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 :Thompson دليل المستخدم لرافعة عظم الفخذ من

THOMPSON تعليمات تركيب رافعة عظم الفخذ من

Uncompromised Exposure™



الخطوة 2: الذراع المستقيم

ي المفصل الموجود عىل
أدخل الذراع المستقيم �ف

ي مكانه، واقلب مقبض
Elite Rail Clamp، وثبته �ف
ي موضعه.

مفصل الكامة لتثبيته �ف

الخطوة 1: المشبك الحديدي

ضع Elite Rail Clamp عىل القضيب فوق الستارة 

ي اتجاه عقارب الساعة
المعقمة، وأدر المقبض العلوي �ف

حكام ربطه. لإ

بعاد الخطوة 5: الإ

إذا اقت�ف الأمر إبعاًدا إضافًيا، فاستخدم مقبض قابل للتعديل 

 . ي
بعاد إضا�ف عن طريق إدارة المقبض لإ

بعاد. اضغط عىل الماسكة لتحرير الإ

الخطوة 4: الخطاف

ي نهاية خطاف عظم الفخذ الأد�ف
استخدم مقبض حرف T �ف

ي مقبض ذراع الرافعة
ي مكانه. أدخل الكرة �ف

لتثبيت الخطاف �ف

ي مكانه.
لثبيته �ف

الخطوة 3: مقبض الرافعة

ي مكانه عن طريق إغالق المفصل.
ضع مقبض الرافعة وثبته �ف

تعليمات تركيب رافعة عظم الفخذ
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ي حال استخدام طاولة  ®Hana أو نظام تثبيت
�ف

Arch الساق، مثل

ضع ممدد القضيب فوق الستارة المعقمة وأدر المقبض 

حكام ربطه. ي اتجاه عقارب الساعة لإ
العلوي �ف

طار لمنع تلف الأعصاب.  تنبيه: تجنب الضغط عىل جسم المريض بمكونات الإ

ي حالة غ�ي معقمة. ارجع إىل تعليمات
جهاز Thompson Retractor متوفر �ف

استخدام Thompson Retractor للتعرف عىل تعليمات التنظيف والتعقيم والعناية.

ارجع إىل تعليمات استخدام Thompson Retractor لالطالع عىل مزيٍد من 
التحذيرات والتنبيهات.

للتعرف عىل أنظمة Thompson Retractor الأخرى، ارجع إىل دليل مستخدم كٍل منها.
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