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Gebruikershandleiding Thompson-femurheffer: 
INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR THOMPSON-FEMURHEFFER

Uncompromised Exposure™



Stap 2: Rechte arm
Plaats de rechte arm in het scharnier 
op de Elite Rail Clamp, positioneer 
en klap de scharnierhendel om zodat 
deze is vergrendeld. 

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.

Stap 5: Spreiden
Maak gebruik van de micro-instelbare 
hendel om verder te spreiden wanneer 
extra spreiding nodig is. 
Druk de pal in om de spreiding te 
verminderen.

Stap 4: Haak
Gebruik de T-hendel aan het 
proximale uiteinde van de femurhaak 
om de haak in de juiste positie te 
brengen. Plaats de kogel in de hendel 
van de hefferarm zodat hij op zijn plek 
wordt gehouden.

Stap 3: Hefferhendel
Breng de hefferhendel in positie en 
vergrendel deze door het scharnier 
te sluiten.
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Bij gebruik van een Hana®-tafel, of 
een beenpositioneringssysteem, 
zoals Arch
Plaats de railverlenger over de steriele 
operatiedoek en draai de bovenste 
knop rechtsom om 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.

Legenda symbolen:

Fabrikant

EC REP
Gemachtigde in de EU CE-merkteken Waarschuwingen/

Voorzorgsmaatregelen
Niet-steriel


