem minimalizovat dopad použití retraktoru a současně maximalizovat 
expozici páteře, to vše skrze malé kožní incize s omezenou traumatizací tkání.

Chirurgové, kteří jsou obeznámeni s kruhovým rámem, budou systém Anterior Lumbar Ring System shledávat 
neuvěřitelně intitivním, s podobnou funkčností jako jiné kruhové systémy, ale s výraznými vylepšeními. 
Zjednodušené nastavení zahnruje kolejnicovou konzoli v jednomu kusu a prodlužovací ramena, a také jediný 
nástroj k instalaci kruhů i zaúhlení čepelí, což urychluje a usnadňuje montáž systému Thompson AL Ring System.

Bezpečná retrakce
Nízkoprofilové kruhové spoje lze snadno zacvaknout a vycvaknout z kruhového rámu, přičemž je zajištěno silné 
a bezpečné připojení pro držadla retraktoru. 

Stabilní bilaterální nastavení
Všestranná prodlužovací ramena stabilizují kruhový rám a maximálně zvětšují pracovní protor operačního místa 
a zároveň zachovávají mimořádně nízký profil.

Držadla Free a Dual Angle
Umožňují přesné, taktilní umístění čepele. Držadla Dual Angle umožňují další mikroskopické nastavení ve 
smyslu zaúhlení čepelí. 

Poznámka: Vzhledem k tomu, že se trvale snažíme poskytovat ty nejlepší možné výrobky, některé obrázky v této 
uživatelské příručce se mohou mírně lišit od produktu, který jste obdrželi. 

Oznámení: Retraktor Thompson Retractor je dodáván nesterilní. Čištění, sterilizace a údržba retraktoru a také 
další varování a bezpečnostní opatření viz návod k použití pro Thompson Retractor.

Otázky a další informace: +1-231-922-0177
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Komponenty pro systém Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit

Upozornění týkající se systému: Konzole Elite Rail Clamp a prodlužovací rameno Extension Arm lze objednat 
jako samostatné komponenty – volejte ohledně informací.

Navštivte nás on-line na: thompsonsurgical.com
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Nastavení rámu

Nástavec rámu Jackson (volitelné)
Pokud používáte stůl Jackson určený k výkonům na páteři, připevněte nástavce rámu Jackson v oblasti pravé 
axilly (tak, aby přiléhaly přímo k pažní desce) a k levé horní části stehna / kyčli (10–12", tj. 25–30 cm pod 
středem vertikální incize nebo úrovní příčného řezu).
TIP: Zamezte, aby byly konzole překryty prostěradlem apod. 

Krok 1: Připevněte kolejnicové konzole
Umístěte konzoli s prolužovacím ramenem Elite Rail Clamp with Extension Arm do kolejnice přes sterilní roušku v 
blízkosti axilly pacienta, která přiléhá k pažní desce, a otočte horním knoflíkem ve směru hodinových ručiček pro 
utažení. Postup opakujte na opačné straně stolu v blízkosti horní části stehna, 10–12" (25–30 cm) pod středem incize. 
Proclužovací ramen upevněte otočením kloubového držadla, čímž dojde k zaaretování.
TIP: Před připevněním ke kolejnici lůžka na operačním sále ponechte chirurgického nástrojáře či asistenta 
utáhnout prodlužovací rameno a částečně jej zaaretujte utažením čeného knoflíku na ~ 90 %. Poté může být 
prodlužovací rameno krátce ponecháno na těle pacienta, zatímco se utahuje konzole Elite Rail Clamp, aby 
nedošlo k „poklesu“ prodlužovacího ramena a snížení tzv. „fiddle“ faktoru kolejnicové konzole.
UPOZORNĚNÍ: Zamezte, abyste komponentami rámu stlačovali tělo pacienta, aby nedocházelo k poškození nervů.

Krok 2: Nainstalujte kruh
Připojte půlkruhy a utáhněte šrouby na každé straně pomocí imbusu. 
TIP: Tento krok je možné v případě upřednostnění provést během úvodního počítání nástrojů.
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Nastavení rámu (pokračování)

Krok 3: Připevněte kruh
Umístěte kruh na ginglymus na prvním komunikujícím rameni. K utažení použijte imbusový klíč. Postup 
opakujte s druhým koumunikujícím ramenem.

Obecná orientace kruhu musí být ve střední abdominální linii, mírně odsazené od kraniálního prodloužení incize. 
TIP: Přenastavování se nemusí provádět pro expozici AŽ 3 úrovní. Čím více počet úrovní roste, tím je třeba snížit 
počet kraniálních přemístění.
TIP: Umístěte klouby prodlužovacího ramena tak, aby překrývaly rýhu pro šrouby kruhu, což umožňuje využití 
100 % části exponovaného kruhu.

Krok 4: Připojte držadla ke kloubům
Uvolněte kruhové klouby otáčením skluzného držadla ve tvaru T proti směru hodinových ručiček. Zacvakněte 4–6 
kruhových kloubů na kruh s rovnoměrnou vzdáleností mezi sebou.
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Držadla a čepele

Připevnění čepelí retraktoru k držadlům
Připevněte vybranou čepel k držadlu dle vlastní volby stisknutím pístu a zavedením vsuvky čepele. Zatlačením 
na píst uvolníte čepel a můžete přepínat mezi otočnou a zaaretovatnou polohou. 
Obsah: 1 – Otočná poloha; 2 – Zaaretovaná poloha

Připevenění držadel ke kloubům
Připevněte držadla zacvaknutím do stran pouzdra kruhového kloubu. Upevněte držadlo na místě otáčením 
sklužného držadla ve tvaru T ve směru hodinových ručiček.

Držadla Free Angle
Čepele mohou být volně zaúhleny pomocí vložením imbusu do mechanismu volného úhlu a umístěním čepele 
na požadované místo. Mechanismum utáhněte, aby byla čepel zabezpečena na místě otáčením imbusu ve 
směru hodinových ručiček. Tento krok lze provést před nebo po upevnění držadla k rámu. 

Držadla Dual Angle
Po umístění a utažení čepele pomocí mechanismu volného úhlu dle popisu v předcházejícím kroku lze 
dosáhnout dalšího přesného zaúhlení použitím imbusu k otáčení žebrového mechanismu Quick Angle (QA) 
směrem nahoru či dolů. 
UPOZORNĚNÍ: Omezete otáčení mechanismu Quick Angle na méně než čtvrtinu otočky.
Jedna otočka mechanismu QA = 24°.
Obsah: QA (Quick Angle)
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Zdokonalená technika MIS

Krok A: Incize
K vytvoření kožní incize, obvykle 4–6 cm dlouhé, se použije skalpel. Orientace řezu je příčně u většiny 
jednoúrovňových fúzí L5/S1 (řez typu bikini) a vertikálně u většiny fúzí nad segmentem L5 (L4/5, L3/4 atd.) nebo 
u víceúrovňových fúzí. 
TIP: V případě preexistující jizvy se doporučuje použít ji ke kožní incizi, bez ohledu na její orientaci.
Obsah: Hlava (šipka nahoru); Špička (dolů šipka)

Krok B: Incize fascie rectu (pochva anteriorní části rectu)
Vertikální kožní řezy: Subkutánní záhyby jsou elevovány a provede se paramediánní (nejčasteji na levé straně) 
fasciální incize kauterem. 
Příčné kožní řezy: Příčná fasckální incize se provádí po elevaci fasciálních záhybů (disekce typu Pfannesteil). 
B1: Exponovaný Rectus Abdominis
B2: Fascie

Krok C: Nastavte kruhový rám dle popisu na předchozí straně

Krok D: Mobilizujte a retrahujte rectus
Vertikální kožní a fasciální incize: Úpony rectus abdominis ve střední linii se uvolní a sval se retrahuje laterálně.
Příčné řezy: Sval se mobilizuje ve střední linii. Sval se poté retrahuje laterálně.
D1: Pouzdro anteriorní části rectu
D2: Pouzdro posteriorní části rectu

Krok E: Mobilizujte peritoneum a močovod
Peritoneální membrána se otevřeně mobilizuje z laterální části břišní stěny a retrahuje se mediálně. 
Identifikuje se rovněž močovod, mobilizuje a retrahuje současně s peritoneální membránou. 
E1: Peritonium
E2: Močovod

Krok F: Mobilizujte a retrahujte cévy
Cévy jsou mobilizovány a retrahovány. Během expozice obratů L4/5 či vyšších segmentů se disekce typicky 
provádí podél laterálního aspektu cév, disekce oblasti segmentu L5/S1 se typicky provádí mediálně od kyčelních 
cév. Provádí se ligace segmentálních perforátorů.
F1: Vena iliaca communis sinistra
F2: Časně větvení iliolumbální žíly se zajistí technikou „silk tie“ proximálně
F3: Arteria iliaca communis sinistra

Krok G: Dokončete expozici páteře a označte střední linii
Retraktory se umisťují za účelem zajištění expozice střední linie páteře. Střední linie páteře/disků je určena s 
použitím skiaskopické metody a označena kauterem. Poté je proveden zákrok na páteři. 

Krok H: Odstraňte retraktor a uzavřete ránu
Retraktory se vyjmou a krevní cévy, peritoneum a močovod se ponechají, aby se vrátily do své normální polohy. 
Při kontrole postupujte v obráceném sledu – poloha vaskulatury a poté struktury měkkých tkání. Následně se 
rána uzavře s využitím chirurgem preferované metody.
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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



2 THOMPSON TECHNIQUES: ADVANCED MIS ALIF ACCESS  /  JONATHAN E. SCHOEFF, MD, FACS QUESTIONS OR ADDITIONAL INFORMATION: 1.800.227.7543

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
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