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Gebruikershandleiding van de Thompson volledige gewrichtsretractor: 
INSTALLATIE-INSTRUCTIES VOOR THOMPSON VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTORS

Uncompromised Exposure™



2 GEBRUIKERSHANDLEIDING VAN DE THOMPSON VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR VRAGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE: +1 231 922 0177

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  HET FRAME INSTALLEREN

Het frame van de volledige gewrichtsretractor installeren 

LET OP: Druk niet met frameonderdelen op het lichaam van de patiënt om zenuwschade te voorkomen. 

De Thompson Retractor wordt niet-steriel geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor instructies voor 
de reiniging, sterilisatie en verzorging ervan.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de Thompson Retractor voor aanvullende waarschuwingen en aandachtspunten.

Voor de andere Thompson Retractor-systemen dient u per systeem de gebruikershandleiding te raadplegen.

STAP 1: RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 

BIJ GEBRUIK VAN EEN HANA®-TAFEL, OF EEN BEENPOSITIONERINGSSYSTEEM: RAILVERLENGER
Plaats de railverlenger op de rail over de steriele operatiedoek en draai de knop rechtsom om vast te zetten. Zodra deze vastzit, kunt u de  
Thompson-railklem toevoegen.
OPMERKING: Railverlenger is uitsluitend bedoeld voor het bevestigen van Thompson Retractors. NIET gebruiken met andere retractors, 
aangezien deze niet compatibel kunnen zijn.
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GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  HET FRAME INSTALLEREN (VERVOLG)

Het frame van de volledige gewrichtsretractor installeren (vervolg)

STAP 2: DWARSBALK
Plaats de dwarsbalk in het scharnier van de railklem en stel deze in de gewenste positie af. Zet de dwarsbalk vast in het scharnier door de hendel om te 
klappen.

OPTIONELE VERTICALE ARM (HEUP)
Als een groter bereik nodig is, zoals bij zwaarlijvige patiënten, kan voordat de dwarsbalk wordt bevestigd de verticale arm op de Elite Rail Clamp 
worden bevestigd. Plaats de verticale arm in het scharnier van de railklem en stel deze in de gewenste positie af. Klap de scharnierhendel van de 
railklem om, om te vergrendelen. Bevestig de dwarsbalk aan het scharnier van de verticale arm.

STAP 3: GEBOGEN ARMEN
Plaats de eerste gebogen arm in het scharnier op de dwarsbalk en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. Plaats de tweede gebogen 
arm in het tweede scharnier op de dwarsbalk en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. 
TIP: Pak, wanneer u meer kracht wilt uitoefenen bij het vergrendelen van de scharnierhendel, de dwarsbalk vast.
TIP: Houd de laterale gebogen arm zo laag mogelijk zodat deze uw werkruimte niet hindert.
TIP: Wanneer de gebogen armen in de juiste positie zijn gekomen, vormen ze een halve maan. 
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Retractorhendels

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  DE RETRACTOR BEVESTIGEN

OPKLEMBARE BLADADAPTERHENDEL
Maak het blad vast aan de hendel door het platte deel van het blad in de sleuf van het distale uiteinde van de hendel te steken. Voor een goede 
verbinding moet het blad volledig vastzitten in de sleuf op de hendel. U kunt de hendel overal langs het platte proximale uiteinde van de retractor 
aanbrengen. Bevestig de hendel niet aan de gaten. Zet vast door de knop rechtsom te draaien.
TIP: Voor een nog stevigere bevestiging kunt u alle retractorhendels door een assistent aan de door u gewenste bladen laten bevestigen voordat u 
met de operatie begint.

ORTHOPEDISCHE HENDEL + KNOP
Bevestig het retractorblad aan de orthopedische hendel door de schroef van de hendel in het gat in het retractorblad te steken. Voeg de knop eraan 
toe en draai deze rechtsom om het blad in deze positie vast te zetten. (Deze stap kan zowel voor als na het bevestigen van de retractorhendels aan het 
frame worden uitgevoerd.)
TIP: Voor een nog stevigere bevestiging kunt u alle retractorhendels door een assistent aan de door u gewenste bladen laten bevestigen voordat u 
met de operatie begint.

HAAKVORMIGE ORTHOPEDISCHE HENDEL
Steek de haak, terwijl het retractorblad op zijn plek zit, in het gat in het retractorblad en bevestig dit aan het frame.
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Retractorhendels (vervolg)

Bindkoord + klemmetjes

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  DE RETRACTOR BEVESTIGEN (VERVOLG)

BINDKOORD
Plaats het retractorblad zo dat de gewenste spreiding wordt verkregen. Leid, terwijl u met één hand de spreiding vasthoudt, met uw andere hand het 
bindkoord om het blad heen en maak het vast aan de gebogen arm door het bindkoord waar nodig in de klem(metjes) aan te brengen. 

KLEMMETJE
Om eventueel meer oppervlak te creëren voor het bevestigen van bindkoord, kunnen er klemmetjes worden aangebracht op de (gladde of van 
klemmetjes voorziene) gebogen armen. Zorg dat het scharnier is geopend door de knop linksom te draaien. Klem het klemmetje, met het scharnier 
volledig ontgrendeld, op een willekeurige plek op het gladde oppervlak van de gebogen arm vast. Zet vast door de knop rechtsom vast te draaien.
Om te verwijderen: Draai de knop linksom losser, houd de achterkant van het scharnier tussen uw duim en wijsvinger vast en til de arm er voorzichtig uit.

BEVESTIGING VAN OPKLEMBARE STEEL
Klik met het scharnier in de ontgrendelde positie op het frame op de 
gewenste plaats, positioneer de wondhaak in de inkeping en klap de 
scharnierhendel dicht om op die plaats te vergrendelen.

Om te verwijderen: Klap de scharnierhendel naar de ontgrendelde 
positie, knijp met duim en wijsvinger in de achterkant van het 
scharnier en til de arm er voorzichtig af.
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S-LOCK SCHARNIERENDE ARM + LANG HIBBS-BLAD: TOEGANG BIJ AANVANG + SLUITEN
Plaats de S-Lock scharnierende arm in het tweede scharnier van de railklem. Zet de arm vast in het scharnier door de hendel om te klappen. 

Bevestig het lange Hibbs-blad aan de scharnierende arm door de gouden plunjer in te drukken, de nippel van het blad in te steken en de plunjer weer 
los te laten. Het Hibbs-blad kan gebruikt worden in draaistand of vergrendelde stand. U kunt eenvoudig tussen de draaistand en vergrendelde stand 
wisselen door de plunjer in te drukken.

Voor minder spanning op de arm draait u de zwarte knop linksom losser. Stel de gewenste positie in en vergrendel het geheel op zijn plek door de 
zwarte knop rechtsom aan te draaien.

RAILKLEM
Plaats de Elite Rail Clamp op de rail over de steriele operatiedoek en 
draai de bovenste knop rechtsom om de klem vast te zetten. 

RECHTE ARM
Plaats de rechte arm in het scharnier op de Elite Rail Clamp, positioneer 
en klap de scharnierhendel om zodat deze is vergrendeld. 

HEFFERHENDEL
Breng de hefferhendel 
in positie en vergrendel 
deze door het scharnier 
te sluiten.

HAAK
Gebruik de T-hendel aan het proximale 
uiteinde van de femurhaak om de haak in de 
juiste positie te brengen. Plaats de kogel in de 
hendel van de hefferarm zodat hij op zijn plek 
wordt gehouden.

SPREIDEN
Maak gebruik van de micro-instelbare hendel om 
verder te spreiden wanneer extra spreiding nodig is. 
Druk de pal in voor minder spanning.

Heupopzetstuk: S-Lock scharnierende arm + lang Hibbs-blad

Heupopzetstuk: Femurheffersysteem

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  HEUPOPZETSTUKKEN
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Heupopzetstuk: Spierretractor

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOLLEDIGE GEWRICHTSRETRACTOR  /  HEUPOPZETSTUKKEN (VERVOLG)

S-LOCK®-STELEN + -WONDHAKEN
Bevestig de wondhaak op de steel door op de drukpen te drukken en de nippel van de wondhaak in de opening te steken. Druk op de drukpen om de 
wondhaak vrij te kunnen draaien en te wisselen tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”.

QUICK ANGLE STELEN
Wondhaken kunnen met de hand of met de T-hendel in een hoek van 45º omhoog of omlaag worden ingesteld.

MICRO-ADJUSTABLE STELEN
Spreid de wondhaken meer door de knop op de Micro-Adjustable steel rechtsom te draaien. Laat de spanning los door op de pal te drukken.

1 - Draaien

2 - Vergrendeld
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