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Uncompromised Exposure™



Βήμα 2: Ευθύς βραχίονας

Εισαγάγετε τον ευθύ βραχίονα στην 
άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail Clamp, 
τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή 
άρθρωσης με έκκεντρο για να ασφαλίσει. 

Βήμα 1: Σφιγκτήρας ράγας

Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail 
Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το 
αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε 
δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει.

Βήμα 5: Διαστολή

Εάν είναι απαραίτητη περαιτέρω 
διαστολή, χρησιμοποιήστε την 
μικρορυθμιζόμενη λαβή περιστρέφοντας 
το κουμπί για περαιτέρω διαστολή. 
Πατήστε τη σκανδάλη για την 
απελευθέρωση της διαστολής.

Βήμα 4: Άγκιστρο

Χρησιμοποιήστε τη λαβή T στο εγγύς 
άκρο του αγκίστρου του μηριαίου για να 
το τοποθετήσετε το άγκιστρο στη θέση 
του. Εισαγάγετε τη σφαίρα μέσα στη 
λαβή του βραχίονα του ανελκτήρα για να 
συγκρατηθεί στη θέση της.

Βήμα 3: Λαβή ανελκτήρα

Τοποθετήστε τη λαβή του ανελκτήρα και 
ασφαλίστε τη στη θέση της, κλείνοντας 
την άρθρωση.
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EC REP

Εάν χρησιμοποιείτε τράπεζα 
Hana®, ή σύστημα τοποθέτησης 
ποδιού, όπως το Arch

Τοποθετήστε την προέκταση ράγας, 
πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο 
και περιστρέψτε δεξιόστροφα το 
περιστρεφόμενο κουμπί για να σφίξει.

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.

Υπόμνημα συμβόλων:

Κατασκευαστής

EC REP

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην ΕΚ Σήμανση CE Προειδοποιήσεις / 

Προφυλάξεις
Μη στείρο


