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Thompson totālās locītavas retraktora lietotāja rokasgrāmata: 
UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS THOMPSON TOTĀLO LOCĪTAVU RETRAKTORIEM

Uncompromised Exposure™
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TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/RĀMJA UZSTĀDĪŠANA

Totālās locītavas retraktora rāmja uzstādīšana 

UZMANĪBU! Lai novērstu nervu bojājumus, nepieļaujiet pacienta ķermeņa saspiešanu ar rāmja sastāvdaļām. 

Thompson Retractor izstrādājumi tiek piegādāti nesterilā veidā. Informāciju par tīrīšanas, sterilizācijas un apkopes norādījumiem skatiet 
Thompson Retractor lietošanas instrukcijās.

Skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijas, lai saņemtu informāciju par papildu brīdinājumiem un piesardzības norādēm.

Citām Thompson Retractor sistēmām skatiet attiecīgo lietotāja rokasgrāmatu.

1. DARBĪBA: SLIEDES SKAVA
Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet augšējo grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu. 

JA IZMANTOJAT HANA® GALDU VAI KĀJU POZICIONĒŠANAS SISTĒMU: SLIEDES PAGARINĀTĀJS
Novietojiet sliedes pagarinātāju uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu. Tiklīdz tas ir 
nostiprināts, var pievienot Thompson sliedes skavu.
PIEZĪME. Sliedes pagarinātājs ir paredzēts tikai Thompson Retractor retraktoru piestiprināšanai. NELIETOJIET citiem retraktoriem, jo tas var 
nebūt saderīgs.
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TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/RĀMJA UZSTĀDĪŠANA (TURPINĀJUMS)

Totālās locītavas retraktora rāmja uzstādīšana (turpinājums)

2. DARBĪBA: ŠĶĒRSSTIENIS
Ievietojiet šķērsstieni sliedes skavas savienojumā un pozicionējiet pēc vajadzības. Nofiksējiet šķērsstieni savienojumā, pagriežot ekscentra rokturi.

IZVĒLES VERTIKĀLAIS PLECS (GŪŽAS)
Ja nepieciešama papildu sasniedzamība, piemēram, pacientiem ar aptaukošanos, pirms šķērsstieņa piestiprināšanas vertikālo plecu var piestiprināt pie 
Elite Rail Clamp. Ievietojiet vertikālo plecu sliedes skavas savienojumā un pozicionējiet pēc vajadzības. Pagrieziet sliedes skavas savienojuma rokturi, lai 
nofiksētu. Pievienojiet šķērsstieni vertikālā pleca savienojumam.

3. DARBĪBA: IZLIEKTIE PLECI
Ievietojiet pirmo izliekto plecu savienojumā uz šķērsstieņa un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. Pozicionējiet otro izliekto plecu 
otrajā savienojumā uz šķērsstieņa un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. 
PADOMS: bloķējot ekscentra rokturi, satveriet šķērsstieni, ja nepieciešama lielāka svira.
PADOMS: laterālo izliekto plecu turiet pēc iespējas zemāk, lai tas netraucētu darba vietai.
PADOMS: izliektie pleci radīs "pusmēness" formu, kad tie ir pareizā orientācijā. 
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Retraktora rokturi

TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/RETRAKTORA PIESAISTNE

UZSPIEŽAMS LĀPSTIŅAS ADAPTERA ROKTURIS
Piestipriniet lāpstiņu pie roktura, ievietojot lāpstiņas plakano daļu slotā roktura distālajā galā. Pārliecinieties, vai lāpstiņa ir pilnībā nofiksēta roktura 
slotā, lai nodrošinātu pareizu savienojumu. Rokturi var novietot jebkurā vietā gar retraktora plakano proksimālo galu. Nepievienojiet rokturi 
atverēm. Pievelciet, pagriežot roktura pogu pulksteņrādītāja virzienā.
PADOMS: lai nodrošinātu ātrāku piestiprināšanu, pirms operācijas sākšanas palūdziet asistentam visus retraktora rokturus piestiprināt vēlamajām lāpstiņām.

ORTOPĒDISKAIS ROKTURIS + POGA
Pievienojiet retraktora lāpstiņu ortopēdiskajam rokturim, ievietojot roktura skrūvi retraktora lāpstiņas atverē. Pievienojiet pogu un pagrieziet 
pulksteņrādītāja virzienā, lai nostiprinātu lāpstiņu pozīcijā. (Šo darbību var veikt pirms vai pēc retraktora rokturu piestiprināšanas pie rāmja.)
PADOMS: lai nodrošinātu ātrāku piestiprināšanu, pirms operācijas sākšanas palūdziet asistentam visus retraktora rokturus piestiprināt vēlamajām lāpstiņām.

ORTOPĒDISKĀ ĀĶA ROKTURIS
Kad retraktora lāpstiņa ir ievietota, ievietojiet āķi retraktora lāpstiņas atverē un piestipriniet pie rāmja.
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Retraktora rokturi (turpinājums)

Valgi + uzspiežamie ierievji

TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/RETRAKTORA PIESAISTNE (TURPINĀJUMS)

VALGI
Novietojiet retraktora lāpstiņu, lai sasniegtu vēlamo retrakciju. Turot retrakciju vietā ar vienu roku, ar otru roku aptiniet valgu ap asmeni un nostipriniet 
to pie izliektā pleca, vajadzības gadījumā piestiprinot valgu uz ierievja(-iem). 

UZSPIEŽAMAIS IERIEVIS
Uzspiežamo ierievi var uzlikt uz izliektiem pleciem (gludiem vai ar skaviem), lai vajadzības gadījumā nodrošinātu papildu piestiprināšanas vietu valgiem. 
Pārliecinieties, ka savienojums ir atvērts, griežot pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Kad savienojums ir pilnībā atbloķēts, uzspraudiet uzspraužamo 
ierievi jebkurā vietā gar izliektā pleca gludo virsmu. Nostipriniet vietā, griežot pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu.
Lai noņemtu: Pagrieziet pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai atbrīvotu, satveriet savienojumu ar īkšķi un rādītājpirkstu un viegli paceliet nost no rokas.

UZSPIEŽAMĀ ROKTURA PIESAISTNE
Kad savienojums atrodas atbrīvotā stāvoklī, uzspiediet uz rāmja 
vajadzīgajā vietā, novietojiet lāpstiņu griezuma vietā un pagrieziet 
ekscentra savienojuma rokturi, lai to nofiksētu vietā.

Lai noņemtu: Pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi atbrīvotā 
stāvoklī, saspiediet ekscentra savienojuma aizmuguri ar īkšķi un 
rādītājpirkstu un uzmanīgi novelciet no pleca.
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S-LOCK SAVIENOJUMA PLECS + GARĀ HIBBS LĀPSTIŅA: SĀKOTNĒJĀ PIEKĻUVE + AIZVĒRŠANA
Pozicionējiet S-Lock savienojuma pleca sliedes skavas otrajā savienojumā. Nofiksējiet plecu savienojumā, pagriežot ekscentra rokturi. 

Pievienojiet garo Hibbs lāpstiņu savienojuma plecam, nospiežot zelta virzuli, ievietojot lāpstiņas nipeli un atlaižot virzuli. Hibbs lāpstiņu var izmantot 
pagriešanas vai fiksēšanas stāvoklī. Nospiediet virzuli, lai viegli pārslēgtos starp pagriešanas vai fiksēšanas stāvokli.

Atbrīvojiet spriegumu plecā, griežot melno pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atbrīvotu. Pozicionējiet pēc vajadzības un nofiksējiet vietā, 
griežot melno pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu.

SLIEDES SKAVA
Novietojiet Elite Rail Clamp uz sliedes virs sterilā drapējuma un grieziet 
augšējo grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai to pievilktu. 

TAISNĀ SVIRA
Ievietojiet taisno sviru savienojumā uz Elite Rail Clamp, novietojiet 
to un pagrieziet ekscentra savienojuma rokturi, lai nofiksētu. 

PACĒLĀJA ROKTURIS
Novietojiet pacēlāja rokturi 
un nofiksējiet vietā, aizverot 
savienojumu.

ĀĶIS
Izmantojiet T-rokturi augšstilba kaula āķa 
proksimālajā galā, lai novietotu āķi vietā. Ievietojiet 
bumbu pacēlāja sviras rokturī, lai noturētos vietā.

RETRAKCIJA
Ja ir nepieciešama papildu retrakcija, izmantojiet mikro 
pielāgojamo rokturi, pagriežot grozāmpogu, lai veiktu 
tālāku retrakciju. Nospiediet sprūdu, lai to atbrīvotu.

Gūžas papildinājums: S-Lock savienojuma plecs + garā Hibbs lāpstiņa

Gūžas papildinājums: augšstilba kaula pacēlāja sistēma

TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/GŪŽAS PAPILDINĀJUMI
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Gūžas papildinājums: muskuļu retraktors

TOTĀLĀS LOCĪTAVAS RETRAKTORA LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA/GŪŽAS PAPILDINĀJUMI (TURPINĀJUMS)

S-LOCK® ROKTURI UN LĀPSTIŅAS
Pievienojiet lāpstiņu rokturim, nospiežot virzuli un ievietojot lāpstiņas nipeli. Nospiediet virzuli, lai atbrīvotu lāpstiņu un pārslēgtu starp “pagriešanas” 
un “fiksēto” stāvokli.

ĀTRĀ LEŅĶA ROKTURI
Lāpstiņas var pagriezt par 45º uz augšu vai leju ar roku vai T-rokturi.

MICRO-ADJUSTABLE ROKTURI
Atvelciet lāpstiņas vairāk, griežot Micro-Adjustable roktura grozāmpogu pulksteņrādītāja kustības virzienā. Atbrīvojiet, nospiežot sprūdu.

1 — pagriešana

2 — fiksēts
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