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THOMPSONI TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI ÜLESSEADMISE JUHISED

Uncompromised Exposure™
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TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  RAAMI ÜLESSEADMINE

Täieliku liigesretraktori raami ülesseadmine 

ETTEVAATUST! Närvikahjustuste vältimiseks vältige patsiendi kehale raamikomponentidega surve avaldamist. 

Thompson Retractor tarnitakse mittesteriilselt. Puhastamis-, steriliseerimis- ja hooldamisjuhiseid vt Thompson Retractori 
kasutusjuhendist.

Täiendavaid hoiatusi ja ettevaatusabinõusid vt Thompson Retractori kasutusjuhendist.

Muude Thompsoni Retractori süsteemide puhul juhinduge vastava süsteemi kasutusjuhendist.

SAMM 1: LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 

KUI KASUTATE LAUDA HANA® VÕI JALGADE POSITSIONEERIMISSÜSTEEMI: LATI PIKENDAJA
Paigutage lati pikendaja latile steriilse lina kohal ning pöörake nuppu pingutamiseks päripäeva. Kui see on kinnitatud, võib lisada Thompsoni latikinniti.
MÄRKUS. Lati pikendaja on mõeldud ainult Thompson Retractori kinnitamiseks. ÄRGE kasutage koos teiste retraktoritega, kuna need ei 
pruugi ühilduda.
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TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  RAAMI ÜLESSEADMINE ( JÄTK )

Täieliku liigesretraktori raami ülesseadmine (jätk)

SAMM 2: RISTLATT
Sisestage ristlatt latikinniti liigendisse ja asetage vastavalt vajadusele. Lukustage ristlatt liigendisse, pöörates liitmiku käepidet.

VALIKULINE PÜSTINE VARRAS (PUUS)
Kui on vaja täiendavat ulatust, näiteks rasvunud patsientide puhul, võib püstise varda kinnitada enne ristlati kinnitamist Elite Rail Clampi külge. 
Sisestage püstine varras latikinniti liigendisse ja asetage vastavalt vajadusele. Lukustamiseks pöörake latikinniti liitmiku käepidet. Kinnitage ristlatt 
püstise varda liigendi külge.

SAMM 3: KUMERAD VARDAD
Sisestage esimene kumer varras ristlati ühenduskohta ja keerake lukustamiseks liitmiku käepidet. Asetage teine kumer varras ristlati teise ühenduskohta 
ja keerake lukustamiseks liitmiku käepidet. 
NÕUANNE: liitmiku käepideme lukustamisel võtke kinni ristlatist, kui vajate suuremat hooba.
NÕUANNE: hoidke külgmist kumerat varrast võimalikult madalal, et see ei segaks tööruumi.
NÕUANNE: kumerad vardad loovad "poolkuu" kuju, kui need on õiges asendis. 
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Retraktori käepidemed

TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  RETRARKTORI KINNITAMINE

ISEKINNITUV TERAADAPTERI KÄEPIDE
Kinnitage tera käepideme külge, sisestades tera lameda osa käepideme distaalses otsas olevasse pilusse. Õige ühenduse tagamiseks veenduge, et 
tera oleks käepideme pilusse täielikult haakunud. Käepideme võib asetada retraktori lamedale proksimaalsele otsale ükskõik kuhu. Ärge kinnitage 
käepidet aukudele. Pingutamiseks keerake käepideme nuppu päripäeva.
NÕUANNE: Kiiremaks kinnitamiseks laske assistendil enne operatsiooni alustamist kõik retraktori käepidemed teie eelistatud teradele kinnitada.

ORTOPEEDILINE KÄEPIDE + NUPP
Kinnitage retraktori tera ortopeedilise käepideme külge, asetades käepideme kruvi retraktori tera avasse. Lisage nupp ja keerake seda päripäeva, 
et tera oma kohale kinnitada. (Seda sammu võib teha enne või pärast retraktori käepidemete kinnitamist raami külge.)
NÕUANNE: Kiiremaks kinnitamiseks laske assistendil enne operatsiooni alustamist kõik retraktori käepidemed teie eelistatud teradele kinnitada.

ORTOPEEDILINE KONKSKÄEPIDE
Kui retraktori tera on paigas, sisestage konks retraktori tera avasse ja kinnitage see raami külge.
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Retraktori käepidemed (jätk)

Retraktsiooniniidid + isekinnituvad niidiklambrid

TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  RETRARKTORI KINNITAMINE ( JÄTK)

RETRAKTSIOONINIIDID
Asetage retraktori tera soovitud retraktsiooni saavutamiseks. Hoides ühe käega retraktsiooni paigal, mähkige teise käega retraktsiooniniit ümber tera 
ja kinnitage see kumera varda külge, kinnitades vastavalt vajadusele retraktsiooniniidi niidiklambri(te) külge. 

ISEKINNITUV NIIDIKLAMBER
Isekinnituvat niidiklambrit saab kinnitada kumeratele varrastele (siledatele või niidiklambritega), et pakkuda vajadusel täiendavat kinnitusala 
retraktsiooniniitidele. Veenduge, et liigend on avatud, keerates nuppu vastupäeva. Kui liigend on täielikult lukustamata, kinnitage isekinnituv 
niidiklamber kumera varda siledale pinnale. Kinnitage oma kohale, keerates pingutamiseks nuppu päripäeva.
Eemaldamiseks: vabastamiseks keerake nuppu vastupäeva, pigistage pöidla ja nimetissõrmega liigendit tagasi ning tõstke õrnalt vardalt.

ISEKINNITUVA KÄEPIDEME KINNITAMINE
Liitmik tuleb raamile kinnitada soovitud kohta lukustamata asendis 
asetades laba sisselõikesse ja pöörates nukkliitmiku käepidet, et see 
lukustuks oma kohale.

Eemaldamiseks: pöörake nukkliitmiku käepide lukustamata asendisse, 
pigistage pöidla ja nimetissõrmega nukkliitmiku tagasi ja tõstke õrnalt 
vardalt maha.
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S-LOCK LIIGENDVARRAS + PIKK HIBBSI TERA: ALGNE JUURDEPÄÄS + SULGEMINE
Asetage S-Lock liigendvarras latikinniti teise liigendisse. Lukustage varras liigendisse, pöörates liitmiku käepidet. 

Kinnitage pikk Hibbsi tera liigendvarda külge, lükates kuldset kolbi, sisestades tera nipli ja vabastades kolbi. Hibbsi tera võib kasutada pööratavas 
või lukustatud asendis. Vajutage kolbi, et hõlpsalt vahetada pöörleva ja lukustatud vahel.

Vabastage varda pinge, keerates musta nuppu vastupäeva, et see lahti saada. Asetage soovitud asendisse ja lukustage oma kohale, keerates 
pingutamiseks musta nuppu päripäeva.

LATIKINNITI
Paigutage Elite Rail Clamp kinniti latile steriilse lina kohal ning pöörake 
ülemist nuppu pingutamiseks päripäeva. 

SIRGE VARRAS
Sisestage sirge varras kinnitil Elite Rail Clamp olevasse liitmikku, 
positsioneerige ja pöörake lukustamiseks nukkliitmiku käepidet. 

ELEVAATORI KÄEPIDE
Positsioneerige elevaatori 
käepide ja lukustage 
liitmiku sulgemisega.

KONKS
Kasutage konksu oma kohale asetamiseks 
reieluu konksu proksimaalses otsas olevat 
T-käepidet. Sisestage kuul elevaatori 
käepidemesse, et hoida paigal.

RETRAKTSIOON
Kui on vaja täiendavat retraktsiooni, kasutage 
selleks mikroreguleeritavat käepidet, keerates 
nuppu täiendavaks retraktsiooniks. Vabastamiseks 
vajutage riivi.

Puusa lisa: S-Lock liigendvarras + pikk Hibbsi tera

Puusa lisa: Reieluu elevaatori süsteem

TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  PUUSA LISAD
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Puusa lisa: Lihasretraktor

TÄIELIKU LIIGESRETRAKTORI KASUTUSJUHEND  /  PUUSA LISAD ( JÄTK )

S-LOCK®-I KÄEPIDEMED + LABAD
Kinnitage laba käepideme külge, vajutades kolbi alla ja sisestades laba nipli. Vajutage kolbi, et laba vabastada ning vahetada pööratava ja lukustatud 
asendite vahel.

KIIRELT MUUDETAVA NURGAGA KÄEPIDEMED
Labasid saab käsitsi või T-käepideme abil seada 45º võrra üles- või allapoole.

MICRO-ADJUSTABLE KÄEPIDEMED
Tõmmake labasid veel tagasi keerates Micro-Adjustable käepideme nuppu päripäeva. Vabastage pinge, vajutades riivile.

1 – pööratav

2 – lukustatud
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