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Framsida
Thompson - sårhake
Riskfri blottläggning
Thompson-teknik: Ring-system för främre ländrygg/Avancerad MIS ALIF åtkomst
"Thompson’s Anterior Lumbar Ring System för främre ländrygg ger en enkel, säker och intuitiv plattform för att 
uppnå en konsekvent exponering av ryggradens mittlinje med minimal snittstorlek samtidigt som den erbjuder 
en maximal exponering av den främre ryggraden.”
- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff är en specialist i allmänkirurgi, som fullföljde sin specialistutbildning på University of Cincinnati. 
Hans kirurgklinik i Denver, CO är specialiserad på främre ryggradsblottläggning, inklusive ländrygg, 
torakolumbar, bröstkorg och komplex reparation av näck-kotor. I denna tid av alltmer subspecialiserad vård, 
har hans kliniks fokus på ryggradsexponering möjliggjort betydande framsteg i tekniker som ägnar sig åt 
minimalinvasiva metoder för den främre ryggraden. 
Som en ledande aktör, pedagog och innovatör, har hans förståelse av den främre ryggraden och behovet av 
ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt att blottlägga ryggradens mittlinje utgjort en grund för samarbete 
med Thompson Retractors, marknadsledaren inom kirurgisk sårhaksdesign. Detta samarbete, som kulminerade 
i Thompson Anterior Lumbar Ring System, representerar ett signifikant framsteg av den traditionella 
ringramssårhaken vars mål är att minimera sårhakens avtryck och samtidigt maximera ryggradsblottläggningen, 
allt genom små hudsnitt med begränsat vävnadstrauma som följd.

Kirurger som är vana vid ringramar kommer att finna Anterior Lumbar Ring System otroligt intuitivt, eftersom 
det fungerar på liknande sätt som andra ringar men med markanta förbättringar. Den strömlinjeformade 
uppställningen består av en skenklämma och förlängningsarmar i ett stycke, samt ett enstaka verktyg för både 
ringmontering och bladjustering. Detta gör att Thompson AL Ring System är snabbt och enkelt att montera.

Säker tillbakadragning
Cirkellänkar med låg profil kläms enkelt på och tas enkelt av från ringramen, samtidigt som de ger ett starkt och 
säkert fäste för sårhakshandtagen. 

Stabil bilateral uppställning
Behändiga förlängningsarmar stabiliserar ringramen och maximerar samtidigt arbetsområdet runt 
operationsområdet med bibehållande av en extremt låg profil.

Free och Dual Angle-handtag
Möjliggör exakt, taktil bladinställning. Dual Angle-handtag garanterar ytterligare mikrojusteringar av bladvinklarna. 

OBS! Eftersom vi kontinuerligt eftersträvar att leverera bästa möjliga produkter, kan vissa bilder i den här 
användarhandboken se lite annorlunda ut än den mottagna produkten. 

OBS! Thompsons sårhake tillhandahålls i ett icke-sterilt tillstånd. Hänvisa till Thompson Retractor IFU för 
rengöring, sterilisering och vårdinstruktioner, samt ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

Förfrågningar eller ytterligare information: +1-231-922-0177
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Komponenter för Anterior Lumbar Ring System + Advanced MIS Blade Kit 

Systeminformation: Elite Rail Clamp och Extension Arm kan beställas som separata komponenter. Ring för 
information.

Besök oss online: thompsonsurgical.com
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Raminställning

(Valfritt) Jackson ramadapter
Om du använder ett Jackson ryggradsbord monterar du Jacksons ramadaptrar vid höger armhåla (direkt intill 
armstödet) och vänster övre lår/höft (25–31 cm under mittpunkten för det vertikala snittet eller i nivå med tvärsnittet).
TIPS: Undvik att täcka klämmor med draperingar etc. 

Steg 1: Anslut skenklämmor
Placera Elite Rail Clamp with Extension Arm på skenan över den sterila draperingen nära patientens armhåla 
jämte armstödet och dra åt genom att vrida den övre skruven medurs. Upprepa detta på motsatt sida av bordet, 
nära övre låret, 25–31 cm under snittets mittpunkt. 
Säkra förlängningsarmen på plats genom att vrida länkhandtaget till låsläge.
TIPS: Innan du ansluter till operationssalens bäddskena, be en skrubbtekniker eller assistent räta ut 
förlängningsarmen och delvis låsa den i läge genom att dra åt den svarta knappen ~90%. Förlängningsarmen 
kan sedan ligga en kort stund på patienten medan Elite Rail Clamp säkras, detta för att undvika att 
förlängningsarmen 'floppar" och minska skenklämmans "sölfaktor".
VARNING: Undvik att trycka på patientens kropp med ramkomponenterna för att undvika nervskador.

Steg 2: Montera ringen
Anslut ringhalvorna och säkra med åtdragningsskruven på vardera sida med hjälp av sexkantsverktyget.
TIPS: Det här steget kan göras under den inledande instrumenträkningen, om så önskas.
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Raminställning (fortsatt)

Steg 3: Anslut ringen
Placera ringen i gångjärnslänken på den första ledade armen. Använd sexkantsverktyget för att dra åt. Upprepa 
för den andra ledade armen.
Ringens allmänna orientering bör vara vid bukens mitt, något förskjutet till snittets kranieriktning.

TIPS: Justering bör inte vara nödvändig för blottläggning på upp till tre nivåer. När antalet nivåer ökas, bör 
kranieförskjutningen minskas.
TIPS: Placera förlängningsarmslänkar så att de täcker ringskruvarnas spår, vilket meför att 100% av den 
blottlagda ringen kan användas.

Steg 4: Anslut Clip-On-länkar
Lossa cirkellänkarna genom att vrida det skjutbara T-handtaget moturs. Kläm på 4–6 cirkellänkar på ringen, 
jämnt åtskilda.
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Handtag och blad

Anslutning av sårhaksblad till handtag
Sätt fast det valda bladet på handtaget genom att trycka på kolven och föra in bladnippeln. Tryck på kolven för 
att lösgöra bladet och växla mellan "svängbar" och "låst" läge.
Infälld bild: 1 - Svängbar; 2 - Låst

Anslutning av handtag till länkar
Fäst handtagen genom att klämma på i cirkellänkens sida. Säkra handtaget i läge genom att vrida det skjutbara 
T-handtaget medurs.

Free Angle-handtag
Bladen kan vinklas fritt genom att placera sexkantsverktyget i frivinkelmekanismen och placera bladet på 
önskad plats. Dra åt mekanismen för att säkra bladet i läge genom att vrida sexkantsverktyget medurs. Detta kan 
ske före eller efter att handtaget har blivit fastsatt på ramen. 

Dual Angle-handtag
Efter placering och åtdragning av bladet med frivinkelmekanismen enligt beskrivningen i föregående steg kan 
ytterligare exakt vinkling uppnås genom att använda sexkantsverktyget för att rotera den räfflade Quick Angle-
mekanismen (QA) uppåt eller neråt.
VARNING: Begränsa vridningen av Quick Angle till mindre än ¼ varv. Ett varv på QA-mekanismen = 24º vinkel.
Infälld bild: QA (Quick Angle)
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Avancerad MIS-teknik

Steg A: Snitt
En skalpell används för att göra ett hudsnitt, vanligtvis mellan 4–6 cm lång. Den är orienterad tvärs över de allra flesta L5/
S1 enkelnivåfusionerna (bikini-skärning) och vertikalt mot alla fusioner över L5 (L4/5, L3/4 etc.) eller alla flernivåfusioner.
TIPS: När ett redan existerande ärr finns, är det att föredra att använda för hudsnitt, oavsett orientering.
Infälld bild: Huvud (uppåtriktad pil); Tå (nedåtriktad pil)

Steg B: Snitta Rectus Fascia (främre bukbindvävshinnan)
För vertikala hudsnitt: Subkutana flikar förhöjs och en paramedian (oftast på vänster sida) snitt i bindvävshinnan 
görs med kauterisation.
För tvärgående hudsnitt: Ett tvärgående snitt i bindvävshinnan görs, följt av förhöjning av bindvävshinneflikar 
(Pfannesteil-typ dissektion).
B1: Blottlagd Rectus Abdominis
B2: Fascia

Steg C: Inställning av ringramen, som beskrivet på föregående sidor

Steg D: Mobilisering och tillbakadragning av bukmuskeln
För vertikala hud- och bindvävshinnesnitt: Den raka bukmuskelns mittlinjefäste lösgörs och muskeln dras 
tillbaka i sidled.
För tvärgående snitt: Muskeln mobiliseras vid mittlinjen. Muskeln dras sedan tillbaka in i sidled.
D1: Främre bukmuskelhinna
D2: Bakre bukmuskelhinna

Steg E: Mobilisera bukhinnan och urinledaren
Bukhinnesäcken mobiliseras enkelt från den laterala bukväggen och tillbakadragen medialt.
Urinledaren identifieras, mobiliseras och dras också tillbaka tillsammans med Bukhinnesäcken.
E1: Bukhinnan
E2: Urinledaren

Steg F: Mobilisera och dra tillbaka blodkärl
Blodkärl mobiliseras och dras tillbaka. Under blottläggning av L4/5 eller högre, utförs dissektion typiskt längs 
kärlens laterala aspekt, medan dissektion av L5/S1-utrymmet utförs typiskt medialt till höftkärl. Segmentala 
perforanter underbinds.
F1: Vänster gemensam höft ven
F2: Tidigt förgrenande iliolumbar ven med silkebindning proximalt
F3: Vänster gemensam höftartär

Steg G: Slutför ryggradsblottläggning och markera mittlinjen
Sårhakar placeras för att ge blottläggning av ryggradens mittlinje. Ryggradskotornas mittlinje identifieras med 
hjälp av fluoroskop och markeras med kauterisation. Sedan genomförs ryggradsförfarandet. 

Steg H: Ta bort sårhakar och sy ihop såret
Sårhakar avlägsnas och blodkärlen, bukhinnan och urinledaren får återgå till sina normala lägen. Använd 
omvänd ordningsföljd för att kontrollera blodkärl, därefter mjukvävnadsstrukturer. Såret sys sedan ihop med 
kirurgens föredragna metod.

Baksida
Teckenförklaring av symboler:
Tillverkare     Auktoriserad EG-representant     CE-märke     Varningar/Försiktighetsmått Icke-steril



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
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D2B1
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