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Manual de utilizare a elevatorului pentru femur Thompson:
INSTRUCȚIUNI DE CONFIGURARE A ELEVATORULUI PENTRU FEMUR THOMPSON

Uncompromised Exposure™



Pasul 2: Brațul drept
Introduceți brațul drept în articulația 
de pe Elite Rail Clamp, poziționați, 
apoi basculați mânerul articulației cu 
camă pentru blocare. 

Pasul 1: Clamă de șină
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, 
deasupra câmpului steril, și rotiți 
butonul superior în sens orar pentru 
a strânge clama.

Pasul 5: Retragere
Dacă este necesară o retragere supli-
mentară, utilizați mânerul micro-reglabil 
rotind butonul pentru a retrage mai mult. 
Apăsați clichetul pentru a declanșa 
retragerea.

Pasul 4: Cârligul
Utilizați mânerul în T de la capătul 
proximal al cârligului pentru femur pentru 
a fixa cârligul în poziție. Introduceți bila 
în mânerul brațului elevatorului pentru 
a o menține în poziție.

Pasul 3: Mânerul elevatorului
Poziționați mânerul elevatorului și fixați 
în poziție prin închiderea îmbinării.
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Dacă utilizați o masă Hana® 
sau un sistem de poziționare 
a picioarelor, cum ar fi Arch
Așezați extensorul de șină deasupra 
câmpului steril și rotiți butonul în sens 
orar pentru strângere.

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu 
componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat în stare 
nesterilă. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru 
Thompson Retractor pentru instrucțiuni legate de 
curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson 
Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați 
Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.

Legenda simbolurilor:
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