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Ръководство за потребителя на ретрактор за цяла става на Thompson: 
ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДГОТОВКА НА РЕТРАКТОРИ ЗА ЦЯЛА СТАВА НА THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  ПОДГОТОВКА НА РАМКАТА

Подготовка на рамката на ретрактор за цяла става 

ВНИМАНИЕ: Избягвайте да упражнявате натиск върху тялото на пациента с компонентите на рамката, за да предотвратите увреждане 
на нерви. 

Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Вижте инструкциите за употреба на Thompson Retractor за указания за 
почистване, стерилизация и поддръжка.

Направете справка с инструкциите за употреба на Thompson Retractor за допълнителни предупреждения и съобщения за внимание.

За други системи на Thompson Retractor вижте съответното Ръководство за потребителя за всяка от тях.

СТЪПКА 1: РЕЛСОВА СКОБА
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ МАСА HANA® ИЛИ ПОЗИЦИОНИРАЩА КРАКА СИСТЕМА: РЕЛСОВ УДЪЛЖИТЕЛ
Поставете релсовия удължител върху релсата над стерилната покривка и завъртете копчето по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. След 
фиксирането, може да се добави релсова скоба Thompson.
ЗАБЕЛЕЖКА: Релсовият удължител е за закрепване само на Thompson Retractor. НЕ използвайте с други ретрактори, тъй като адапторът 
може да не е съвместим.
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РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  ПОДГОТОВКА НА РАМКАТА ( ПРОДЪЛЖЕНИЕ )

Подготовка на рамката на ретрактор за цяла става (продължение)

СТЪПКА 2: КРЪСТОСАНА ПРЪЧКА
Поставете кръстосаната пръчка в съединението на релсовата скоба и разположете според необходимостта. Заключете кръстосаната пръчка 
в съединението като обърнете ръчката на гърбичното съединение.

НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗПРАВЕНО РАМО (ТАЗОБЕДРЕНО)
Ако е необходим допълнителен обхват, като например за пациенти с наднормено тегло, изправеното рамо може да се закрепи към Elite Rail Clamp, преди 
да бъде закрепено към кръстосаната пръчка. Поставете изправеното рамо в съединението на релсовата скоба и разположете според необходимото. 
Обърнете ръчката на съединението на релсовата скоба, за да заключите. Закрепете кръстосаната пръчка към съединението на изправеното рамо.

СТЪПКА 3: ОГЪНАТИ РАМЕНА
Поставете първото огънато рамо в съединението на кръстосаната пpъчка и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. Поставете 
второто огънато рамо във второто съединение на кръстосаната пpъчка и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. 
СЪВЕТ: Когато заключвате дръжката на гърбичното съединение, хванете лостовия механизъм, ако е необходима повече сила.
СЪВЕТ: Дръжте латералното огънато рамо възможно най-ниско, така че то да не пречи на работното пространство.
СЪВЕТ: Огънатите рамена ще създадат форма на „полумесец“, когато са ориентирани правилно. 
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Ръчки за ретрактор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  МОНТИРАНЕ НА РЕТРАКТОР

РЪЧКА НА АДАПТОР С ОСТРИЕ СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Закрепете острието към дръжката, като въведете плоската част на острието в прореза на дисталния край на ръчката. Уверете се, че острието е напълно 
захванато от прореза на ръчката, за да се гарантира правилно свързване. Ръчката може да се разположи навсякъде по плоския проксимален 
край на ретрактора. Не закрепвайте ръчката към отворите. Затегнете, като завъртите копчето по часовниковата стрелка.
СЪВЕТ: За по-бързо закрепване, нека асистент да закрепи всички ретракторни ръчки към предпочитаните от Вас остриета, преди да започне операцията.

ОРТОПЕДИЧНА РЪЧКА + КОПЧЕ
Монтирайте острието на ретрактора към ортопедичната ръчка, като поставите винта на ръчката в отвора на острието на ретрактора. Прибавете копчето 
и завъртете по часовниковата стрелка, за да закрепите острието на място. (Тази стъпка може да се извърши преди или след закрепване на ръчките на 
ретрактора към рамката.)
СЪВЕТ: За по-бързо закрепване, нека асистент да закрепи всички ретракторни ръчки към предпочитаните от Вас остриета, преди да започне операцията.

РЪЧКА НА ОРТОПЕДИЧНА КУКА
С монтирано острие на ретрактор, поставете куката в отвора на острието на ретрактора и закрепете рамката.
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Ръчки на ретрактор (продължение)

Връзки + щипки за закопчаване

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  МОНТИРАНЕ НА РЕТРАКТОР ( ПРОДЪЛЖЕНИЕ )

ВРЪЗКИ
Поставете острието на ретрактора, за да постигнете желаната ретракция. Докато държите ретракцията с една ръка, използвайте другата ръка за да увиете 
конеца около острието и да го закрепите към огънатото рамо, като се постави връзката в щипката(ите), според необходимото. 

ЩИПКА ЗА ЗАКОПЧАВАНЕ
Щипката за закопчаване може да се постави на огънатите рамена (на гладката част или на частта с щипки), за да се предостави допълнителна област за 
захващане за връзките, където е необходимо. Уверете се, че съединението е отворено, като завъртите копчето обратно на часовниковата стрелка Когато 
съединението е напълно отключено, защипете щипката за закопчаване на което и да било място по гладката повърхност на огънатото рамо. Закрепете го 
на място, като завъртите копчето по часовниковата стрелка, за да го затегнете.
За изваждане: Завъртете копчето обратно на часовниковата стрелка, за да разхлабите, захванете задната страна на съединението с палец и показалец 
и внимателно повдигнете и извадете от рамото.

ЗАКРЕПВАНЕ НА РЪЧКА СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ
Със съединението в отключено положение, закопчейте към рамката в 
желаното положение, разположете острието в инцизията и завъртете 
ръчката на гърбичното съединение, за да заключите на място.

За изваждане: Завъртете ръчката на гърбичното съединение в 
отключено положение, издърпайте назад гърбичното съединение 
с палец и показалец и внимателно го повдигнете от рамото.
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АРТИКУЛИРАЩО РАМО S-LOCK + ДЪЛГО HIBBS ОСТРИЕ: ПЪРВОНАЧАЛЕН ДОСТЪП + ЗАТВАРЯНЕ
Поставете артикулиращото рамо S-Lock във второто съединение на релсовата скоба. Заключете рамото в съединението като обърнете ръчката на 
гърбичното съединение. 

Закрепете дългото Hibbs острие към артикулиращото рамо, като натиснете златистото бутало, въвеждайки пъпката на острието, и освободите буталото. 
Острието Hibbs може да се използва в положение на завъртане или в заключено положение. Натиснете буталото, за да превключвате лесно между 
завъртане и заключено положение.

Освободете напрежението на рамото, като завъртите черното копче обратно на часовниковата стрелка, за да се разхлаби. Поставете го според желаното 
положение и го заключете на място, като завъртите черното копче по часовниковата стрелка, за да се затегне.

РЕЛСОВА СКОБА
Поставете Elite Rail Clamp върху релсата над стерилна покривка и завъртете 
горното копче по посока на часовниковата стрелка, за да затегнете. 

УДЪЛЖИТЕЛНО РАМО
Вкарайте удължителното рамо във връзката Elite Rail Clamp, позиционирайте 
и обърнете ръчката на гърбичното съединение, за да заключите. 

РЪЧКА НА ЕЛЕВАТОРА
Позиционирайте ръчката 
на елеватора и заключете 
на място, като затворите 
съединението.

КУКА
Използвайте Т-ръчката в проксималния край 
на феморалната кука, за да позиционирате 
куката на място. Вкарайте топчето в рамото на 
елеватора, за да задържите на място.

РЕТРАКЦИЯ
Ако е необходима допълнителна ретракция, 
използвайте ръчката за микро-регулиране, като 
завъртите копчето, за да приберете още. Натиснете 
зъбеца, за да освободите.

Добавка за тазобедрена става: Артикулиращо рамо S-Lock + дълго Hibbs острие

Добавка за тазобедрена става: Система за феморален елеватор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  ДОБАВКИ ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА
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Добавка за тазобедрена става: Мускулен ретрактор

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЕТРАКТОР ЗА ЦЯЛА СТАВА  /  ДОБАВКИ ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА ( ПРОДЪЛЖЕНИЕ )

S-LOCK® РЪЧКИ + ОСТРИЕТА
Прикрепете острието към ръчката като натиснете буталото и вкарате върха на острието. Натиснете буталото, за да освободите острието и превключете 
между положенията „завъртане“ и „заключено“.

РЪЧКИ ЗА БЪРЗО НАКЛОНЯВАНЕ ПОД ЪГЪЛ
Остриетата могат да се наклоняват на 45º нагоре или надолу с ръка или с Т-ръчка.

РЪЧКИ MICRO-ADJUSTABLE
Ретрахирайте допълнително остриетата чрез завъртане на копчето на Micro-Adjustable ръчка по посока на часовниковата стрелка. Освободете 
напрежението чрез натискане на зъбеца.

1 - Завъртане

2 - Заключено
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