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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ONEFRAME™  /  ΒΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

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 OneFrame™

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ONEFRAME™ ΣΤΟ ELITE RAIL CLAMP
Εισαγάγετε τον βραχίονα στήριξης του OneFrame™ στην άρθρωση του Elite Rail Clamp, τοποθετήστε τον όπως επιθυμείτε και ανασηκώστε τη λαβή άρθρωσης με 
έκκεντρο για να ασφαλίσει στη θέση του. 

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

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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Οδηγίες εγκατάστασης OneFrame™ (Συνέχεια)

ΒΗΜΑ 3: ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ONEFRAME™
Με την άρθρωση OneFrame™ στην απασφαλισμένη θέση, προσαρμόστε τους βραχίονες πλαισίου όπως επιθυμείτε. Ασφαλίστε τους στη θέση τους ανασηκώνοντας 
την άρθρωση κατά 180º (σε αντίθετη κατεύθυνση από τους βραχίονες.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στο προϊόν, ΜΗ μετακινείτε τους βραχίονες πλαισίου με την άρθρωση πλαισίου στην 
ασφαλισμένη θέση.

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».

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

Λαβές + Λεπίδες

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Με την άρθρωση στην απασφαλισμένη θέση, κουμπώστε στο πλαίσιο στην 
επιθυμητή θέση, τοποθετήστε τη λεπίδα στην τομή και κλείστε τη λαβή 
άρθρωσης με έκκεντρο για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΥΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Μετακινήστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο στη θέση απασφάλισης, πιέστε 
το πίσω μέρος της άρθρωσης με έκκεντρο χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα 
και τον δείκτη και αφαιρέστε την με ήπιες κινήσεις από τον βραχίονα.

1 - Περιστροφή
2 - Ασφάλιση

ΛΑΒΕΣ MICRO-ADJUSTABLE
Αποσύρετε ακόμη περισσότερο τις λεπίδες στρέφοντας δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο 
κουμπί της λαβής Micro-Adjustable. Εκτονώστε την τάση πατώντας τη σκανδάλη.
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