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MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  MONTAGEM DA ESTRUTURA

Montagem da estrutura do retrator para articulação total 

PRECAUÇÃO: Evitar comprimir o corpo do doente com componentes estruturais para prevenir danos nos nervos. 

O Thompson Retractor é fornecido em estado não estéril. Consultar as IDU do Thompson Retractor para instruções de limpeza, 
esterilização e cuidado.

Consultar as Instruções de Utilização do Thompson Retractor para avisos e precauções adicionais.

Para outros Sistemas Thompson Retractor, consultar os respetivos Manuais de Utilizador.

PASSO 1: GRAMPO DA CALHA
Coloque o Elite Rail Clamp na calha sobre o pano estéril e rode o manípulo no sentido horário para apertar. 

SE UTILIZAR UMA MESA HANA® OU UM SISTEMA DE POSICIONAMENTO DE PERNAS: EXTENSOR DA CALHA
Coloque o extensor da calha na calha sobre o pano estéril e rode o botão no sentido horário para apertar. Depois de estar seguro, pode ser 
adicionado um grampo da calha Thompson.
NOTA: O extensor da calha destina-se à fixação apenas em Thompson Retractors. NÃO utilizar com outros retratores, uma vez que pode não 
ser compatível.
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MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  MONTAGEM DA ESTRUTURA (CONTINUAÇÃO)

Montagem da estrutura do retrator para articulação total (continuação)

PASSO 2: BARRA CRUZADA
Insira a barra cruzada na junta do grampo da calha e posicione conforme necessário. Bloqueie a barra cruzada na junta virando o manípulo de came.

BRAÇO VERTICAL OPCIONAL (ANCA)
Se for necessário alcance adicional, por exemplo, com doentes obesos, o braço vertical pode ser fixado ao Elite Rail Clamp antes da fixação da barra 
cruzada. Insira o braço vertical na junta do grampo da calha e posicione conforme necessário. Vire o manípulo da junta do grampo da calha para 
bloquear. Fixe a barra cruzada à junta do braço vertical.

PASSO 3: BRAÇOS CURVOS
Insira o primeiro braço curvo na junta, na barra cruzada e vire o manípulo de came para bloquear. Posicione o segundo braço curvo na segunda junta, 
na barra cruzada e vire o manípulo de came para bloquear. 
SUGESTÃO: Ao bloquear o manípulo de came, segure a barra cruzada, caso seja necessária elevação adicional.
SUGESTÃO: Mantenha o braço curvo lateral o mais baixo possível para que não interfira no espaço de trabalho.
SUGESTÃO: Os braços curvos irão formar uma “meia lua” quando estiverem na orientação correta. 
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Manípulos do retrator

MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  FIXAÇÃO DO RETRATOR

MANÍPULO DO ADAPTADOR DA LÂMINA DE ENCAIXE
Fixe a lâmina ao manípulo inserindo a parte plana da lâmina na ranhura da extremidade distal do manípulo. Certifique-se de que a lâmina está 
totalmente encaixada na ranhura do manípulo para garantir o acoplamento adequado. O manípulo pode ser posicionado em qualquer lugar, ao 
longo da extremidade proximal plana do retrator. Não fixe o manípulo nos orifícios. Rode o manípulo no sentido horário para apertar.
SUGESTÃO: Para agilizar a fixação, solicite a um assistente que fixe todos os manípulos do retrator às suas lâminas favoritas, antes de iniciar a cirurgia.

MANÍPULO ORTOPÉDICO + BOTÃO
Fixe a lâmina do retrator ao manípulo ortopédico colocando o parafuso do manípulo no orifício da lâmina do retrator. Adicione o botão e rode no 
sentido horário para fixar a lâmina na posição. (Este passo pode ser realizado antes ou depois de fixar os manípulos do retrator à estrutura.)
SUGESTÃO: Para agilizar a fixação, solicite a um assistente que fixe todos os manípulos do retrator às suas lâminas favoritas, antes de iniciar a cirurgia.

MANÍPULO DE GANCHO ORTOPÉDICO
Com a lâmina do retrator no lugar, insira o gancho no orifício da lâmina do retrator e fixe à estrutura.
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Manípulos do retrator (continuação)

Cordões + presilhas de encaixe

MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  FIXAÇÃO DO RETRATOR (CONTINUAÇÃO)

CORDÕES
Posicione a lâmina do retrator para obter a retração pretendida. Enquanto mantém a retração no lugar com uma mão, use a outra mão para enrolar 
o cordão em volta da lâmina e prendê-lo ao braço curvo, colocando o cordão na(s) presilha(s), conforme necessário. 

PRESILHA DE ENCAIXE
A presilha de encaixe pode ser aplicada em braços curvos (lisos ou com presilhas), para fornecer área de fixação adicional para os cordões, onde 
necessário. Certifique-se de que a junta está aberta rodando o botão no sentido anti-horário. Com a junta totalmente desbloqueada, prenda a presilha 
de encaixe em qualquer lugar ao longo da superfície lisa do braço curvo. Prenda no lugar rodando o botão no sentido horário, para apertar.
Para remover: Rode o botão no sentido anti-horário para desapertar, aperte a parte de trás da junta com o polegar e o dedo indicador, e levante 
suavemente do braço.

ACESSÓRIO DO MANÍPULO DE ENCAIXE
Com a junta na posição desbloqueada, encaixe a estrutura na posição 
pretendida, posicione a lâmina na incisão e vire o manípulo da junta de 
came para bloquear na posição.

Para remover: Vire o manípulo da junta de came para a posição 
desbloqueada, aperte a junta de came com o polegar e o dedo 
indicador e, cuidadosamente, levante do braço.
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BRAÇO ARTICULADO S-LOCK + LÂMINA HIBBS LONGA: ACESSO INICIAL + FECHAMENTO
Posicione o braço articulado S-Lock na segunda junta do grampo da calha. Bloqueie o braço na junta virando o manípulo de came. 

Fixe a lâmina Hibbs longa ao braço articulado empurrando o êmbolo dourado, inserindo o bico da lâmina e libertando o êmbolo. A lâmina Hibbs 
pode ser utilizada na posição giratória ou bloqueada. Pressione o êmbolo para alternar facilmente entre as posições giratória e bloqueada.

Liberte a tensão do braço rodando o botão preto no sentido anti-horário para desapertar. Posicione conforme pretendido e bloqueie no lugar rodando 
o botão preto no sentido horário, para apertar.

GRAMPO DA CALHA
Coloque o Elite Rail Clamp na calha sobre o pano estéril e rode 
o manípulo no sentido horário para apertar. 

BRAÇO RETO
Insira o braço reto na junta no Elite Rail Clamp, posicione e vire 
o manípulo da junta de came para bloquear. 

MANÍPULO DO ELEVADOR
Posicione o manípulo do 
elevador e tranque no 
lugar, fechando a junta.

GANCHO
Utilizar o manípulo em T na extremidade 
proximal do gancho do fémur para posicionar 
o gancho no lugar. Insira a bola no manípulo 
do  braço do elevador para segurar no lugar.

RETRAIR
Se for necessária uma retração adicional, utilizar o 
manípulo micro ajustável rodando o botão para se 
retrair mais. Pressione o trinco para libertar.

Complemento da anca: Braço articulado S-Lock + lâmina Hibbs longa

Complemento da anca: Sistema elevador de fêmur

MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  COMPLEMENTOS DA ANCA
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Complemento da anca: Retrator muscular

MANUAL DE UTILIZADOR DO RETRATOR PARA ARTICULAÇÃO TOTAL  /  COMPLEMENTOS DA ANCA (CONTINUAÇÃO)

S-LOCK® MANÍPULOS + LÂMINAS
Fixar a lâmina ao manípulo empurrando o êmbolo e inserindo o espigão da lâmina. Empurre o êmbolo para libertar a lâmina e alternar entre as 
posições “girar” e “bloqueada”.

MANÍPULOS DE ÂNGULO RÁPIDO
As lâminas podem ser inclinadas 45º para cima ou para baixo manualmente com o manípulo em T.

MANÍPULOS MICRO-ADJUSTABLE
Retraia mais as lâminas, rodando o botão do manípulo Micro-Adjustable no sentido horário. Liberte a tensão, premindo o trinco.

1 - Girar

2 - Bloqueada
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