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Podręcznik użytkownika retraktora Thompson do całkowitej artroplastyki: 
INSTRUKCJA MONTAŻU RETRAKTORÓW THOMPSON DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI

Uncompromised Exposure™
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  MONTAŻ RAMY

Montaż ramy retraktora do całkowitej artroplastyki 

PRZESTROGA: Unikać uciskania ciała pacjenta przez elementy ramy, aby zapobiec uszkodzeniu nerwów. 

Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. Informacje na temat czyszczenia, sterylizacji i obsługi znajdują się 
w instrukcji użycia Thompson Retractor.

Dodatkowe ostrzeżenia i przestrogi znajdują się w instrukcji użycia Thompson Retractor.

W przypadku innych systemów Thompson Retractor należy zapoznać się z odpowiednim podręcznikiem użytkownika dla każdego z nich.

ETAP 1: ZACISK SZYNOWY
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad jałowym obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. 

W PRZYPADKU UŻYWANIA STOŁU HANA® LUB SYSTEMU POZYCJONOWANIA NÓG: PRZEDŁUŻENIE SZYNY
Umieścić przedłużenie szyny na szynie nad jałowym obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. Po zamocowaniu można dodać zacisk 
szynowy Thompson.
UWAGA: Przedłużenie szyny służy wyłącznie do mocowania produktów Thompson Retractor. NIE WOLNO go używać z innymi retraktorami, 
ponieważ może nie być kompatybilny.
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PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  MONTAŻ RAMY ( KONTYNUACJA )

Montaż ramy retraktora do całkowitej artroplastyki (Kontynuacja)

ETAP 2: PRĘT POPRZECZNY
Włożyć poprzeczkę do złącza zacisku szynowego i ustawić według potrzeb. Zablokować poprzeczkę w przegubie poprzez obrócenie uchwytu.

OPCJONALNE RAMIĘ PIONOWE (BIODROWE)
Jeśli potrzebny jest dodatkowy zasięg, na przykład w przypadku pacjentów otyłych, ramię pionowe można przymocować do zacisku Elite Rail Clamp 
przed zamocowaniem poprzeczki. Włożyć ramię pionowe w złącze zacisku szynowego i ustawić według potrzeb. Obrócić uchwyt łącznika zacisku 
szynowego, aby go zablokować. Przymocować poprzeczkę do przegubu ramienia pionowego.

KROK 3: ZAKRZYWIONE RAMIONA
Włożyć pierwsze wygięte ramię do złącza na poprzeczce i zablokować za pomocą uchwytu. Umieścić drugie wygięte ramię w drugim złączu 
na poprzeczce i zablokować za pomocą uchwytu. 
WSKAZÓWKA: Przy blokowaniu uchwytu należy chwycić za poprzeczkę, jeśli potrzebna jest większa siła nacisku.
WSKAZÓWKA: Umieścić boczne wygięte ramię jak najniżej, aby nie ograniczało przestrzeni roboczej.
WSKAZÓWKA: Wygięte ramiona w prawidłowej orientacji utworzą kształt półksiężyca. 
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Uchwyty retraktora

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  MOCOWANIE RETRAKTORA

ZATRZASKOWY UCHWYT ADAPTERA ŁYŻKI
Przymocować łyżkę do uchwytu, wkładając płaską część łyżki w szczelinę na dystalnym końcu uchwytu. Upewnić się, że łyżka jest całkowicie wsunięta 
w szczelinę uchwytu, co zapewni prawidłowe połączenie. Uchwyt może być umieszczony w dowolnym miejscu wzdłuż płaskiego proksymalnego 
końca retraktora. Nie należy mocować uchwytu do otworów. Dokręcić, obracając pokrętło uchwytu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
WSKAZÓWKA: Aby przyspieszyć zakładanie, przed rozpoczęciem operacji należy poprosić asystenta o przymocowanie wszystkich uchwytów retraktora 
do wybranych łyżek.

UCHWYT ORTOPEDYCZNY + POKRĘTŁO
Przymocować łyżkę retraktora do uchwytu ortopedycznego, wkładając śrubę uchwytu w otwór łyżki retraktora. Założyć pokrętło i obrócić zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara, aby zabezpieczyć łyżkę we właściwej pozycji. (Ten krok można wykonać przed lub po przymocowaniu uchwytów retraktora do ramy).
WSKAZÓWKA: Aby przyspieszyć zakładanie, przed rozpoczęciem operacji należy poprosić asystenta o przymocowanie wszystkich uchwytów retraktora 
do wybranych łyżek.

UCHWYT HAKA ORTOPEDYCZNEGO
Po umieszczeniu łyżki retraktora na miejscu, włożyć hak do otworu w łyżce retraktora i przymocować do ramy.
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Uchwyty retraktora (Kontynuacja)

Paski mocujące + klamry zatrzaskowe

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  MONCOWANIE RETRAKTORA ( KONTYNUACJA )

PASKI MOCUJĄCE
Ustawić łyżkę retraktora tak, aby uzyskać pożądane odciąganie. Utrzymując odciągnięcie w miejscu jedną ręką, drugą ręką owinąć pasek mocujący 
wokół ostrza i przymocować do zakrzywionego ramienia poprzez przyłożenie paska mocującego do zaczepu(ów), jeśli jest to konieczne. 

KLAMRA ZATRZASKOWA
Klamra zatrzaskowa może być zastosowana na zakrzywionych ramionach (gładkich lub z klamrami), aby zapewnić dodatkową powierzchnię mocowania 
dla pasów mocujących razie potrzeby. Upewnić się, że złącze jest otwarte, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 
Po całkowitym odblokowaniu złącza, zatrzasnąć klamrę w dowolnym miejscu wzdłuż gładkiej powierzchni zakrzywionego ramienia. Zamocować na 
miejscu, obracając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Aby zdjąć: Obrócić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu poluzowania, ścisnąć tylną część złącza kciukiem i palcem 
wskazującym i delikatnie zdjąć z ramienia.

ZAMOCOWANIE UCHWYTU ZATRZASKOWEGO
Złącze w położeniu odblokowanym zatrzasnąć na ramie w żądanym 
położeniu, ustawić ostrze w nacięciu, a następnie przełożyć uchwyt złącza 
przegubowego, aby zablokować w miejscu.

Aby zdjąć: Przełożyć uchwyt złącza przegubowego do położenia 
odblokowanego, ścisnąć tylną część złącza przegubowego kciukiem 
i palcem wskazującym, a następnie delikatnie zdjąć do góry z ramienia.
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RAMIĘ PRZEGUBOWE S-LOCK + DŁUGA ŁYŻKA HIBBS’A: PIERWSZY DOSTĘP + ZAMYKANIE
Umieścić ramię przegubowe S-Lock w drugim przegubie zacisku szynowego. Zablokować ramię w przegubie poprzez obrócenie uchwytu. 

Przymocować długą łyżkę Hibbs’a do ramienia przegubowego poprzez wciśnięcie złotego tłoczka, wsunięcie złączki łyżki i zwolnienie tłoczka. Łyżka Hibbs’a 
może być używana w pozycji obrotowej lub zablokowanej. Nacisnąć tłoczek aby w wygodny sposób zmienić pozycję między obrotową a zablokowaną.

Zwolnić naciąg ramienia, obracając czarne pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Ustawić według uznania i zablokować 
obracając czarne pokrętło w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

ZACISK SZYNOWY
Umieścić zacisk szynowy Elite Rail Clamp na szynie nad jałowym 
obłożeniem i obrócić pokrętło w prawo, aby zacisnąć. 

RAMIĘ PROSTE
Włożyć ramię proste do złącza na zacisku szynowym Elite Rail 
Clamp, dostosować ustawienie, a następnie przekręcić uchwyt złącza 
przegubowego w celu zablokowania. 

UCHWYT PODNOŚNIKA
Ustawić uchwyt podnośnika 
i zablokować go, zamykając 
złącze.

HAK
Użyć uchwytu T na proksymalnym końcu haka 
udowego, aby ustawić hak na miejscu. Wprowadzić 
część kulistą do uchwytu ramienia podnośnika, aby 
unieruchomić go w tym miejscu.

ODCIĄGANIE
Jeśli konieczne jest dodatkowe odciąganie, należy użyć 
uchwytu z mikroregulacją, obracając pokrętło w celu 
dalszego odciągnięcia. Nacisnąć zapadkę, aby zwolnić.

Akcesoria do stawu biodrowego: Ramię przegubowe S-Lock + długa łyżka Hibbs’a

Akcesoria do stawu biodrowego: System podnośnika kości udowej

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  AKCESORIA DO STAWU BIODROWEGO
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Akcesoria do stawu biodrowego: Retraktor do mięśni

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA RETRAKTORA DO CAŁKOWITEJ ARTROPLASTYKI  /  AKCESORIA DO STAWU BIODROWEGO ( KONTYNUACJA )

UCHWYTY I OSTRZA S-LOCK®

Przymocować ostrze do uchwytu, naciskając tłok i wkładając złączkę ostrza. Nacisnąć tłok, aby zwolnić ostrze i przełączyć między położeniem „obrót” 
i „zablokowany”.

UCHWYTY Z MECHANIZMEM DO SZYBKIEGO USTAWIANIA KĄTA
Ostrza mogą być ustawione pod kątem 45º w górę lub w dół ręcznie lub za pomocą uchwytu T.

UCHWYTY MICRO-ADJUSTABLE
Odciągnąć ostrza dalej poprzez obrócenie pokrętła uchwytu Micro-Adjustable w prawo. Zwolnić napięcie poprzez naciśnięcie zapadki.

1 — Obrót

2 — Zablokowany
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