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Brugervejledning til Thompson-retraktor til total-led: 
ANVISNINGER TIL OPSÆTNING AF THOMPSON-RETRAKTORER TIL TOTAL-LED

Uncompromised Exposure™
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BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  RAMMEOPSÆTNING

Rammeopsætning til retraktor til total-led 

FORSIGTIG: Undgå at klemme patientens krop med rammekomponenterne for at forhindre nerveskader. 

Thompson Retractor leveres usteril. Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for anvisning i rengøring, sterilisation og pleje.

Se brugsanvisningen til Thompson Retractor for yderligere advarsler og forholdsregler.

For andre Thompson Retractor-systemer, se den tilsvarende brugervejledning til hvert system.

TRIN 1: SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej grebet med uret for at stramme. 

HVIS DU BRUGER ET HANA® BORD ELLER BENPOSITIONERINGSSYSTEM: SKINNEFORLÆNGER
Placer skinneforlængeren på skinnen over det sterile afdækningsstykke, og drej grebet med uret for at stramme. Når adapteren er fastgjort, kan en 
Thompson-skinneklemme tilføjes.
BEMÆRK: Skinneforlængeren er kun til montering på Thompson Retractors. Adapteren må IKKE anvendes sammen med andre retraktorer, da 
de muligvis ikke vil være kompatible.
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BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  RAMMEOPSÆTNING (FORTSAT)

Rammeopsætning til retraktor til total-led (fortsat)

TRIN 2: TVÆRSTANG
Sæt tværstangen i skinneklemmesamlingen, og placér den i den ønskede position. Lås tværstangen fast i samlingen ved at vende kamleddets håndtag.

VALGFRI OPRETSTÅENDE ARM (HOFTE) 
Hvis der er behov for yderligere rækkevidde, som f.eks. ved svært overvægtige patienter, kan den opretstående arm monteres på Elite Rail 
Clamp, inden tværstangen monteres. Sæt den opretstående arm i skinneklemmesamlingen, og placér den i den ønskede position. Vend 
skinneklemmesamlingens håndtag for at låse. Montér tværstangen på den opretstående arm.

TRIN 3: VINKELARME
Indsæt den første vinkelarm i samlingen på tværstangen, og vend kamleddets håndtag for at låse armen. Placér den anden vinkelarm i den anden 
samling på tværstangen, og vend kamleddets håndtag for at låse armen. 
TIP: Hold fast på tværstangen, når kamleddets håndtag låses, hvis der er brug for et kraftigere greb. 
TIP: Hold den tværgående vinkelarm så lavt som muligt, så den ikke påvirker arbejdsområdet.
TIP: Vinkelarmene danner en “halvmåne”, når de vender korrekt. 
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Retraktorhåndtag

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  RETRAKTORMONTERING

MONTERING AF BLAD TIL HÅNDTAG
Montér bladet på håndtaget ved at indsætte bladets flade del i åbningen i håndtagets distale ende. Sørg for, at bladet er isat helt i åbningen for 
at sikre korrekt forbindelse. Håndtaget kan placeres hvor som helst langs retraktorens flade proksimale ende. Montér ikke håndtaget på hullerne. 
Spænd det ved at dreje håndtagsgrebet med uret.
TIP: For hurtigere montering kan en assistent montere alle retraktorhåndtagene på de ønskede blade, inden den kirurgiske procedure starter.

ORTOPÆDISK HÅNDTAG OG GREB
Montér retraktorbladet på det ortopædiske håndtag ved at placere håndtagsskruen i hullet på retraktorbladet. Sæt grebet på, og drej med uret for at 
fastgøre bladet. (Dette trin kan gøres før eller efter retraktorhåndtagene monteres på rammen).
TIP: For hurtigere montering kan en assistent montere alle retraktorhåndtagene på de ønskede blade, inden den kirurgiske procedure starter.

ORTOPÆDISK KROGHÅNDTAG
Med retraktorbladet på plads indsættes krogen i retraktorbladets hul og monteres på rammen.
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Retraktorhåndtag (fortsat)

Snore og klamper

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  RETRAKTORMONTERING (FORTSAT)

SNORE
Placér retraktorbladet sådan, at den ønskede retraktion opnås. Oprethold retraktionen med den ene hånd, og brug den anden hånd til at vikle snoren 
om bladet og fastgøre den til vinkelarmen ved at sætte den i klampen/klamperne efter behov. 

KLAMPE
Klamper kan anvendes på vinkelarme (bare eller med påsatte klamper) for at give yderligere fastgøringssteder for snorene, hvor det er nødvendigt. 
Sørg for, at samlingen er åben ved at dreje grebet mod uret. Med samlingen låst helt op fastgøres klampen hvor som helst på den bare vinkelarm. 
Fastgør den ved at dreje grebet med uret.
Fjernelse: Drej grebet mod uret for at løsne, klem bagest på samlingen med tommel- og pegefingeren og løft forsigtigt klampen af armen.

MONTERING AF KLEMMEHÅNDTAG
Med leddet i ulåst position anbringes klemmen på rammen på det 
ønskede sted. Positioner bladet i snittet, og vend kamleddets håndtag 
for at låse det fast.

Fjernelse: Vend kamleddets håndtag til ulåst position, tryk på 
kamleddets bagside med tommel- og pegefinger, og løft det  
forsigtigt af armen.
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S-LOCK LEDDELT ARM OG LANGT HIBBS-BLAD: INDLEDENDE ADGANG OG LUKNING
Placér S-Lock leddelt arm i skinneklemmens anden samling. Lås armen fast i samlingen ved at vende kamleddets håndtag. 

Montér det lange Hibbs-blad på den leddelte arm ved at trykke ind på guldstemplet, indsætte nippelen og slippe stemplet. Hibbs-bladet kan 
anvendes i drejeposition eller låst position. Tryk på stemplet for let at skifte mellem drejeposition og låst position.

Udløs spændingen i armen ved at dreje det sorte greb mod uret, så armen løsnes. Indstil armen i den ønskede position, og lås den fast ved at dreje 
det sorte greb med uret, så den strammes.

SKINNEKLEMME
Placer Elite Rail Clamp på skinnen over det sterile afdækningsstykke, 
og drej grebet med uret for at stramme. 

LIGE ARM
Indsæt den lige arm i samlingen på Elite Rail Clamp, placer, og vend 
kamleddets håndtag for at låse. 

LØFTERHÅNDTAG
Placer løfterhåndtaget, 
og lås på plads ved at 
lukke samlingen.

KROG
Brug T-håndtaget i den proksimale ende af 
femurkrogen til at placere krogen på plads. 
Indsæt kuglen i løfterarmens håndtag for at 
holde den på plads.

TRÆK TILBAGE
Hvis yderligere retraktion er nødvendig, skal du 
bruge det mikrojusterbare håndtag ved at dreje 
grebet for at trække yderligere tilbage. Tryk på 
palen for at udløse.

Tilbehør til hofte: S-Lock leddelt arm og langt Hibbs-blad

Tilbehør til hofte: Elevatorsystem til femur

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  TILBEHØR TIL HOFTE
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Tilbehør til hofte: Muskelretraktor

BRUGERVEJLEDNING TIL RETRAKTOR TIL TOTAL-LED  /  TILBEHØR TIL HOFTE (FORTSAT)

S-LOCK® HÅNDTAG OG BLADE
Monter bladet på håndtaget ved at trykke knappen ned og isætte bladets nippel. Tryk på knappen for at løsne bladet og skifte mellem positionerne 
'dreje' og 'låst'.

QUICK ANGLE HÅNDTAG
Retraktorblade kan vinkles 45º op eller ned manuelt eller med et T-håndtag.

MICRO-ADJUSTABLE HÅNDTAG
Træk bladene længere tilbage ved at dreje grebet på Micro-Adjustable håndtaget med uret. Udløs spændingen ved at trykke på palen.

1 - Dreje

2 - Låst
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