
Εγχειρίδιο χρήσης Thompson RingTrack™: 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ RINGTRACK™ / ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οδηγίες εγκατάστασης RingTrack™

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 

Συνιστούμε να χαλαρώνετε την τάση στους διαστολείς κάθε 20 λεπτά ώστε να διασφαλίζεται η καλή κυκλοφορία του αίματος.

Ο διαστολέας Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για 
οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για περισσότερες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Για άλλα συστήματα Thompson Retractor, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.
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ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ
Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει. 

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου RingTrack™

ΒΗΜΑ 2: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΒΔΟΣ
Εισαγάγετε την οριζόντια ράβδο στην άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail Clamp και τοποθετήστε την όπως επιθυμείτε, εξασφαλίζοντας ότι ο σφιγκτήρας δακτυλίου 
είναι οριζόντιος και στραμμένος προς τα πάνω. Ανασηκώστε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να ασφαλίσει. 

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ) ΒΗΜΑ 2Α: ΑΡΘΡΩΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΒΔΟΣ
Εάν χρησιμοποιείτε αρθρωτή οριζόντια ράβδο, τοποθετήστε την όπως επιθυμείτε, εξασφαλίζοντας ότι ο σφιγκτήρας δακτυλίου είναι οριζόντιος και στραμμένος 
προς τα πάνω. Περιστρέψτε τη συρόμενη λαβή δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ RINGTRACK™ / ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Οδηγίες εγκατάστασης πλαισίου RingTrack™ ( Συνέχεια )

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ) ΒΗΜΑ 3A: ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Εάν χρησιμοποιείτε διαιρούμενο δακτύλιο, ευθυγραμμίστε τις οδοντώσεις στο αρσενικό και το θηλυκό άκρο. Εισαγάγετε το αρσενικό άκρο στο θηλυκό και 
περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί δεξιόστροφα για να τον σφίξετε.

ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ
Επιλέξτε τον κατάλληλο δακτύλιο για τη διαδικασία. Τοποθετήστε τον δακτύλιο μέσα στον σφιγκτήρα δακτυλίου, στο περιφερικό άκρο της οριζόντιας ράβδου και 
περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί για να ασφαλίσει.
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ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΒΕΣ
Εισαγάγετε τη λαβή της λεπίδας στην καστάνια της επιλογής σας και σύρετε την καστάνια στον δακτύλιο, στην επιθυμητή θέση, ανασύροντας τη λεπίδα όσο απαιτείται. 

ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Πιέστε την επάνω αυλακωτή σκανδάλη της καστάνιας.

Οδηγίες για καστάνια και λαβή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Εναλλακτικά, η καστάνια μπορεί να τοποθετηθεί στον δακτύλιο πριν από την προσθήκη διαστολέα.
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Οδηγίες προαιρετικής καστάνιας

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ
Τοποθετήστε τη λεπίδα στην καστάνια υπό τη γωνία που επιθυμείτε. Για να την απελευθερώσετε, πιέστε την κάτω σκανδάλη της καστάνιας.

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ) ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ ΜΕ ΚΛΙΠ

Για να απελευθερώσετε την καστάνια με κλιπ από το πλαίσιο, πιέστε το πίσω μέρος του κλιπ και σύρετε την καστάνια προς τα πίσω.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ RINGTRACK™ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
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( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ) ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΕΠΙΔΕΣ S-LOCK®
Προσαρτήστε τη λεπίδα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λεπίδας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λεπίδα και επιλέξτε 
εναλλάξ τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ) ΛΑΒΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ
Οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία 45º προς τα πάνω ή προς τα κάτω με το χέρι ή με λαβή T.

Οδηγίες για προαιρετικές λαβές και λεπίδες

1 - Περιστροφή

2 - Ασφάλιση
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