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Εγχειρίδιο χρήσης ολικής αρθροπλαστικής διαστολέα Thompson: 
ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΊΑΣΤΟΛΕΩΝ THOMPSON ΟΛΊΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΊΚΗΣ

Uncompromised Exposure™



2 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ THOMPSON ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ Ή ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ: +1 231 922 0177

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΊΣΊΟΥ

Εγκατάσταση πλαισίου διαστολέων ολικής αρθροπλαστικής 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα του πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 

Ο διαστολέας Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για 
οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας.

Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του Thompson Retractor για περισσότερες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Για άλλα συστήματα Thompson Retractor, ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

ΒΗΜΑ 1: ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ
Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω περιστρεφόμενο 
κουμπί για να σφίξει. 

ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΡΑΠΕΖΑ HANA® Η ΣΎΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΔΙΟΎ: ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΑΓΑΣ
Τοποθετήστε την προέκταση ράγας πάνω στη ράγα, πάνω από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί για να σφίξει. 
Αφού στερεωθεί, μπορείτε να προσθέσετε σφιγκτήρα ράγας Thompson.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η προέκταση ράγας προορίζεται για προσάρτηση διαστολέων Thompson Retractor μόνο. ΜΗΝ τον χρησιμοποιείτε με άλλους 
διαστολείς, γιατί μπορεί να μην είναι συμβατός.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΊΣΊΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΊΑ)

Εγκατάσταση πλαισίου διαστολέων ολικής αρθροπλαστικής (Συνέχεια)

ΒΗΜΑ 2: ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΡΑΒΔΟΣ
Εισαγάγετε την εγκάρσια ράβδο στον σφιγκτήρα ράγας και τοποθετήστε την όπως απαιτείται. Ασφαλίστε την εγκάρσια ράβδο στην άρθρωση αναστρέφοντας τη 
λαβή με έκκεντρο.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΚΟΡΎΦΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ (ΙΣΧΙΟ)
Εάν απαιτείται πρόσθετο εύρος, όπως με παχύσαρκους ασθενείς, ο κατακόρυφος βραχίονας μπορεί να προσαρτηθεί στον Elite Rail Clamp πριν από την προσάρτηση 
στην εγκάρσια ράβδο. Εισαγάγετε τον κατακόρυφο βραχίονα στον σφιγκτήρα ράγας και τοποθετήστε τον όπως απαιτείται. Αναστρέψτε τη λαβή της άρθρωσης του 
σφιγκτήρα ράγας για να ασφαλίσει. Προσαρτήστε την εγκάρσια ράβδο στην άρθρωση του κατακόρυφου βραχίονα.

ΒΗΜΑ 3: ΚΎΡΤΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Εισαγάγετε τον πρώτο κυρτό βραχίονα στην άρθρωση στην εγκάρσια ράβδο, τοποθετήστε και αναστρέψτε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να ασφαλίσει. 
Τοποθετήστε τον δεύτερο κυρτό βραχίονα στη δεύτερη άρθρωση στην εγκάρσια ράβδο, τοποθετήστε και αναστρέψτε τη λαβή της άρθρωσης με έκκεντρο για να 
ασφαλίσει. 
ΣΎΜΒΟΎΛΗ: Κατά την ασφάλιση της λαβής με έκκεντρο, πιάστε την εγκάρσια ράβδο εάν απαιτείται μεγαλύτερη μόχλευση.
ΣΎΜΒΟΎΛΗ: Διατηρείτε τον πλάγιο κυρτό βραχίονα όσο το δυνατόν πιο χαμηλά ώστε να μην παρεμποδίζει τον χώρο εργασίας.
ΣΎΜΒΟΎΛΗ: Οι κυρτοί βραχίονες θα δημιουργήσουν ένα «ημισεληνοειδές» σχήμα όταν είναι τοποθετημένοι στον σωστό προσανατολισμό. 
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Λαβές διαστολέα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΊΑΣΤΟΛΕΑ

ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΟΎΜΠΩΤΗΣ ΛΑΜΑΣ
Προσαρτήστε τη λάμα στη λαβή εισαγάγοντας το επίπεδο τμήμα της λάμας στη σχισμή στο περιφερικό άκρο της λαβής. Βεβαιωθείτε ότι η λάμα έχει εμπλακεί 
πλήρως στη σχισμή της λαβής, για να διασφαλίσετε τη σωστή σύνδεση. Η λαβή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του επίπεδου 
εγγύς άκρου του διαστολέα. Μην προσαρτάτε τη λαβή σε οπές. Σφίξτε περιστρέφοντας το περιστρεφόμενο κουμπί της λαβής δεξιόστροφα.
ΣΎΜΒΟΎΛΗ: Για ταχύτερη προσάρτηση, ζητήστε από έναν βοηθό να προσαρτήσει όλες τις λαβές των διαστολέων στις επιθυμητές λάμες πριν από την έναρξη της 
χειρουργικής επέμβασης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΛΑΒΗ + ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΚΟΎΜΠΙ
Προσαρτήστε τη λάμα διαστολέα στην ορθοπεδική λαβή τοποθετώντας τη βίδα της λαβής στην οπή της λάμας του διαστολέα. Προσθέστε το περιστρεφόμενο 
κουμπί και περιστρέψτε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τη λάμα στη θέση της. (Αυτό το βήμα μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν ή μετά την προσάρτηση των 
λαβών του διαστολέα στο πλαίσιο.)
ΣΎΜΒΟΎΛΗ: Για ταχύτερη προσάρτηση, ζητήστε από έναν βοηθό να προσαρτήσει όλες τις λαβές των διαστολέων στις επιθυμητές λάμες πριν από την έναρξη της 
χειρουργικής επέμβασης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΑΓΚΙΣΤΡΟΕΙΔΗΣ ΛΑΒΗ
Με τη λάμα διαστολέα στη θέση της, εισαγάγετε το άγκιστρο στην οπή της λάμας διαστολέα και προσαρτήστε το στο πλαίσιο.
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Λαβές διαστολέα (συνέχεια)

Νήματα + κουμπωτά στηρίγματα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΔΊΑΣΤΟΛΕΑ (ΣΥΝΕΧΕΊΑ)

ΝΗΜΑΤΑ
Τοποθετήστε τη λάμα διαστολέα για να αποκτήσετε την επιθυμητή διαστολή. Ενώ κρατάτε τη διαστολή στη θέση της με το ένα χέρι, χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι 
για να τυλίξετε το νήμα γύρω από τη λάμα και να το ασφαλίσετε στον κυρτό βραχίονα, εφαρμόζοντας το νήμα στο στήριγμα(ή τα στηρίγματα), όπως απαιτείται. 

ΚΟΎΜΠΩΤΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ
Μπορεί να εφαρμοστεί κουμπωτό στήριγμα στους κυρτούς βραχίονες (λείους ή με στηρίγματα) για να δημιουργηθεί πρόσθετη περιοχή προσάρτησης για 
νήματα, όπου απαιτείται. Βεβαιωθείτε ότι η άρθρωση είναι ανοικτή περιστρέφοντας το περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα. Με την άρθρωση πλήρως 
απασφαλισμένη, κουμπώστε το κουμπωτό στήριγμα σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος του κυρτού βραχίονα. Ασφαλίστε το στη θέση του περιστρέφοντας το 
περιστρεφόμενο κουμπί δεξιόστροφα για να σφίξει.
Για αφαίρεση: Περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να χαλαρώσει, πιέστε το πίσω μέρος της άρθρωσης με τον αντίχειρα και τον δείκτη 
και ανασηκώστε με ήπιες κινήσεις για να το αφαιρέσετε από τον βραχίονα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΚΟΎΜΠΩΤΗΣ ΛΑΒΗΣ
Με την άρθρωση στην απασφαλισμένη θέση, κουμπώστε στο πλαίσιο 
στην επιθυμητή θέση, τοποθετήστε τη λάμα στην τομή και κλείστε τη λαβή 
άρθρωσης με έκκεντρο για να την ασφαλίσετε στη θέση της.

Για αφαίρεση: Μετακινήστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο στη 
θέση απασφάλισης, πιέστε το πίσω μέρος της άρθρωσης με έκκεντρο 
χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και τον δείκτη και αφαιρέστε την με ήπιες 
κινήσεις από τον βραχίονα.



6 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ THOMPSON ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ Ή ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΕΣ: +1 231 922 0177

ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ S-LOCK + ΜΑΚΡΙΑ ΛΑΜΑ HIBBS: ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ + ΣΎΓΚΛΕΙΣΗ
Τοποθετήστε τον αρθρωτό βραχίονα S-Lock στη δεύτερη άρθρωση του σφιγκτήρα ράγας. Ασφαλίστε τον βραχίονα στην άρθρωση αναστρέφοντας τη λαβή με έκκεντρο. 

Προσαρτήστε τη μακριά λάμα Hibbs στον αρθρωτό βραχίονα πιέζοντας το χρυσαφί έμβολο, εισαγάγοντας τη θηλή της λάμας και απελευθερώνοντας το έμβολο. Η 
λάμα Hibbs μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση περιστροφής ή στην ασφαλισμένη θέση. Πιέστε το έμβολο για εύκολη εναλλαγή μεταξύ περιστροφής και ασφάλισης.

Εκτονώστε την τάση του βραχίονα περιστρέφοντας το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί αριστερόστροφα για να χαλαρώσει. Τοποθετήστε στην επιθυμητή θέση και 
ασφαλίστε το στη θέση του περιστρέφοντας το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί δεξιόστροφα για να σφίξει.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ
Τοποθετήστε τον σφιγκτήρα Elite Rail Clamp πάνω στη ράγα, πάνω 
από το αποστειρωμένο οθόνιο και περιστρέψτε δεξιόστροφα το επάνω 
περιστρεφόμενο κουμπί για να σφίξει. 

ΕΎΘΎΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ
Εισαγάγετε τον ευθύ βραχίονα στην άρθρωση του σφιγκτήρα Elite Rail 
Clamp, τοποθετήστε και ανασηκώστε τη λαβή άρθρωσης με έκκεντρο για 
να ασφαλίσει. 

ΛΑΒΗ ΑΝΕΛΚΤΗΡΑ
Τοποθετήστε τη λαβή του 
ανελκτήρα και ασφαλίστε τη 
στη θέση της, κλείνοντας την 
άρθρωση.

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Χρησιμοποιήστε τη λαβή T στο εγγύς άκρο του 
αγκίστρου του μηριαίου για να το τοποθετήσετε 
το άγκιστρο στη θέση του. Εισαγάγετε τη σφαίρα 
μέσα στη λαβή του βραχίονα του ανελκτήρα για να 
συγκρατηθεί στη θέση της.

ΔΙΑΣΤΟΛΗ
Εάν είναι απαραίτητη περαιτέρω διαστολή, χρησιμοποιήστε 
τη μικρορυθμιζόμενη λαβή περιστρέφοντας το κουμπί 
για περαιτέρω διαστολή. Πατήστε τη σκανδάλη για 
απελευθέρωση.

Πρόσθετο εξάρτημα ισχίου: Αρθρωτός βραχίονας S-Lock + μακριά λάμα Hibbs

Πρόσθετο εξάρτημα ισχίου: Σύστημα ανελκτήρα μηριαίου

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΊΣΧΊΟΥ
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Πρόσθετο εξάρτημα ισχίου: Διαστολέας μυών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΉΣΉΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΟΛΙΚΉΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΉΣ  /  ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΊΣΧΊΟΥ (ΣΥΝΕΧΕΊΑ)

S-LOCK® ΛΑΒΕΣ + ΛΑΜΕΣ
Προσαρτήστε τη λάμα στη λαβή ωθώντας το έμβολο και εισαγάγοντας τη θηλή της λάμας. Ωθήστε το έμβολο για να απελευθερωθεί η λάμα και επιλέξτε εναλλάξ 
τις θέσεις «περιστροφή» και «ασφάλιση».

ΛΑΒΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΓΩΝΙΩΣΗΣ
Οι λάμες μπορούν να τοποθετηθούν υπό γωνία 45º προς τα πάνω ή προς τα κάτω με το χέρι ή με λαβή Τ.

ΛΑΒΕΣ MICRO-ADJUSTABLE
Αποσύρετε ακόμη περισσότερο τις λεπίδες στρέφοντας δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί της λαβής Micro-Adjustable. Εκτονώστε την τάση πατώντας τη σκανδάλη.

1 - Περιστροφή

2 - Ασφάλιση
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