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Brugervejledning til Thompson anteriort lumbalt ringsystem: 
OPSÆTNINGSANVISNINGER TIL THOMPSON ANTERIORT LUMBALT RINGSYSTEM

Uncompromised Exposure™
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BRUGERVEJLEDNING TIL AL-RAMMERING  /  OPSÆTNING AF RAMMERING

Brugervejledning til anterior lumbal rammering

Advarsler og forholdsregler:

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson kirurgiske retraktorsystemer og tilbehør leveres usterile. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning 
i rengøring, sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.

Symbolforklaring:

Producent

EC REP

Godkendt EU-repræsentant CE-mærke Advarsler/forholdsregler Usteril

VED ANVENDELSE AF ET JACKSON-SPINALBORD: JACKSON-RAMMEADAPTER
Placer Jackson-rammeadapteren på bordet, og drej knophåndtaget med uret for at stramme det. Når adapteren er fastgjort, kan en 
Thompson-skinneklemme tilføjes.
BEMÆRK: Jackson-rammeadapteren er udelukkende beregnet til montering af Thompson Retractors. Adapteren må IKKE anvendes med 
andre retraktorer, da den muligvis ikke vil være kompatibel.

Opsætning af rammering 
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BRUGERVEJLEDNING TIL AL-RAMMERING  /  OPSÆTNING AF RAMMERING (FORTSAT)

TRIN 1: SKINNEKLEMMER
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke tæt på patientens armhule, ved siden af armunderlaget, og drej knophåndtaget med 
uret for at stramme det. Gentag dette på den modsatte side af bordet, tæt ved den øverste del af låret, 10-12 tommer (25-30 cm) cm under snittets midte.

Opsætning af rammering (fortsat)

TRIN 2: TILFØJELSE AF FORLÆNGERARME
Indsæt forlængerarmen i samlingen på Elite Rail Clamp, placer, og vend kamleddets håndtag for at låse. Gentag på den modsatte side. 
Når forlængerarmen er på plads, justeres den ved, at det sorte greb drejes mod uret, så det løsnes, og med uret for at stramme det.
TIP: For nemmere montering kan du stramme det sorte greb før dette trin, hvilket holder den justerbare del af armen på plads.

TRIN 3: SAMLING AF RINGEN
Forbind ringens to halvdele, og fastgør dem ved at spænde skruen på hver side vha. sekskantnøglen.  
Sørg for, at begge sider af rammeringen sidder korrekt, inden skruerne strammes til.
TIP: Ringen kan formonteres ved starten af proceduren eller under opsætningen af rammen.

BEMÆRK: INDEN RINGHALVDELENE SKILLES AD, SKAL DET KONTROLLERES, AT BEGGE SKRUER ER FRIGJORT HELT FRA HINANDEN. 
SKRUEN MÅ IKKE TVINGES IND ELLER UD AF RINGEN.
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BRUGERVEJLEDNING TIL AL-RINGSYSTEM  /  OPSÆTNING AF RAMMERING (FORTSAT)

Opsætning af rammering (fortsat)

MONTERING AF OVAL RING (VALGFRIT)
Forbind ringens forlængerstykker med den halve ring ved at føre han-enden af ringen ind i forlængerstykkets hun-ende og dreje forlængerstykket 
med uret, så det strammes til. Gentag med den anden ringhalvdel og det andet forlængerstykke. Forbind ringens to halvdele, og fastgør dem ved 
at spænde skruen på hver side vha. sekskantnøglen. 
TIP: Ringen kan formonteres ved starten af proceduren eller under opsætningen af rammen.
DEMONTERING TIP: Sekskantværktøjet kan eventuelt føres ind i forlængelsesstykkets ydre hul som en hjælp til at dreje forlængerstykket mod uret, 
når det skal frigøres.

MONTERING AF RINGHÆNGSEL (VALGFRIT)
Forbind ringhængslets forlængerstykker med den halve ring ved at føre han-enden af ringen ind i ringhængselforlængerstykkets hun-ende og dreje 
ringhængselforlængerstykket med uret, så det strammes til. Gentag med den anden ringhalvdel og det andet ringhængselforlængerstykke. Forbind ringens to 
halvdele og sørg for, at grebene på hængselforlængerne peger mod ringens ydersider. Fastgør dem ved at spænde skruen på hver side vha. sekskantnøglen.

JUSTERING AF RINGHÆNGSEL 
Drej grebene på ringhængselforlængerstykkerne mod uret for at løsne dem. Juster ringens to halvdele til den ønskede position, og drej grebene 
på ringhængselforlængerstykkerne med uret for at spænde dem. Sørg for, at savtakkerne er afpasset med hinanden på sikker vis. 
TIP: Ringen kan formonteres ved starten af proceduren eller under opsætningen af rammen.

BEMÆRK: INDEN RINGHALVDELENE SKILLES AD, SKAL DET KONTROLLERES, AT BEGGE SKRUER ER FRIGJORT HELT FRA HINANDEN. 
SKRUEN MÅ IKKE TVINGES IND ELLER UD AF RINGEN.

BEMÆRK: INDEN RINGHALVDELENE SKILLES AD, SKAL DET KONTROLLERES, AT BEGGE SKRUER ER FRIGJORT HELT FRA HINANDEN. 
SKRUEN MÅ IKKE TVINGES IND ELLER UD AF RINGEN.
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BRUGERVEJLEDNING TIL AL-RINGSYSTEM  /  OPSÆTNING AF RAMMERING (FORTSAT)

Opsætning af rammering (fortsat)

TRIN 4: MONTERING AF RING
Placer ringen i hængselleddet på den første leddelte arm. Brug sekskantværktøjet til at stramme det. Gentag med den anden leddelte arm. Ringen skal 
være anbragt 2-3 tommer (5-7,5 cm) over patienten.

TRIN 6: MONTER HÅNDTAGENE PÅ KLEMMERNE
Monter håndtagene ved at føre dem ind i siden på klemmen. Fastgør håndtaget ved at dreje glide-T-håndtaget med uret.

TRIN 5: MONTERING AF LEDKLEMMER
Åbn klemmen helt ved at dreje glide-T-håndtaget mod uret. Sæt klemmerne fast på ringen på de ønskede steder.
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BRUGERVEJLEDNING TIL AL-RINGSYSTEM  /  OPSÆTNING AF RAMMERING

S-LOCK®-HÅNDTAG OG -BLADE
Monter bladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem positionerne 
“dreje” og “låst”.

HÅNDTAG MED DOBBELT VINKEL
Efter placering og spænding af bladet vha. frivinkelmekanismen som beskrevet på det foregående trin kan der opnås yderligere nøjagtig vinkling ved 
at anvende sekskantværktøjet til at dreje den ribbede hurtigvinkelmekanisme (Quick Angle, QA) op eller ned. 

HÅNDTAG MED FRI VINKEL 
Bladene kan vinkles frit ved at placere sekskantværktøjet i frivinkelmekanismen og placere bladet det ønskede sted. Spænd mekanismen for at fastgøre 
bladet ved at dreje sekskantværktøjet med uret. Dette kan gøres, før eller efter håndtaget er blevet fastgjort til rammen.

Håndtag og blade

1 - Dreje

2 - Låst

QA
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BRUGERVEJLEDNING  /  HÅNDTAG OG BLADE

Håndtag og blade

MONTERING AF KLEMMEHÅNDTAG
Med leddet i ulåst position anbringes klemmen på rammen på det 
ønskede sted. Positioner bladet i snittet, og vend kamleddets håndtag 
for at låse det fast.

FJERNELSE AF KLEMMEHÅNDTAG
Vend kamleddets håndtag til ulåst position, tryk på kamleddets 
bagside med tommel- og pegefinger, og løft det forsigtigt 
af armen.

QUICK ANGLE-HÅNDTAG
Retraktorblade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller med et T-håndtag.

MINI MICRO-ADJUSTABLE-HÅNDTAG
Træk bladene længere tilbage ved at dreje grebet på Micro-Adjustable håndtaget med uret. Udløs spændingen ved at trykke på palen. Grebet på Mini 
Micro-Adjustable kan foldes ned, så der dannes en endnu lavere profil.
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