
Thompson OneFrame™ gebruikershandleiding: 
INSTRUCTIES VOOR HET INSTALLEREN VAN THOMPSON ONEFRAME™

Uncompromised Exposure™
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ONEFRAME™ GEBRUIKERSHANDLEIDING  /  INSTALLATIESTAPPEN

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. 

OneFrame™ instructies voor installatie

STAP 2: BEVESTIG ONEFRAME™ AAN ELITE RAIL CLAMP
Steek OneFrame™-ondersteuningsarm in scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer zoals gewenst, en draai het scharnierhendel om dit op zijn plaats 
vast te zetten. 

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

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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OneFrame™ instructies voor installatie (Vervolg)

STAP 3: ONEFRAME™ ARMEN
Stel, met het OneFrame™-scharnier in de onvergrendelde stand de frame-armen naar wens bij. Zet het vast op zijn plek door het scharnier 180º te 
draaien (waarbij het niet naar de armen wijst).
OPMERKING: Om schade aan het product te voorkomen, de frame-armen NIET bewegen met het framegewricht in de vergrendelde stand.

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”.

QUICK ANGLE STELEN
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een 
hoek van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

Stelen + wondhaken

BEVESTIGING VAN OPKLEMBARE STEEL
Klik met het scharnier in de ontgrendelde positie op het frame op de 
gewenste plaats, positioneer de wondhaak in de inkeping en klap de 
scharnierhendel dicht om op die plaats te vergrendelen.

VERWIJDEREN VAN OPKLEMBARE STEEL
Klap de scharnierhendel naar de ontgrendelde positie, knijp met 
duim en wijsvinger in de achterkant van het scharnier en til de arm 
er voorzichtig af.

1 - Draaien
2 - Vergrendeld

MICRO-ADJUSTABLE STELEN
Spreid de wondhaken meer door de knop op de Micro-Adjustable steel 
rechtsom te draaien. Laat de spanning los door op de pal te drukken.
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