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„ONEFRAME™“ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  /  PARUOŠIMO VEIKSMAI

1 VEIKSMAS. TURĖKLO SPAUSTUVAS
Uždėkite spaustuvą „Elite Rail Clamp“ ant turėklo virš sterilios uždangos ir užveržkite viršutinę rankenėlę sukdami pagal laikrodžio rodyklę. 

„OneFrame™“ paruošimo instrukcijos

2 VEIKSMAS. „ONEFRAME™“ TVIRTINIMAS PRIE „ELITE RAIL CLAMP“
Įstatykite „OneFrame™“ atraminę svirtį į „Elite Rail Clamp“ jungtį, nustatykite reikiamą padėtį ir nulenkite kumštelinės jungties rankeną, kad užfiksuotumėte. 

PERSPĖJIMAS. Neprispauskite paciento kūno rėmo komponentais, kad nepažeistumėte nervų. 

Retraktorius „Thompson Retractor“ pateikiamas nesterilus. Valymo, sterilizavimo ir priežiūros nurodymai pateikti retraktoriaus „Thompson 
Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Papildomi įspėjimai ir perspėjimai pateikti retraktoriaus „Thompson Retractor“ naudojimo instrukcijoje.

Norėdami informacijos apie kitas retraktoriaus „Thompson Retractor“ sistemas, skaitykite kiekvienos jų atitinkamą naudojimo instrukciją.
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„OneFrame™“ paruošimo instrukcijos (tęsinys)

3 VEIKSMAS. „ONEFRAME™ SVIRTYS
Kai „OneFrame™“ jungtis nefiksuota, pagal poreikį reguliuokite rėmo svirtis. Fiksuokite vietoje nulenkdami jungtį 180º (tolyn nuo svirčių).
PASTABA. Kad nesugadintumėte gaminio, NEJUDINKITE rėmo svirčių, kai rėmo jungtis yra užfiksuota.

„S-LOCK®“ RANKENOS IR GELEŽTĖS
Pritvirtinkite geležtę prie rankenos paspausdami fiksatorių ir įstatydami geležtės ašį. Paspauskite fiksatorių, norėdami atlaisvinti geležtę ir nustatyti ją į sukiojimosi 
arba užfiksavimo padėtis.

SPARČIOJO KAMPO NUSTATYMO RANKENOS
Geležtę galima nulenkti 45º kampu aukštyn arba žemyn ranka 
arba T formos rankenėle.

Rankenos ir geležtės

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS PRITVIRTINIMAS
Atfiksavę jungtį užspauskite norimoje rėmo vietoje, į įpjovą įstatykite geležtę  
ir užfiksuokite vietoje nulenkdami kumštelinės jungties rankenėlę.

UŽSPAUDŽIAMOSIOS RANKENOS NUĖMIMAS
Atlenkite kumštelinės jungties rankenėlę į atfiksuotą padėtį, suspauskite galinę 
kumštelinės jungties dalį nykščiu bei smiliumi ir atsargiai atkabinkite nuo svirties.

1 – sukiojasi
2 – užfiksuota

RANKENOS „MICRO-ADJUSTABLE“
Atitraukite geležtes toliau sukdami rankenos „Micro‑Adjustable“ rankenėlę pagal 
laikrodžio rodyklę. Atlaisvinkite įtempimą paspausdami skląstį.
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