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Thompson-wondspreider
Compromisloze blootstelling
Thompson-technieken: anterieur, lumbaal ringsysteem/geavanceerde MIS ALIF-toegang
“Het anterieure, lumbale ringsysteem van Thompson biedt een eenvoudig, veilig en intuïtief platform om een 
consistente blootstelling van de middellijn bij de wervelkolom bereiken. Hiervoor wordt een incisie van minimale 
grootte gebruikt, terwijl een maximale blootstelling van de anterieure wervelkolom wordt verkregen.”
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff is een gecertificeerde, algemene chirurg die zijn coschappen aan de University of Cincinnati heeft voltooid. 
Zijn chirurgische praktijk in Denver, CO is toegewijd aan blootstelling van de anterieure wervelkolom, inclusief lumbaal, 
thoracolumbaal, thoracaal en complex revisioneel cervicaal. In dit tijdperk van toenemende gesubspecialiseerde zorg, 
heeft de aandacht van zijn praktijk voor blootstelling van de wervelkolom aanzienlijke voordelen in technieken mogelijk 
gemaakt die gericht waren op minimale invasieve benaderingen ten opzichte van de anterieure wervelkolom. 
Als een visionaire leider, docent en innovator vormden zijn begrip inzake de ruimte van de anterieure wervelkolom 
en de behoefte voor veilige, effectieve en efficiënte blootstelling van de middellijn wervelkolom, een basis voor 
samenwerking met Thompson-wondspreiders. Thompson is wat dat betreft de marktleider op het gebied van ontwerpen 
van chirurgische wondspreiders. Deze samenwerking die culmineerde in het Thompson Anterior Lumbar Ring System, 
vertegenwoordigt een aanzienlijke evolutie van de traditionele wondspreider met ringframe. Het is erop gericht om 
de voetafdruk van de wondspreider te beperken tot een minimum, terwijl de blootstelling van de wervelkolom tot een 
maximum wordt gebracht en dat alles door kleine huidincisies met beperkt weefseltrauma.

Chirurgen die bekend zijn met een ringframe zullen zien dat de Anterior Lumbar Ring System enorm intuïtief is en 
net zo functioneert als andere ringen, maar aanzienlijke verbeteringen toont. De gestroomlijnde opstelling omvat een 
eendelige railklem en verlengarmen, evenals één hulpmiddel voor zowel de ringmontage als hoekvorming van de 
bladen. Hierdoor kan de Thompson AL Ring System snel en gemakkelijk worden gemonteerd.

Veilige terugtrekking
Ronde scharnieren met laag profiel klemmen gemakkelijk op en van het ringframe terwijl de wondspreiderhendels snel 
en stevig bevestigd zijn. 

Stabiele bilaterale opstelling
Veelzijdige verlengarmen stabiliseren het ringframe terwijl het werkgebied rondom de operatie wordt gemaximaliseerd. 
Hierdoor blijft een extreem laag profiel behouden.

Free en Dual Angle hendels
Maakt nauwkeurige, tactiele plaatsing van de bladen mogelijk. Met de hendels met Dual Angle kan de hoekvorming van 
de bladen aanvullend en fijn worden afgesteld. 

Opmerking: Gezien wij continu ernaar streven de best mogelijke producten te leveren, kunnen sommige afbeeldingen 
in deze gebruikershandleiding  iets verschillen van het ontvangen product. 

Melding: De Thompson Retractor wordt in een niet-steriele omgeving geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzingen van 
de Thompson Retractor IFU betreffende reiniging, sterilisatie en zorginstructies, evenals aanvullende waarschuwingen.

Vragen en extra informatie: +1 231 922 0177

Pagina 3
Componenten voor Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit 

Systeemmelding: De Elite Rail Clamp en Extension Arm kunnen als afzonderlijke componenten worden besteld. Bel voor 
meer informatie.

Bezoek ons online op: thompsonsurgical.com
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Opstelling frame

(Optioneel) Jackson-frameadapter
Bij gebruik van een Jackson-tafel voor operaties aan de wervelkolom bij de rechteroksel (direct naast de armsteun) 
en linksboven bij de taille/heup (10-12” onder het middelpunt van de verticale incisie of op gelijke hoogte van de 
transversale incisie).
TIP: Voorkom afdekking van klemmen met beddenlakens, enz. 

Stap 1: railklemmen bevestigen
Plaats de Elite Rail Clamp with Extension Arm op de rail over de steriele operatiedoek, naast de oksel van de patiënt en 
naast de armsteun en draai de knop rechtsom om het vast te zetten. Herhaal dit aan de overzijde van de tafel, nabij de 
het bovenbeen, 10-12” onder het middelpunt van de incisie. 
Zet de verlengarm vast door de nokkenhendel te kantelen om deze te vergrendelen.
TIP: laat de operatietechnicus of -assistent de verlengarm rechtbuigen en het gedeeltelijk vergrendelen door de zwarte 
knop ~90% vast te maken, alvorens het aan de bedrail van de operatiezaal te bevestigen. Daarna mag de verlengarm 
even op de patiënt rusten terwijl de Elite Rail Clamp wordt vastgemaakt, om te voorkomen dat de verlengarm ‘flopt’ 
(zakt) en om de ‘klungelfactor’ van de railklem te verminderen.
VOORZICHTIG: Voorkom dat er op het lichaam van de patiënt wordt gedrukt met frameonderdelen, om 
zenuwbeschadiging te voorkomen.

Stap 2: ring monteren
Sluit de ringhelften aan en zet deze vast door aan elke zijde de schroef vast te draaien met de hexagonale sleutel. 
TIP: Deze stap kan, wanneer dit de voorkeur draagt, worden uitgevoerd tijdens de initiële instrumententelling.
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Opstelling frame (vervolgd)

Stap 3: ring bevestigen
Plaats de ring in de scharnierverbinding op de eerste scharnierarm. Gebruik de hexagonale sleutel om vast te draaien. 
Herhaal dit bij de tweede scharnierarm.
Algemene oriëntatie van de ring moet in de middellijn van de abdomen zijn, iets gebogen ten opzichte van de cefale 
reikwijdte van de incisie. 

TIP: TOT een blootstelling van niveau 3 moet nieuwe afstelling niet nodig zijn; gezien het aantal niveaus toeneemt, 
vermindert de cefale misplaatsing.
TIP: Plaats de scharnieren van de verlengarmen zodat zij de groef voor ringschroeven afdekking, waarbij 100% van de 
blootgestelde ring kan worden gebruikt.

Stap 4: opklembare scharnieren bevestigen
Maak de ronde scharnieren los door de schuifbare T-hendel linksom te draaien. Klem 4 - 6 ronde scharnieren die 
evenredig van elkaar zijn gescheiden.
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Hendels en bladen

Retractorbladen aan hendels bevestigen
Bevestig het blad van keuze aan de hendel van keuze door tegen de kegel te duwen en het bladnippel in te voeren. Duw 
de kegel om het blad vrij te maken en wissel tussen de posities ‘draai’ en ‘vergrendeld’ 
Inzet: 1 - Draaien; 2 - Vergrendeld

Hendels aan scharnieren bevestigen
Bevestig de hendels door ze in de zijkant van het ronde scharnier te klemmen. Zet de hendel vast op zijn plaats door de 
schuifbare T-hendel rechtsom te draaien.

Free Angle-hendels
Bladen kunnen vrij in een hoek worden geplaatst door de hexagonale sleutel in het vrije-hoekmechanisme te plaatsen 
en het blad in de gewenste locatie te brengen. Zet het mechanisme vast om het blad op zijn plaats vast te zetten door de 
hexagonale sleutel rechtsom te draaien. Dit kan worden gedaan voor of na dat de hendel aan het frame is vastgemaakt. 

Dual Angle-hendels
Na volgens de beschrijving in de vorige stap het blad met de het vrije-hoekmechanisme te hebben geplaatst en 
vastgezet, kan aanvullende nauwkeurige hoekvorming worden bereikt door de hexagonale sleutel te gebruiken om het 
geribbelde Quick Angle-mechanisme ( QA ) opwaarts of neerwaarts te draaien. 
VOORZICHTIG: Beperk de rotatie van de Quick Angle tot minder dan een kwartslag.
Een omwenteling van het QA-mechanisme = 24º hoek.
Inzet: QA (Quick Angle)
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Geavanceerde MIS-techniek

Stap A: incisie
Om een huidincisie wordt meestal een mes gebruikt met een lengte tussen 4-6 cm. Voor L5/S1-fusies op enkelvoudig 
niveau wordt het voor hete merendeel horizontaal gericht (bikinisnede) en verticaal voor alle fusies boven L5 (L4/5, L3/4, 
enz) of voor fusies op meervoudig niveau. 
TIP: Wanneer er al een litteken bestaat, heeft een huidincisie de voorkeur, ongeacht de oriëntatie.
Inzet: hoofd (opwaartse pijl); teen (neerwaartse pijl)

Stap B: een incisie aanbrengen in de fascia van de rectusspier (anterieure rectusschede)
Voor verticale huidincisies: subcutane flappen worden verhoogd en met een cauterisatie wordt een paramediane, 
fasciale incisie gemaakt. 
Voor transversale huidincisies: Er wordt een transversale, fasciale incisie gemaakt, gevolgd door het verhogen van 
fasciale flappen (dissectie van het type Pfannesteil). 
B1: blootgestelde rechter buikspier
B2: fascie

Stap C: ringframe opstellen, zoals wordt beschreven op voorgaande pagina's

Stap D: de rectusspier mobiliseren en terugtrekken
Voor vertikale huid- en fasciale incisies: de middellijnbevestigingen van de rechter buikspier worden losgemaakt en de 
spier wordt lateraal teruggetrokken.
Voor transversale incisies: de spier wordt in de middellijn gemobiliseerd. de spier wordt vervolgens lateraal 
teruggetrokken.
D1: anterieure rectusschede
D2: posterieure rectusschede

Stap E: het buikvlies en de urineleider mobiliseren
De buikvlieszak wordt grof gemobiliseerd van de laterale buikwand en mediaal teruggetrokken. 
De urineleider wordt ook geïdentificeerd, gemobiliseerd en samen met de buikvlieszak teruggetrokken. 
E1: buikvlies
E2: urineleider

Stap F: de bloedvaten mobiliseren en terugtrekken
Bloedvaten worden gemobiliseerd en teruggetrokken. Tijdens blootstelling van L4/5 of hoger, wordt de dissectie 
meestal langs het laterale aspect van de bloedvaten uitgevoerd, terwijl dissectie van de L5/S1-ruimte meestal mediaal 
ten opzichte van de iliacale bloedvaten wordt uitgevoerd. Segmentale perforators worden afgebonden.
F1: linker algemeen iliacaal bloedvat
F2: vroegtijdige vertakking van ilio-lumbale ader met proximale zijden hechtdraad
F3: linker algemeen iliacale slagader

Stap G: blootstelling van wervelkolom voltooien en de middellijn markeren
wondspreiders worden geplaatst om de middellijn van de wervelkolom bloot te stellen. De middellijn van de 
wervelkolom/schijf worden door middel van fluoroscopie geïdentificeerd en met cauterisatie gemarkeerd. Daarna wordt 
de procedure aan de wervelkolom uitgevoerd. 

Stap H: de wondspreider verwijderen en de wond sluiten
Wondspreiders worden verwijderd en de bloedvaten, het buikvlies en de urineleider mogen terugkeren naar hun 
oorspronkelijke positie. De plaatsing is in omgekeerde volgorde, om het vatenstelsel en daarna de structuren van zacht 
weefsel te controleren Daarna wordt de wond gesloten volgens de voorkeursmethode van de chirurg.

Achteromslag
Symbolenlegenda:
Fabrikant Geautoriseerde EC-vertegenwoordiger     CE-markering     Waarschuwingen/ voorzorgsmaatregelen 
Niet-steriel



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. 



3THOMPSON RETRACTORVISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

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.



5THOMPSON RETRACTORVISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

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.



7THOMPSON RETRACTORVISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

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
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F2
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