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Przód okładki
Thompson Retractor
Uncompromised Exposure
Technologie Thompson Anterior lumbar Ring System / Zaawansowany dostęp MIS ALIF
„Anterior Lumbar Ring System firmy Thompson stanowi proste, bezpieczne i intuicyjne w użyciu narzędzie 
przydatne w operacjach kręgosłupa środkowego do osiągnięcia maksymalnego odsłonięcia przedniej 
powierzchni kręgosłupa przy minimalnej wielkości nacięcia.”
– Jonathan E. Schoeff, MD, FACS

Strona 2
Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr Schoeff jest certyfikowanym chirurgiem, który ukończył szkolenie rezydenckie na University of Cincinnati. 
Jego praktyka chirurgiczna w Denver, CO wykorzystuje przednie dostępy do kręgosłupa, w tym lędźwiowego, 
lędźwiowo-piersiowego, piersiowego i skomplikowane rewizje kręgosłupa szyjnego. W dobie coraz bardziej 
wyspecjalizowanej opieki jego praktyczne spojrzenie na odsłonięcie kręgosłupa pozwoliło na znaczący postęp w 
technikach nastawionych na minimalnie inwazyjne podejście do przedniej powierzchni kręgosłupa. 
Jest wizjonerem, nauczycielem i pionierem, a jego zrozumienie okolicy przedniej powierzchni kręgosłupa 
oraz potrzeba bezpiecznego, efektywnego odsłonięcia kręgosłupa środkowego stanowiło bazę dla współpracy 
z Thompson retractors, lidera na rynku haków chirurgicznych. Efektem tej współpracy jest Thompson Anterior 
Lumbar Ring System, w którym znacząco ulepszono tradycyjne haki na ramie pierścieniowej i skupiono się 
na zminimalizowaniu śladu haka przy maksymalizacji odsłonięcia kręgosłupa, wszystko to przy zastosowaniu 
niewielkich nacięć i ograniczeniu urazu tkanek.

Dla chirurgów zaznajomionych z ramą pierścieniową Anterior Lumbar Ring System będzie intuicyjny w użyciu, 
podobny do innych pierścieni, lecz z istotnymi usprawnieniami. Usprawniony zestaw zawiera jednoczęściowy 
zacisk szyny i wysięgniki, jak również jedno narzędzie zarówno do montażu pierścieni i ustawiania haków, dzięki 
czemu Thompson AL Ring System jest szybki i łatwy w montażu.

Bezpieczne odsłonięcie
Niewielkie złącza łatwo przypiąć i odpiąć od pierścienia, jednocześnie zapewniają one stabilne mocowanie 
uchwytów haków. 

Stabilny, dwustronny montaż
Uniwersalne wysięgniki stabilizują ramę pierścieniową, zapewniając duże pole operacyjne, a jednocześnie nie 
wystają.

Uchwyty Free i Dual Angle
Umożliwiają precyzyjne ręczne umiejscowienie haka. Uchwyty Dual Angle pozwalają na dodatkową 
mikroregulację ustawienia kątowego haków. 

Uwaga: Nieustannie staramy się udoskonalać nasze produkty, dlatego niektóre zdjęcia w tej instrukcji obsługi 
mogą nieznacznie różnić się od otrzymanych produktów. 

Informacja: Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji 
i konserwacji, a także dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi można znaleźć w instrukcji obsługi Thompson Retractor.

Pytania i dodatkowe informacje: +1-231-922-0177
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Komponenty Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit

Informacja ogólna: Elite Rail Clamp oraz Extension Arm można zamówić osobno, zadzwoń, aby dowiedzieć się 
więcej.

Odwiedź naszą stronę thompsonsurgical.com
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Montaż ramy

(Opcjonalnie) Adapter Ramy Jacksona
Jeśli używasz stołu Jacksona, zamontuj adapter ramy Jacksona przy prawym dole pachowym (bezpośrednio 
przy podpórce pod rękę) i przy górnej części lewego uda/biodra (25-30 cm poniżej środka cięcia pionowego lub 
poziomu cięcia poprzecznego).
WSKAZÓWKA: Unikaj przykrywania zacisków chustami itp. 

Krok 1: Przymocuj zaciski szyny
Umieść Elite Rail Clamp with Extension Arm na szynie na jałowym obłożeniu w okolicy dołu pachowego, przy 
podpórce pod rękę i przekręć górne pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić. Powtórz po 
drugiej stronie stołu, przy górnej części uda, 25-30 cm poniżej środka cięcia. 
Zablokuj wysięgnik przesuwając uchwyt złącza.
WSKAZÓWKA: Przed montażem do szyny stołu operacyjnego poproś asystenta o wyprostowanie wysięgnika, 
częściowo go blokując poprzez dokręcenie pokrętła ~90%. Wysięgnik można tymczasowo położyć na pacjencie, 
podczas montażu Elite Rail Clamp, aby uniknąć opadnięcia wysięgnika oraz wzmocnić stabilność zacisku szyny.
PRZESTROGA: Należy unikać ucisku elementów ramy na ciało pacjenta, aby zapobiec uszkodzeniu nerwów.

Krok 2: Złóż pierścień
Połącz połówki pierścienia i zabezpiecz poprzez dokręcanie śruby po każdej stronie za pomocą klucza imbusowego. 
WSKAZÓWKA: Ten krok może być wykonany podczas początkowego liczenia narzędzi, zależnie od preferencji.
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Montaż ramy (ciąg dalszy)

Krok 3: Zamocuj Pierścień
Umieść pierścień na złączu zawiasowym na pierwszym ruchomym ramieniu. Użyj klucza imbusowego do 
dokręcenia. Powtórz z drugim ruchomym ramieniem.

Ogólna orientacja pierścienia powinna być w linii środkowej brzucha, lekko przesunięta w stosunku do 
dogłowowego końca nacięcia. 
WSKAZÓWKA: Ponowne ustawienie nie powinno być konieczne nawet do trzypoziomowego odsłonięcia. Gdy 
liczba poziomów rośnie, przesunięcie dogłowowe powinno się zmniejszyć.
WSKAZÓWKA: Umieść złącza wysięgników tak, aby zasłoniły rowki na śruby pierścienia, dzięki czemu będzie 
można wykorzystać 100% pozostałej części pierścienia.

Krok 4: Zamocuj przypinane złącza
Poluzuj złącza na pierścieniu obracając uchwyt T przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Przypnij 4-6 złączy na 
pierścieniu w równych odstępach.
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Uchwyty i haki

Mocowanie haków do uchwytów
Zamocuj wybrany hak do uchwytu wciskając przycisk i nakładając na złączkę. Wciśnij przycisk, aby uwolnić hak 
przełączając między pozycją obracalną i zablokowaną. 
Wkładka: 1 – Obracalny; 2 – Zablokowany

Mocowanie uchwytów do złączy
Przymocuj uchwyty z boku złącza na pierścieniu. Zablokuj uchwyt obracając uchwyt T zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uchwyty Free Angle
Haki mogą być ustawiane pod dowolnym kątem za pomocą klucza imbusowego. Dokręć mechanizm 
przekręcając klucz imbusowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować hak w żądanej pozycji. To 
może być wykonane przed lub po zamocowaniu uchwytu do ramy. 

Uchwyty Dual Angle
Po ustawieniu i dokręceniu ostrza przy użyciu mechanizmu Free Angle, jak opisano w poprzednim kroku, 
można uzyskać dodatkowe precyzyjne ustawienie przy użyciu klucza imbusowego do obracania żebrowanego 
mechanizmu Quick Angle (QA) w górę lub w dół. 
PRZESTROGA: Ogranicz obrót Quick Angle do mniej niż ćwierć obrotu.
Jeden obrót mechanizmu QA = kąt 24º
Wkładka: QA (Quick Angle)
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Zaawansowana technika MIS
Krok A: Nacięcie
Wykonywane jest nacięcie skóry skalpelem, zwykle o długości 4-6 cm. Jest poprzeczne dla większości przyczepów L5/S1 
(cięcie bikini) i pionowe dla wszystkich przyczepów powyżej L5 (L4/5, L3/4, itp.) oraz dla przyczepów wielopoziomowych. 
WSKAZÓWKA: W przypadku wcześniej istniejących blizn najlepiej naciąć skórę w ich linii, niezależnie od orientacji.
Wkładka: Głowa (strzałka w górę); Stopy (strzałka w dół)

Krok B: Natnij powięź mięśnia prostego brzucha (blaszkę przednią pochewki mięśnia prostego brzucha)
Dla pionowych nacięć skóry: Płaty podskórne są podnoszone i wykonuje się cięcie przyśrodkowe powięzi (zwykle 
po lewej) za pomocą diatermii. 
Dla poprzecznych nacięć skóry: Wykonywane jest nacięcie poprzeczne powięzi, a następnie uniesienie płatów 
podskórnych (cięcie Pfannesteila). 
B1: Odsłonięty mięsień prosty brzucha
B2: Powięź

Krok C: Ustaw ramę pierścienia, jak opisano na poprzednich stronach

Krok D: Odpreparuj i odsuń mięsień prosty brzucha
Dla pionowych nacięć skóry i powięzi: Uwalniane są pośrodkowe przyczepy mięśnia prostego brzucha i jest on 
odsuwany na boki.
Dla poprzecznych nacięć: Mięsień jest preparowany w linii pośrodkowej. Następnie odsuwany na boki.
D1: Blaszka przednia pochewki mięśnia prostego brzucha
D2: Blaszka tylna pochewki mięśnia prostego brzucha

Krok B: Odpreparuj otrzewną i moczowód
Ściana otrzewnej jest odpreparowana na tępo od bocznej ściany brzucha i odsuwana przyśrodkowo. 
Moczowód jest identyfikowany, odpreparowany i odsuwany razem ze ścianą otrzewnej. 
E1: Otrzewna
E2: Moczowód

Krok F: Odpreparuj i odsuń naczynia
Naczynia są odpreparowywane i odsuwane. Przy odsłonięciu L4/5 lub wyżej, cięcie zwykle wykonuje się bocznie 
od naczyń, natomiast cięcie w okolicy L5/S1 jest zwykle wykonywane przyśrodkowo do naczyń biodrowych. Żyły 
przeszywające są podwiązywane.
F1: Lewa żyła biodrowa wspólna
F2: Wcześnie odgałęziająca się żyła biodrowo-lędźwiowa z proksymalnie założoną podwiązką
F3: Lewa tętnica biodrowa wspólna

Krok G: Dokończ odsłonięcie kręgosłupa i zaznacz linię pośrodkową
Haki ustawiane są tak, aby odsłonić kręgosłup pośrodkowo. Linia pośrodkowa kręgosłupa/krążka jest określana 
za pomocą fluoroskopii i zaznaczona przez diatermię. Następnie wykonywana jest operacja kręgosłupa. 

Krok H: Usuń hak i zamknij ranę
Haki są usuwane, a naczynia, otrzewna i moczowód powracają na swoje miejsce. Odwróć kolejność montażu, aby sprawdzić 
unaczynienie i struktury miękkotkankowe. Następnie rana zamykana jest sposobem preferowanym przez chirurga.

Tył okładki
Znaczenie symboli:
Producent     Autoryzowany przedstawiciel EC     Znak CE     Ostrzeżenia / Środki ostrożności     Niesterylne



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



Uncompromised Exposure
VISIT US ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

Rev B
092419

dc ttjesalr

For a Free Trial Call Today *

1.800.227.7543

0297

* Free trial valid for U.S. customers only. Customers outside U.S. please call +1-231-922-0177 for availability.

© 2019 Thompson Surgical Instruments, Inc. Traverse City, Michigan. Printed in the U.S.A.

® S-Lock® , PLA®, and the “T Circle” logomark  are Registered Trademarks of Thompson Surgical Instruments, Inc.

Patents: trpat.com

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
phone: 231.922.0177 
fax: 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
THE NETHERLANDS

EC REP

Symbol Legend:

Manufacturer Authorized EC Rep CE Mark Warnings / Precautions Non-Sterile
0297EC REP




