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Retrator Thompson
Exposição descomprometida
Técnicas da Thompson: Sistema de anel lombar anterior / Acesso MIS ALIF avançado
“O Sistema de anel lombar anterior da Thompson fornece uma plataforma simples, segura e intuitiva para alcançar 
uma exposição consistente da coluna vertebral da linha media executando uma incisão mínima ao mesmo tempo que 
proporciona a máxima exposição da coluna vertebral anterior
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
O Dr. Schoeff é um cirurgião geral certificado, que realizou a sua formação de internato na University of Cincinnati. A 
sua prática cirúrgica em Denver, CO é dedicada à exposição da coluna vertebral anterior, incluindo revisão complexo 
lombar, toracolombar, torácica e cervical. Nesta era de cuidados cada vez mais subespecializados, a sua prática focada 
na exposição da coluna vertebral permitiu avanços significativos nas técnicas, direcionadas a abordagens minimamente 
invasivas na coluna vertebral anterior. 
Como líder de pensamento, educador e inovador, a sua compreensão do espaço da coluna vertebral anterior e a 
necessidade de uma exposição segura, eficaz e eficiente da coluna vertebral da linha média proporcionaram uma base 
para a colaboração com os retratores Thompson, líderes de mercado em design de retratores cirúrgicos. Este esforço 
de colaboração, que culminou no Thompson Anterior Lumbar Ring System, representa uma evolução significativa do 
retrator tradicional de estrutura em anel, tendo como objetivo minimizar o impacto do retrator qo mesmo tempo que 
maximiza a exposição da coluna vertebral, tudo através de pequenas incisões na pele com um trauma limitado nos 
tecidos.

Os cirurgiões familiarizados com uma estrutura em anel irão achar o Anterior Lumbar Ring System incrivelmente intuitivo, com 
um modo de funcionamento semelhante aos outros anéis mas com acentuadas melhorias. A configuração simplificada inclui 
grampos de calha e braços de  extensão de uma só peça, assim como uma ferramenta para a montagem do anel e inclinação da 
lâmina, tornando a montagem do Thompson AL Ring System rápida e fácil.

Retração segura
As junções circulares de baixo perfil fixam-se e soltam-se facilmente da estrutura do anel, ao mesmo tempo que 
proporcionam uma fixação forte e segura das pegas do retrator.

Configuração bilateral estável
Os braços articulados versáteis estabilizam a estrutura do anel ao mesmo tempo que maximizam a área de trabalho em 
redor do campo cirúrgico, mantendo um perfil extremamente baixo.

Pegas Free e Dual Angle
Permitem um posicionamento preciso e táctil da lâmina. As pegas Dual Angle permitem microajustes adicionais na 
inclinação das lâminas. 

Nota: uma vez que procuramos continuamente fornecer os melhores produtos possíveis, algumas das imagens neste 
manual do utilizador podem ser diferir ligeiramente relativamente ao produto recebido. 

Aviso: o retrator Thompson é fornecido não estéril. Consulte o Thompson Retractor IFU para instruções sobre a limpeza, 
esterilização e cuidados, assim como advertências e precauções adicionais.

Perguntas ou informações adicionais: +1-231-922-0177
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Componentes do Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit

Aviso do sistema: o Elite Rail Clamp e o Extension Arm podem ser encomendados como componentes separados. 
Contacte-nos para obter mais informações.

Visite-nos online: thompsonsurgical.com
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Configuração da estrutura

(Octional) Adaptador de estrutura Jackson
Se utilizar uma mesa Jackson para cirurgia à coluna vertebral, ligue adaptadores de estrutura Jackson à axila direita 
(diretamente adjacente à placa do braço) e à coxa/anca esquerda superior (10-12" abaixo do ponto médio da incisão 
vertical ou ao nível da incisão transversal).
SUGESTÃO: evite cobrir os grampos com lençóis, etc.

Passo 1: ligue os grampos de calha
Coloque o Elite Rail Clamp with Extension Arm na calha sobre com o campo estéril próximo da axila do doente, adjacente 
à placa do braço, e rode o botão superior no sentido dos ponteiros do relógio para apertar. Repita no lado oposto da 
mesa, próximo da coxa superior, 10-12" abaixo do ponto médio da incisão. 
Fixe o braço articulado em posição virando a pega articulada para bloquear.
SUGESTÃO: antes de fixar à calha da cama do bloco cirúrgico, peça ao técnico ou ao assistente para esticar o braço 
articulado, bloqueando-o parcialmente em posição apertando o botão preto ~90%. O braço articulado pode então 
momentaneamente assentar sobre o doente enquanto o Elite Rail Clamp é fixo, de modo a evitar que o braço articulado 
se mova e para reduzir o “fator de oscilação” do grampo de calha.
PRECAUÇÃO: evite comprimir o corpo do doente com componentes da estrutura de modo a evitar danos nos nervos.

passo 2: Montagem do anel
Ligue as metades do anel e fixe-as apertando o parafuso em cada lado utilizando a ferramenta hexagonal. 
SUGESTÃO: este passo pode ser realizado durante a contagem inicial dos instrumentos, se preferido.
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Configuração da estrutura (continuação)

Passo 3: Fixação do anel
Coloque o anel na articulação da pega no primeiro braço articulado. Utilize a ferramenta hexagonal para apertar. Repita 
no segundo braço articulado.
A orientação geral do anel deve ser na linha média do abdómen, ligeiramente deslocada para a extensão cefálica da 
incisão.
SUGESTÃO: não deverão ser necessários reajustes ATÉ uma exposição de nível 3. À medida que o número de níveis 
aumenta, o deslocamento cefálico deverá diminuir.

SUGESTÃO: coloque as articulações do braço articulado de modo a que cubram a ranhura para os parafusos de anel, 
permitindo que 100% do anel exposto seja utilizado.

Passo 4: Fixação das articulações de encaixe
Solte as articulações circulares rodando a pega em T deslizante no sentido contrários ao dos ponteiros do relógio. Encaixe 
4 - 6 articulações circulares no anel, espaçadas uniformemente.
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Pegas e lâminas

Fixação das lâminas do retrator às pegas
Fixe a lâmina selecionada à pega selecionada empurrando o êmbolo e introduzindo o bico da lâmina. Empurre o 
êmbolo para soltar a lâmina e alterne entre as posições 'rotação' e fixo'.
Inserção: 1 - Rotação; 2 - Fixo

Fixação das pegas às articulações
Fixe as pegas encaixando-as na lateral da articulação circular. Fixe a pega em posição rodando a pega em T deslizante no 
sentido dos ponteiros do relógio.

Pegas Free Angle
As lâminas podem ser inclinadas livremente colocando a ferramenta hexagonal no mecanismo de ângulo livre e posicionando 
a lâmina no local pretendido. Aperte o mecanismo para fixar a lâmina em posição rodando a ferramenta hexagonal no sentido 
dos ponteiros do relógio. Isto pode ser realizado antes ou depois de a pega ser fixa na estrutura. 

Pegas Dual Angle
Depois de posicionar e apertar a lâmina utilizando o mecanismo de ângulo livre, conforme descrito no passo anterior, 
pode ser obtida uma inclinação precisa adicional utilizando a ferramenta hexagonal para rodar o mecanismo Quick 
Angle canelado ( QA ) para cima ou para baixo. 
PRECAUÇÃO: limite a rotação do Quick Angle a menos de um quarto de volta.
Uma rotação do mecanismo QA = ângulo de 24º.
Inserção: QA (Quick Angle)
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Técnica MIS avançada

Passo A: Incisão
É utilizado um bisturi para fazer uma incisão na pele, geralmente com uma extensão de 4-6 cm. É orientada 
transversalmente para a grande maioria das fusões simples de nível L5/S1 (corte do biquini) e verticalmente para todas 
as fusões acima de L5 (L4/5, L3/4, etc.) ou de todas as fusões multinível.
SUGESTÃO: quando existir uma cicatriz pré-existente, é preferível utilizar para incisão na pele, independentemente da 
orientação.
Inserção: Cabeça (seta para cima); Dedo (seta para baixo)

Passo B: efetue uma incisão na fascia do reto (bainha anterior do reto)
Para incisões verticais na pele: as pregas subcutâneas são elevadas sendo realizada uma incisão fascial paramediana 
(mais frequentemente no lado esquerdo) com cauterização.
Para incisões transversais na pele: é realizada uma incisão fascial transversal, seguida da elevação das pregas fasciais 
(disseção tipo Pfannesteil).
B1: Reto abdominal exposto
B2: Fascia

Passo C: configure a estrutura em anel conforme descrito nas páginas anteriores

Passo D: mobilize e retraia o reto
Para incisões verticais na pele e na fascia: os anexos da linha média do músculo reto abdominal são libertados e o 
músculo é retraído lateralmente.
Para incisões transversais: o músculo é mobilizado na linha média. Em seguida, o músculo é retraído lateralmente.
D1: Bainha anterior do reto
D2: Bainha posterior anterior do reto

Passo E: Mobilize o peritoneu e o uréter
O saco peritoneal é mobilizado frontalmente da parede abdominal lateral e retraído medialmente. 
O uréter também é identificado, mobilizado e retraído juntamente com o saco peritoneal.
E1: Peritoneu
E2: Uréter

Passo F: mobilize e retraia os vasos sanguíneos
Os vasos sanguíneos são mobilizados e retraídos. Durante a exposição de L4/5 ou superior, a disseção é normalmente 
realizada ao longo da lateral dos vasos sanguíneos, enquanto que a disseção do espaço L5/S1 é normalmente realizada 
medialmente aos vasos ilíacos. São ligados perfuradores segmentais.
F1: Veia ilíaca esquerda comum
F2: Ramificação anterior da veia iliolombar com nó de seda proximal
F3: Artéria ilíaca esquerda comum

Passo G: Finalize a exposição da coluna vertebral e marque a linha média
Os retratores são colocados para fornecer exposição da coluna vertebral da linha média. A linha média da coluna 
vertebral/disco é identificada utilizando fluoroscopia e marcada com cauterização. O procedimento na coluna vertebral 
é então executado.

Passo H: Remova o retrator e feche a ferida
Os retratores são removidos e os vasos sanguíneos, o peritoneu e o uréter votam à sua posição normal. Reveja a 
sequência de colocação para verificar a vasculatura e, em seguida, as estruturas dos tecidos moles. Em seguida, a ferida é 
fechada utilizando o método de preferência do cirurgião.

Contracapa
Legenda dos símbolos:
Fabricante     Representante autorizado para a UE     Marcação CE     Advertências/Precauções     Não estéril



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
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