
THOMPSONSURGICAL.COM  «  + 1 231 922 0177

دليل مستخدم ِمْبعاد Thompson للمفصل بالكامل: 
تعليمات اإلعداد لِمْبعادات THOMPSON للمفصل بالكامل

Uncompromised Exposure™
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دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  إعداد اإلطار

إعداد إطار ِمْبعاد المفصل بالكامل 

تنبيه: تجنب الضغط على جسم المريض بمكونات اإلطار لمنع تلف األعصاب. 

جهاز Thompson Retractor متوفر في حالة غير معقمة. ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor للتعرف على تعليمات التنظيف والتعقيم والعناية.

ارجع إلى تعليمات استخدام Thompson Retractor لالطالع على مزيٍد من التحذيرات والتنبيهات.

للتعرف على أنظمة Thompson Retractor األخرى، ارجع إلى دليل مستخدم كٍل منها.

الخطوة 1: المشبك الحديدي
ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. 

في حال استخدام طاولة  ®HANA   أو نظام تثبيت الساق: ممدد القضيب
.Thompson ضع ممدد القضيب على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض في اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. بمجرد تثبيته، يمكن إضافة مشبك حديدي من

مالحظة: ممدد القضيب مخصص لتوصيل ِمْبعادات Thompson Retractors فقط. ُيحظر استخدامه مع مباعيد أخرى، حيث قد ال يكون متوافًقا معها.
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دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  إعداد اإلطار )يتبع(

إعداد إطار ِمْبعاد المفصل بالكامل )يتبع(

الخطوة 2: العارضة
أدخل العارضة في مفصل المشبك الحديدي وحدد موضعها حسب الحاجة. ثبت العارضة في المفصل عن طريق قلب مقبض الكامة.

الذراع المستقيم االختياري )الفخذ(
إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من الوصول، على سبيل المثال مع مرضى السمنة المفرطة، فقد يتم توصيل الذراع المستقيم بمشبك Elite Rail Clamp قبل توصيل العارضة. أدخل الذراع 

المستقيم في مفصل المشبك الحديدي وحدد موضعه حسب الحاجة. اقلب مقبض مفصل المشبك الحديدي للقفل. قم بتوصيل العارضة بمفصل الذراع المستقيم.

الخطوة 3: األذرع المنحنية
أدخل أول ذراع منحٍن في المفصل على العارضة واقلب مقبض الكامة لقفله. ضع ثاني ذراع منحٍن في المفصل الثاني على العارضة واقلب مقبض الكامة لقفله. 

نصيحة: عند قفل مقبض الكامة، أمسك العارضة إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الرفع.
نصيحة: اجعل الذراع المنحني الجانبي منخفًضا بقدر اإلمكان حتى ال يتداخل مع مساحة العمل.

نصيحة: عندما تكون األذرع المنحنية في االتجاه الصحيح، ستقوم بتكوين شكل "هالل". 
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مقابض الِمْبعاد

دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  ملحق الِمْبعاد

توصيل مقبض نصل المهايئ
قم بتوصيل النصل بالمقبض عن طريق إدخال الجزء المسطح من النصل في الفتحة الموجودة على الطرف البعيد من المقبض. تأكد من ربط النصل بالكامل من خالل فتحة المقبض لضمان 

التوصيل الصحيح. يمكن وضع المقبض في أي مكان على طول الطرف القريب المسطح من الِمْبعاد. تجنب توصيل المقبض بالفتحات. قم بالربط عن طريق تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة.
نصيحة: للتوصيل بشكل أسرع، استعن بمساعد لتوصيل جميع مقابض الِمْبعاد بالنصالت المفضلة لديك قبل بدء الجراحة.

مقبض تقويم العظام + المقبض
قم بربط نصل الِمْبعاد بمقبض تقويم العظام عن طريق وضع برغي المقبض داخل فتحة نصل الِمْبعاد. ثم أضف مقبض الربط وأدره في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت النصل في مكانه. )يمكن 

القيام بهذه الخطوة قبل ربط مقابض الِمْبعاد باإلطار أو بعده(.
نصيحة: للتوصيل بشكل أسرع، استعن بمساعد لتوصيل جميع مقابض الِمْبعاد بالنصالت المفضلة لديك قبل بدء الجراحة.

مقبض ُخّطاف تقويم العظام
مع وضع نصل الِمْبعاد في مكانه، قم بإدخال خطاف في فتحة نصل الِمْبعاد واربطه باإلطار.
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مقابض الِمْبعاد )يتبع(

األربطة + مشابك الربط

دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  ملحق الِمْبعاد )يتبع(

األربطة
ضع نصل الِمْبعاد لتحقيق اإلبعاد المرغوب فيه. في أثناء تثبيت الِمْبعاد في مكانه بإحدى اليدين، استخدم اليد األخرى للف الرباط حول النصل وثبته بالذراع المنحني عن طريق وضع الرباط على 

المشبك )المشابك( حسب الحاجة. 

مشبك الربط
يمكن وضع مشبك الربط على األذرع المنحنية )الملساء أو ذات المشابك( لتوفير منطقة ربط إضافية لألربطة عند الحاجة. تأكد من أن المفصل مفتوح عن طريق تدوير المقبض عكس اتجاه 

عقارب الساعة. مع فتح المفصل بالكامل، قم بتثبيت مشبك الربط في أي مكان على طول السطح األملس للذراع المنحني. ثم ثبته في مكانه عن طريق تدوير المقبض في اتجاه عقارب الساعة 
إلحكام ربطه.

للفك: أدر المقبض عكس اتجاه عقارب الساعة للفك واضغط على الجزء الخلفي من المفصل باإلبهام والسبابة، وارفعه لخلعه برفق من الذراع.

توصيل المقبض المدخل
مع وضع المفصل في الوضع غير المغلق، اشبكه على اإلطار في الموقع المرغوب وقم بوضع 

النَّْصل في الَشق واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته في مكانه.
للفك: اقلب مقبض مفصل الكامة إلى الوضع غير المغلق، واضغط على الجزء الخلفي من 

مفصل الكامة باستخدام أصبعي اإلبهام والسبابة، وارفعه لخلعه برفق من الذراع.
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الذراع المفصلي S-LOCK + نصل HIBBS الطويل: الوصول األولي + اإلغالق
ضع الذراع المفصلي S-Lock في المفصل الثاني للمشبك الحديدي. ثبت الذراع في المفصل عن طريق قلب مقبض الكامة. 

قم بتوصيل نصل Hibbs الطويل بالذراع المفصلي عن طريق دفع الكّباس الذهبي وإدخال حلمة النصل وتحرير الكّباس. يمكن استخدام نصل Hibbs في وضع “دوران” أو “مغلق”. اضغط على 
الكّباس للتبديل بسهولة بين وضعي “دوران” و”مغلق”.

حرر شد الذراع عن طريق تدوير المقبض األسود عكس اتجاه عقارب الساعة لفكه. وحدد موضعه حسب الرغبة وثبته في مكانه عن طريق تدوير المقبض األسود في اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه.

المشبك الحديدي
ضع Elite Rail Clamp على القضيب فوق الستارة المعقمة، وأدر المقبض العلوي في 

اتجاه عقارب الساعة إلحكام ربطه. 

الذراع المستقيم
أدخل الذراع المستقيم في المفصل الموجود على Elite Rail Clamp وثبته في مكانه، 

واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته في موضعه. 

مقبض الرافعة
ضع مقبض الرافعة وثبته في مكانه 

عن طريق إغالق المفصل.

الخطاف
استخدم مقبض حرف T في نهاية خطاف عظم الفخذ األدنى 

لتثبيت الخطاف في مكانه. أدخل الكرة في مقبض ذراع الرافعة 
لثبيته في مكانه.

اإلبعاد
إذا اقتضى األمر إبعاًدا إضافًيا فاستخدم المقبض القابل للتعديل 

الدقيق عن طريق إدارة المقبض إلبعاد إضافي. اضغط على الماسكة 
للتحرير.

ملحق الفخذ: الذراع المفصلي S-Lock + نصل Hibbs الطويل

ملحق الفخذ: نظام رافعة عظم الفخذ

دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  ملحقات الفخذ
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ملحق الفخذ: ِمْبعاد العضلة

دليل مستخدم ِمْبعاد المفصل بالكامل  /  ملحقات الفخذ )يتبع(

S-LOCK® مقابض + نَّْصالت
قم بتوصيل النَّْصل بالمقبض من خالل دفع الكبَّاس وإدخال َحلمة النَّْصل. ادفع الكبَّاس لتحرير النَّْصل، وقم بالتبديل بين وضعي “دوران” و “مغلق”.

مقابض ذات زوايا سريعة
.T تمكن إمالة النَّْصالت بزاوية 45 درجة إلى أعلى أو إلى أسفل باليد أو بمقبض حرف

MICRO-ADJUSTABLE مقابض
كثر من خالل تدوير مقبض Micro-Adjustable Handle في اتجاه عقارب الساعة. حرر الشّد بالضغط على الماسكة. أبعد النَّْصالت أ

1 - دوران

2 -مغلق
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.Thompson Surgical Instruments, Inc هما عالمتان تجاريتان مسجلتان تابعتان لشركة  ”T Circle“ وعالمة الشعار  S-Lock®

trpat.com :براءات االختراع

مالحظة: فيما نسعى جاهدين لتوفير أفضل المنتجات قدر اإلمكان، قد تظهر بعض الصور في هذه الوثيقة مختلفة قليالً عن المنتج المسَتلم.

 10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
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