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Uncompromised Exposure™



Стъпка 2: Удължително рамо
Вкарайте удължителното рамо във 
връзката Elite Rail Clamp, позиционирайте 
и обърнете ръчката на гърбичното 
съединение, за да заключите. 

Стъпка 1: Релсова скоба
Поставете Elite Rail Clamp върху 
релсата над стерилна покривка и 
завъртете горното копче по посока на 
часовниковата стрелка, за да затегнете.

Стъпка 5: Ретракция

Ако е необходима допълнителна 
ретракция, използвайте ръчката 
микро-регулируема, като завъртите 
копчето, за да приберете още. 
Натиснете зъбеца, за да освободите 
ретракцията.

Стъпка 4: Кука

Използвайте Т-ръчката в проксималния 
край на феморалната кука, за да 
позиционирате куката на място. 
Вкарайте топчето в рамото на 
елеватора, за да задържите на място.

Стъпка 3: Ръчка на елеватора

Позиционирайте ръчката на елеватора 
и заключете на място, като затворите 
съединението.

Инструкции за монтаж на феморален елеватор 

© 2022 Thompson Surgical Instruments, Inc.

® Знакът с логото на Thompson „T Circle“  е регистрирана търговска марка на Thompson Surgical Instruments, Inc.

Патенти: trpat.com

Ред. А
021822

hipfeum-bg

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
телефон: +1 231.922.0177 
факс: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20

2514 AP, The Hague
НИДЕРЛАНДИЯ

EC REP

Ако използвате маса Hana® или 
позиционираща крака система, 
като Arch
Поставете релсовия удължител върху 
релсата над стерилната покривка и 
завъртете горното копче по посока на 
часовниковата стрелка, за да затегнете.

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху 
тялото на пациента с компонентите на рамката, за да 
предотвратите увреждане на нерви. 

Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. 
Вижте инструкциите за употреба на Thompson Retractor за 
указания за почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с инструкциите за употреба на 
Thompson Retractor за допълнителни предупреждения 
и съобщения за внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното 
Ръководство за потребителя за всяка от тях.

Легенда на символите:

Производител

EC REP

Упълномощен предст. за ЕО СЕ маркировка Предупреждения/ 
предпазни мерки

Нестерилно


