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Πρόσθιο κάλυμμα
Διαστολέας της Thompson
Έκθεση χωρίς συμβιβασμούς
Τεχνικές της Thompson: Σύστημα πρόσθιου οσφυϊκού δακτυλίου / Προηγμένη πρόσβαση σε MIS ALIF
«Το σύστημα πρόσθιου οσφυϊκού δακτυλίου της Thompson παρέχει μια απλή, ασφαλή και διαισθητική πλατφόρμα με σκοπό 
την επίτευξη σταθερής έκθεσης της μέσης γραμμής της σπονδυλικής στήλης με τη χρήση του ελάχιστου μεγέθους τομής ενώ 
παράλληλα επιτρέπει τη μέγιστη έκθεση του πρόσθιου μέρους της σπονδυλικής στήλης.»
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

Σελίδα 2
Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Ο Δρ. Schoeff είναι ένας πιστοποιημένος από ιατρικό συμβούλιο γενικός χειρουργός, που ολοκλήρωσε την ιατρική του 
εκπαίδευση στο University of Cincinnati. Κατά την ειδίκευσή του ως χειρουργού στο Denver, CO, αφοσιώθηκε στην έκθεση της 
πρόσθιας σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένης της οσφυϊκής έκθεσης, της θωρακοοσφυϊκής έκθεσης, της θωρακικής 
έκθεσης και τις πολύπλοκες επανεπεμβάσεις στην αυχενική μοίρα. Σε αυτήν την εποχή της συνεχώς εξειδικευμένης φροντίδας, 
η πρακτική του, που επικεντρώνεται στην έκθεση της σπονδυλικής στήλης έχει επιτρέψει σημαντικές εξελίξεις στις τεχνικές, που 
αφορούν σε ελάχιστα επεμβατικές προσεγγίσεις στην πρόσθια σπονδυλική στήλη. 
Με την ιδιότητά του ως θεωρητικός ηγέτης, εκπαιδευτής και καινοτόμος, η κατανόησή του περί του χώρου της πρόσθιας 
σπονδυλικής στήλης και περί της ανάγκης για ασφαλή, αποτελεσματική και αποδοτική έκθεση στη μέση γραμμή της σπονδυλικής 
στήλης παρέχει τη βάση για συνεργασία με την εταιρεία που κατασκευάζει τους διαστολείς της Thompson, τον ηγέτη της αγοράς 
στο σχεδιασμό χειρουργικών διαστολέων. Αυτή η απόπειρα συνεργασίας, η οποία κορυφώθηκε με το Thompson Anterior 
Lumbar Ring System, συνιστά μια σημαντική εξέλιξη του παραδοσιακού διαστολέα πλαισίου δακτυλίου, που στοχεύει στην 
ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος του διαστολέα κατά τη μεγιστοποίηση της έκθεσης της σπονδυλικής στήλης, όλα μέσω μικρών 
διατομών στο δέρμα και με περιορισμένα τραύματα στους ιστούς.

Οι χειρουργοί που έχουν εξοικειωθεί με το πλαίσιο δακτυλίου θα κρίνουν το Anterior Lumbar Ring System ως εξαιρετικά 
διαισθητικό και θα θεωρήσουν ότι η λειτουργία του μοιάζει με άλλους δακτυλίους, ωστόσο διαφέρει λόγω επισημασμένων 
βελτιώσεων. H βελτιωμένη ρύθμιση περιλαμβάνει ένα σφιγκτήρα ενός τεμαχίου με ράγα και βραχίονες επέκτασης, καθώς και 
ένα εργαλείο για τη συναρμολόγηση και των δύο δακτυλίων και τη γωνίωση της λεπίδας, καθιστώντας τη συναρμολόγηση του 
Thompson AL Ring System γρήγορη και εύκολη.

Ασφαλής ανάσυρση
Οι αρθρωτοί κυκλικοί σύνδεσμοι χαμηλού προφίλ μπορούν εύκολα να συνδεθούν και να αποσυνδεθούν από το πλαίσιο του 
δακτυλίου, παρέχοντας ταυτόχρονα ισχυρή και ασφαλή σύνδεση για τις λαβές του διαστολέα. 

Στερεή διμερής εγκατάσταση
Πολυχρηστικοί βραχίονες επέκτασης σταθεροποιούν το πλαίσιο δακτυλίου ενώ παράλληλα μεγιστοποιούν την περιοχή εργασίας 
γύρω από τη θέση της χειρουργικής επέμβασης,διατηρώντας ένα εξαιρετικά χαμηλό προφίλ.

Free και Dual Angle Λαβές
Επιτρέπει την ακριβή, απτική τοποθέτηση της λεπίδας. Οι Λαβές Dual Angle επιτρέπουν τις πρόσθετες μικρο-επεμβάσεις στη 
γωνίωση των λεπίδων. 

Σημείωση: Καθώς καταβάλλουμε συνεχώς προσπάθειες να παρέχουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, για αυτόν τον λόγο μερικές 
από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης να διαφέρουν ελάχιστα από το προϊόν που παραλάβατε. 

Σημείωση: Ο Διαστολέας της Thompson παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης Thompson 
Retractor IFU για τον καθαρισμό, την αποστείρωση και τη φροντίδα καθώς και για πρόσθετες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις.

Για ερωτήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες: +1-231-922-0177

Σελίδα 3
Εξαρτήματα των Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit

Ειδοποίηση συστήματος: Ο Elite Rail Clamp και ο Extension Arm μπορούν να παραγγελθούν ως ξεχωριστά εξαρτήματα, 
παρακαλώ καλέστε για πληροφορίες.

Επισκεφτείτε μας online: thompsonsurgical.com

Σελίδα 4
Εγκατάσταση πλαισίου

(Προαιρετικός) προσαρμογέας πλαισίου τύπου Jackson
Εάν χρησιμοποιείτε μια χειρουργική τράπεζα για σπονδυλική στήλη τύπου Jackson, προσαρτήστε τους προσαρμογείς πλαισίου 
τύπου Jackson στη δεξιά μασχαλιαία κοιλότητα ( ώστε να εφάπτεται απευθείας στην πλάκα του βραχίονα) και στον αριστερό άνω 
μηρό / ισχίο (25 - 30 εκ ή 10 - 12 ίντσες κάτω από τη μέση γραμμή της κατακόρυφης τομής ή στο επίπεδο της εγκάρσιας τομής).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αποφεύγετε να καλύπτετε τους σφιγκτήρες με σεντόνια κ.τ.λ. 

Βήμα 1: Προσάρτηση σφιγκτήρων ράγας
Τοποθετήστε τον Elite Rail Clamp with Extension Arm επάνω στη ράγα πάνω από το αποστειρωμένο χειρουργικό πανί και κοντά 
στη μασχαλιαία κοιλότητα του ασθενούς, έτσι ώστε να εφάπτεται με την πλάκα βραχίονα, και γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα για 
να το σφίξετε. Επαναλάβετε στην απέναντι πλευρά της τράπεζας, κοντά στον άνω μηρό, 25 - 30 εκατοστά (10 - 12 ίντσες) κάτω 
από τη μέση γραμμή της τομής. 
Ασφαλίστε τον βραχίονα επέκτασης στη θέση του στρέφοντας τη λαβή άρθρωσης σύνδεσης για να κλειδώσει.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Προτού τον προσαρτήσετε στην ράγα της χειρουργικής κλίνης, αναθέσατε σε έναν τεχνίτη ή βοηθό την ευθυγράμμιση 
του βραχίονα επέκτασης, ασφαλίζοντας τον μερικώς στη θέση του σφίγγοντας το μαύρο κουμπί κατά  περίπου 90%. Ο βραχίονας 
επέκτασης μπορεί τότε να αφεθεί για σύντομο διάστημα επάνω στον ασθενή, ενώ γίνεται ασφάλιση του Elite Rail Clamp ώστε να 
αποτραπεί η πτώση του βραχίονα επέκτασης και να μειωθεί ο ‘παράγοντας τζόγου’ του σφιγκτήρα της ράγας.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς από τα εξαρτήματα του πλαισίου για να αποτρέψετε τυχόν βλάβες 
στα νεύρα του.

Βήμα 2: Συναρμολόγηση δακτυλίου
Συνδέστε τα ημισφαίρια του δακτυλίου και ασφαλίστε τα σφίγγοντας τον κοχλία σύσφιξης σε κάθε πλευρά, χρησιμοποιώντας το 
εξαγωνικό εργαλείο. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αυτό το βήμα μπορεί να γίνει στη διάρκεια των αρχικών μετρήσεων του εργαλείου, εάν το προτιμάτε.

Σελίδα 5
Εγκατάσταση πλαισίου (συνέχεια)

Βήμα 3: Προσάρτηση δακτυλίου
Τοποθετήστε το δακτύλιο στην άρθρωση στον πρώτο Αρθρωτό Βραχίονα. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό εργαλείο για να το 
σφίξετε. Επαναλάβετε με το δεύτερο αρθρωτό βραχίονα.

Ο γενικός προσανατολισμός του δακτυλίου θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση γραμμή της κοιλίας, ελαφρά μετατοπισμένος προς 
την κεφαλική προβολή της έκτασης της τομής. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η εκ νέου ρύθμιση δεν θα πρέπει να είναι απαραίτητη για έκθεση ΕΩΣ ΚΑΙ 3 επιπέδων, καθώς ο αριθμός των 
επιπέδων αυξάνεται, θα πρέπει η κεφαλική μετατόπιση να μειώνεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετήστε τις αρθρώσεις του βραχίονα επέκτασης με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτουν την αυλάκωση για 
δακτυλιοειδείς κοχλίες, επιτρέποντας 100% χρήση του εκτεθειμένου δακτυλίου.

Βήμα 4: Προσάρτηση συνδεόμενων αρθρώσεων
Χαλαρώστε τις κυκλικές αρθρώσεις, περιστρέφοντας αριστερόστροφα τη συρόμενη λαβή σχήματος Τ. Συνδέστε 4 - 6 κυκλικές 
αρθρώσεις στον δακτύλιο, σε ομοιόμορφη απόσταση μεταξύ τους.

Σελίδα 6
Λαβές και λεπίδες

Προσάρτηση λεπίδων διαστολέα στις λαβές
Προσαρτήστε τη λεπίδα της επιλογής σας στη λαβή της επιλογής σας, ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λεπίδας. 
Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερώστε τη λεπίδα και κάντε εναλλαγή μεταξύ θέσεων 'περιστροφής' και 'ασφάλισης'. 
Ένθετο: 1 - Περιστροφή, 2 - Ασφάλιση

Προσάρτηση των λαβών στις αρθρώσεις
Προσαρτήστε τις λαβές συνδέοντάς τις με την πλευρά της κυκλικής άρθρωσης. Ασφαλίστε τη λαβή στη θέση της περιστρέφοντας 
δεξιόστροφα τη συρόμενη λαβή σχήματος Τ.

Λαβές Free Angle
Οι λεπίδες μπορεί να γωνιωθούν ελεύθερα τοποθετώντας το εξαγωνικό εργαλείο στον ελεύθερο μηχανισμό γωνίωσης και 
τοποθετώντας τη λεπίδα στην επιθυμητή θέση. Για να ασφαλίσετε τη λεπίδα στη θέση της, σφίξτε το μηχανισμό στρέφοντας 
δεξιόστροφα το εξαγωνικό εργαλείο. Αυτό μπορεί να γίνει είτε πριν από είτε μετά την ασφάλιση της λαβής στο πλαίσιο. 

Λαβές Dual Angle
Αφότου τοποθετήσετε και σφίξτε τη λεπίδα χρησιμοποιώντας το μηχανισμό Ελεύθερης Γωνίας (Free Angle), όπως αυτός 
περιγράφεται στο προηγούμενο βήμα, ενδέχεται να είναι δυνατή η πρόσθετη ακριβής γωνίωση χρησιμοποιώντας το εξαγωνικό 
εργαλείο για την περιστροφή του αυλακωμένου μηχανισμού Quick Angle ( QA ) προς τα πάνω ή τα κάτω. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Περιορίστε την περιστροφή της Quick Angle σε στροφή μικρότερη από ένα τέταρτο.
Μία περιστροφή του μηχανισμού QA = γωνία 24º.
Ένθετο: QA (Quick Angle)

Σελίδα 7
Προηγμένη τεχνική MIS

Βήμα A: Τομή
Γίνεται χρήση ενός μαχαιριού για την πραγματοποίηση μιας τομής στο δέρμα, συνήθως σε μήκος μεταξύ 4 - 6cm. Αυτή 
προσανατολίζεται εγκάρσια για τη μεγάλη πλειοψηφία των συμφύσεων μονού επιπέδου L5/S1 ( τομή τύπου «μπικίνι» ) και κάθετα 
για όλες τις συμφύσεις άνω του L5 ( L4/5, L3/4, κ.τ.λ. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν υφίσταται μια προϋπάρχουσα ουλή, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί για τομές στο δέρμα, ανεξάρτητα 
από τον προσανατολισμού.
Ένθετο: Κεφαλή (βέλος επάνω), δάκτυλο ποδιού (βέλος κάτω)

Βήμα B: Τομή περιτονίας ορθού εντέρου (έλυτρο πρόσθιο ορθού)
Για κάθετες τομές στο δέρμα: Τα υποδόρια πτερύγια ανυψώνονται και εκτελείται μια παραμεδική τομή (συνήθως στην αριστερή 
πλευρά) με καυτηρίαση. 
Για εγκάρσιες τομές στο δέρμα: Πραγματοποιείται μια εγκάρσια περιτοναϊκή τομή, και ακολουθεί η ανύψωση των περιτοναϊκών 
πτερυγίων ( τομή Pfannesteil ). 
B1: Εκτεθειμένο ορθό κοιλίας
B2: Περιτόναιο

Βήμα C: Εγκατάσταση πλαισίου όπως περιγράφεται στις προηγούμενες σελίδες

Βήμα D: Κινητοποίηση και ανάσυρση ορθού
Για κάθετες τομές στο δέρμα και στο περιτόναιο: Οι προσαρτήσεις στη μέση γραμμή του μυός ορθού κοιλίας απελευθερώνονται 
και ο μυς ανασύρεται από το πλάι.
Για εγκάρσιες τομές: Ο μυς κινητοποιείται στη μέση γραμμή. Ο μυς ανασύρεται κατόπιν από το πλάι.
D1: Έλυτρο πρόσθιου ορθού
D2: Έλυτρο οπίσθιου ορθού

Βήμα E: Κινητοποίηση περιτοναίου και ουρητήρα
O περιτοναϊκός σάκος κινητοποιείται από το πλευρικό κοιλιακό τοίχωμα και ανασύρεται από το μέσον. 
Επίσης, ταυτοποιείται, κινητοποιείται και ανασύρεται μαζί με τον περιτοναϊκό σάκο και ο ουρητήρας. 
E1: Περιτόναιο
E2: Ουρητήρας

Βήμα F: Κινητοποίηση και ανάσυρση αγγείων
Τα αγγεία κινητοποιούνται και ανασύρονται. Στη διάρκεια της έκθεσης L4/5 ή παραπάνω, η τομή εκτελείται τυπικά κατά μήκος 
της πλάγιας πτυχής των αγγείων, ενώ η τομή του χώρου L5/S1 τυπικά εκτελείται στο μέσον των λαγόνιων αγγείων. Τα εργαλεία 
τμηματικής διάτρησης απολινώνονται.
F1: Αριστερή κοινή λαγόνιος φλέβα
F2: Πρώιμη διακλαδισμένη λαγόνιο-οσφυϊκή φλέβα με εγγύς μεταξωτό δέσιμο
F3: Αριστερή κοινή λαγόνιος αρτηρία

Βήμα G: Ολοκλήρωση έκθεσης της σπονδυλικής στήλης και επισήμανση μέσης γραμμής
Οι διαστολείς τοποθετούνται με σκοπό να παράσχουν τη μέση γραμμή έκθεσης της σπονδυλικής στήλης. Η μέση γραμμή της 
σπονδυλικής στήλης/του δίσκου ταυτοποιείται με τη χρήση ακτινοσκόπησης και επισημαίνεται μέσω καυτηριασμού. Κατόπιν 
εκτελείται η διεργασία της σπονδυλικής στήλης. 

Βήμα H: Αφαίρεση διαστολέα και κλείσιμο τραύματος / ουλής
Οι διαστολείς αφαιρούνται και τα αιμοφόρα αγγεία, το περιτόναιο και ο ουρητήρας διευκολύνονται ώστε να επιστρέψουν στην 
κανονική τους θέση. Κάντε αντίστροφη εγκατάσταση με σκοπό τον έλεγχο του αγγειακού συστήματος του σώματος, κατόπιν 
έλεγχος των δομών των μαλακών ιστών. Το τραύμα (η ουλή) κλείνει τότε με τη χρήση της μεθόδου που προτιμάει ο χειρουργός.

Πίσω κάλυμμα
Υπόμνημα με σύμβολα:
Κατασκευαστής     Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΚ     Σήμανση CE     Προειδοποιήσεις / Προφυλάξεις      Μη 
αποστειρωμένο



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

18
m

m

12
m

m
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