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Manual de utilizador do Elevador de Fémur Thompson: 
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO ELEVADOR DE FÉMUR THOMPSON

Uncompromised Exposure™



Passo 2: Braço reto
Insira o braço reto na junta no Elite Rail 
Clamp, posicione e vire o manípulo da 
junta de came para bloquear. 

Passo 1: Grampo da calha
Coloque o Elite Rail Clamp na calha 
sobre o pano estéril e rode o manípulo 
no sentido horário para apertar.

Passo 5: Retração
Se for necessária uma retração adicional, 
utilizar o manípulo micro ajustável 
rodando o botão para se retrair mais. 
Prima o trinco para libertar a retração.

Passo 4: Gancho
Utilizar o manípulo em T na extremidade 
proximal do gancho do fémur para 
posicionar o gancho no lugar. Insira a 
bola no manípulo do braço do elevador 
para segurar no lugar.

Passo 3: Manípulo do elevador
Posicione o manípulo do elevador 
e tranque no lugar, fechando a junta.
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EC REP

Se utilizar uma mesa Hana®, ou 
um sistema de posicionamento 
de pernas, como o Arch
Colocar o extensor de calha sobre 
o pano estéril e rodar o botão superior
no sentido dos ponteiros do relógio
para apertar.

PRECAUÇÃO: Evitar comprimir o corpo do doente com 
componentes estruturais para prevenir danos nos nervos. 

O Thompson Retractor é fornecido em estado não estéril. 
Consultar as IDU do Thompson Retractor para instruções 
de limpeza, esterilização e cuidado.

Consultar as Instruções de Utilização do Thompson 
Retractor para avisos e precauções adicionais.

Para outros Sistemas Thompson Retractor, consultar 
os respetivos Manuais de Utilizador.

Legenda dos símbolos:

Fabricante

EC REP
Representante CE 
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