
Thompson RingTrack™ Gebruikershandleiding: 
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN THOMPSON RINGTRACK™

Uncompromised Exposure™
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RINGTRACK™ GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTALLATIESTAPPEN

RingTrack™ Instructies voor installatie

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

LET OP: Druk niet met frameonderdelen op het lichaam van de patiënt om zenuwschade te voorkomen. 

Wij adviseren elke 20 minuten de spanning van de wondspreiders te laten om voor een goede bloedstroming te zorgen.

De Thompson Retractor wordt niet-steriel geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor instructies voor 
de reiniging, sterilisatie en verzorging ervan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor aanvullende waarschuwingen en aandachtspunten.

Voor de andere Thompson Retractor-systemen dient u per systeem de gebruikershandleiding te raadplegen.
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STAP 1: RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 

RingTrack™ Instructies voor het installeren van het frame

STAP 2: HORIZONTALE STANG
Steek de horizontale stang in het verbindingsstuk op de Elite Rail Clamp en plaats deze in de juiste positie waarbij u ervoor zorgt dat de ringklem in  
horizontale positie is met de voorkant omhoog gericht. Kantel de scharnierhendel omhoog om vast te klemmen. 

(OPTIONEEL) STAP 2A: HORIZONTALE STANG MET KOGELSCHARNIER
Als de horizontale stang met kogelscharnier gebruikt wordt, plaats deze stang dan in de gewenste positie en zorg ervoor dat de ringklem in horizontale 
positie is met de voorkant omhoog gericht. Draai de schuifhendel rechtsom om de stang vast te klemmen.
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RINGTRACK™ GEBRUIKERSHANDLEIDING / INSTALLATIESTAPPEN

RingTrack™ Instructies voor het installeren van het frame (Vervolg)

(OPTIONEEL) STAP 3A: DE GESEGMENTEERDE RING MONTEREN
Bij het gebruik van de gesegmenteerde ring dient u de bout met de kartelrand op de kartelhouders te plaatsen. Steek de bout met kartelrand in de 
kartelhouder en draai de knop rechtsom om de bout vast te draaien.

STAP 3: BEVESTIG DE RING
Selecteer de juiste ring voor de procedure. Plaats de ring in de ringklem op het uiteinde van de horizontale stang en draai aan de knop om de ring vast 
te klemmen.
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STEELHOUDERS EN STELEN
Steek de steel van de wondhaak in de steelhouder naar keuze en schuif de steelhouder op de ring naar de gewenste locatie om de wond te spreiden. 

OM DE SPREIDING TE ONTSPANNEN
Druk op het geribbelde uiteinde van de pal op de steelhouder.

Instructies voor steelhouder en steel

OPMERKING: 
De steelhouder kan ook op de ring geschoven worden voordat de wondspreider er aan te pas komt.
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Optionele instructies voor de steelhouder

(OPTIONEEL) DE STEELHOUDER IN VERSCHILLENDE HOEKEN INSTELLEN
Verstel de hoek van de wondhaak in de steelhouder. Om de hoek te verstellen drukt u op de onderste pal zonder ribbels op de steelhouder.

(OPTIONEEL) STEELHOUDERS MET KLEM

Om de steelhouder van het frame los te maken, drukt u op de achterkant van de klem en schuift u deze naar achteren.

RINGTRACK™ GEBRUIKERSHANDLEIDING / OPTIONELE COMPONENTEN
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(OPTIONEEL) S-LOCK® STELEN + WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de drukpen om de 
wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen "draaien" en "vergrendeld".

(OPTIONEEL) HENDELS VOOR HET SNEL IN EEN ANDERE HOEK VERSTELLEN
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een hoek van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

Optionele instructies voor stelen + wondhaken

1 - Draaien

2 - Vergrendeld
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