
„Thompson RingTrack™“ naudojimo instrukcija: 
„THOMPSON RINGTRACK™“ PARUOŠIMO INSTRUKCIJOS

„Uncompromised Exposure™“
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„RINGTRACK™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / PARUOŠIMO VEIKSMAI

„RingTrack™“ paruošimo instrukcijos

Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

PERSPĖJIMAS. Paciento kūno nesuspauskite rėmo komponentais, kad nepažeistumėte nervų. 

Rekomenduojame kas 20 min. atpalaiduoti retraktorius, kad būtų užtikrintas tinkamas kraujo tekėjimas.

„Thompson Retractor“ pateikiamas nesterilus. Valymo, sterilizavimo ir priežiūros instrukcijas rasite „Thompson Retractor“ naudojimo 
instrukcijoje.

Papildomus įspėjimus ir perspėjimus rasite „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Norėdami informacijos apie kitas „Thompson Retractor“ sistemas, žiūrėkite kiekvienos jų atitinkamą naudojimo instrukciją.
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1 VEIKSMAS. TURĖKLO SPAUSTUVAS
Uždėkite „Elite Rail Clamp“ turėklo spaustuvą ant turėklo virš sterilios uždangos ir užveržkite viršutinę rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 

„RingTrack™“ rėmo paruošimo instrukcijos

2 VEIKSMAS. HORIZONTALUS STRYPAS
Įstatykite horizontalų strypą į jungtį „Elite Rail Clamp“ ant turėklo spaustuvo, nustatykite kaip pageidaujama, užtikrindami, kad žiedo spaustuvas būtų 
horizontalioje padėtyje ir nukreiptas į viršų. Apverskite kumštelinės jungties rankeną, kad užfiksuotumėte. 

(PASIRINKTINAI) 2A VEIKSMAS. ŠARNYRINIS HORIZONTALUS STRYPAS
Jei naudojate šarnyrinį horizontalų strypą, nustatykite jį kaip pageidaujate, užtikrindami, kad jis būtų horizontalioje padėtyje ir nukreiptas į viršų. 
Pasukite slankiojančią rankeną pagal laikrodžio rodyklę, kad priveržtumėte.
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„RINGTRACK™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / PARUOŠIMO VEIKSMAI

„RingTrack™“ rėmo paruošimo instrukcijos (tęsinys)

(PASIRINKTINAI) 3A VEIKSMAS. SEGMENTUOTO ŽIEDO SURINKIMAS
Jei naudojate segmentuotą žiedą, išlygiuokite žymas kištukiniame ir lizdiniame galuose. Įstatykite, pasukite rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę, kad 
priveržtumėte.

3 VEIKSMAS. ŽIEDO PRITVIRTINIMAS 
Pasirinkite procedūrai tinkamą žiedą. Įstatykite žiedą žiedo spaustuvo viduje distaliniame horizontalaus strypo gale ir pasukite rankenėlę, kad 
užfiksuotumėte.
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REKETINIAI MECHANIZMAI IR RANKENOS
Įstatykite ašmenų rankeną į pasirinktą reketinį mechanizmą ir paslinkite reketinį mechanizmą ant žiedo į pageidaujamą vietą, prireikus atitraukdami. 

ATITRAUKIMO ATLEIDIMAS
Spauskite viršutinį skląstį su grioveliu ant reketinio mechanizmo.

Reketinio mechanizmo ir rankenos instrukcijos

PASTABA. 
Prieš uždedant retraktorių, reketinis mechanizmas taip pat gali būti užstumtas ant žiedo.
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Papildomos reketinio mechanizmo instrukcijos

(PASIRINKTINAI) SULENKIMO REKETINIAI MECHANIZMAI
Sulenkite ašmenis reketiniame mechanizme kaip pageidaujate. Norėdami atleisti, nuspauskite apatinį reketinio mechanizmo skląstį.

(PASIRINKTINAI) SPAUSTUKAI SU REKETINIAIS MECHANIZMAIS

Norėdami atleisti spaustuką su reketiniu mechanizmu nuo rėmo, nuspauskite galinę spaustuko dalį ir paslinkite atgal.

„RINGTRACK™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / PASIRINKTINIAI KOMPONENTAI
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(PASIRINKTINAI) „S-LOCK®“ RANKENOS + AŠMENYS
Uždėkite ašmenis ant rankenos stumdami stūmoklį ir įstatydami ašmenų įmovą. Stumkite stūmoklį, kad atleistumėte ašmenis ir sukeistumėte pasukimo 
ir užfiksavimo padėtis.

(PASIRINKTINAI) GREITO SULENKIMO RANKENOS
Ašmenis galima nulenkti 45º kampu aukštyn arba žemyn ranka arba T formos rankena.

Papildomos rankenų + ašmenų instrukcijos

1 – pasukimas

2 – užfiksavimas
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