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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU RETRACTORUL PENTRU ARTROPLASTIE TOTALĂ  /  CONFIGURARE CADRU

Configurare cadru retractor pentru artroplastie totală 

ATENȚIE: Evitați presarea corpului pacientului cu componente ale cadrului pentru a preveni lezarea nervilor. 

Dispozitivul Thompson Retractor este furnizat în stare nesterilă. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru 
instrucțiuni legate de curățare, sterilizare și întreținere.

Consultați instrucțiunile de utilizare pentru Thompson Retractor pentru avertismente și atenționări suplimentare.

Pentru alte sisteme cu Thompson Retractor, consultați Manualul de utilizare aferent fiecărui produs.

PASUL 1: CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. 

DACĂ UTILIZAȚI O MASĂ HANA® SAU UN SISTEM DE POZIȚIONARE A PICIORULUI: EXTENSOR DE ȘINĂ
Așezați extensorul de șină pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți butonul în sens orar pentru strângere. Odată adaptorul fixat, se poate adăuga 
o clamă de șină Thompson.
OBSERVAȚIE: Extensorul de șină este conceput numai pentru atașarea retractoarelor Thompson Retractor. NU îl utilizați cu alte retractoare, 
deoarece este posibil să nu fie compatibil cu acestea.
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MANUAL DE UTILIZARE PENTRU RETRACTORUL PENTRU ARTROPLASTIE TOTALĂ  /  CONFIGURARE CADRU (CONTINUARE)

Configurare cadru retractor pentru artroplastie totală (continuare)

PASUL 2: BARA TRANSVERSALĂ
Introduceți bara transversală în articulația clamei de șină și poziționați-o după cum este necesar. Blocați bara transversală în articulație basculând 
mânerul articulației cu camă.

BRAȚ VERTICAL OPȚIONAL (ȘOLD)
Dacă este nevoie de extindere adițională, precum în cazul pacienților obezi, brațul vertical poate fi atașat la Elite Rail Clamp înainte de atașarea barei 
transversale. Introduceți brațul vertical în articulația clamei de șină și poziționați-o după cum este necesar. Basculați mânerul articulației clamei șinei 
pentru a bloca. Atașați bara transversală la articulația brațului vertical.

PASUL 3: BRAȚELE CURBATE
Introduceți primul braț curbat în articulația de pe bara transversală și basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. Introduceți al doilea braț 
curbat în a doua articulație de pe bara transversală și basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. 
SFAT: Când blocați mânerul articulației cu camă, apucați bara transversală dacă aveți nevoie de o pârghie mai mare.
SFAT: Mențineți brațul curbat lateral cât mai jos posibil, astfel încât să nu intervină în spațiul de lucru.
SFAT: Brațele curbate vor crea o formă de „semilună” în momentul în care sunt plasate în orientarea corectă. 
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Mânere retractor

MANUAL DE UTILIZARE RETRACTOR PENTRU ARTROPLASTIE TOTALĂ  /  ATAȘAMENT RETRACTOR

MÂNER CU PRINDERE PENTRU ADAPTORUL LAMEI
Atașați lama la mâner prin introducerea porțiunii plate a lamei în fanta de la capătul distal al mânerului. Asigurați-vă că lama este complet angajată 
în fanta mânerului pentru a asigura o conexiune adecvată. Mânerul poate fi plasat oriunde de-a lungul capătului proximal plat al retractorului. Nu 
atașați mânerul la orificii. Rotiți butonul mânerului în sens orar pentru a strânge.
SFAT: Pentru o atașare mai rapidă, cereți unui asistent să atașeze toate mânerele retractorului la lamele pe care le preferați înainte de începerea 
intervenției chirurgicale.

MÂNER ORTOPEDIC + BUTON
Atașați lama retractorului la mânerul ortopedic prin amplasarea șurubului mânerului în orificiul lamei retractorului. Adăugați butonul și răsuciți-l în sens 
orar pentru a securiza lama pe poziție. (Acest pas poate fi efectuat înainte sau după atașarea mânerelor retractorului la cadru).
SFAT: Pentru o atașare mai rapidă, cereți unui asistent să atașeze toate mânerele retractorului la lamele pe care le preferați înainte de începerea 
intervenției chirurgicale.

MÂNER CÂRLIG ORTOPEDIC
Cu lama retractorului în poziție, introduceți cârligul în orificiul lamei retractorului și atașați la cadru.



5THOMPSON RETRACTORVIZITAȚI-NE ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

Mânere retractor (continuare)

Legături + cleme cu clips

MANUAL DE UTILIZARE RETRACTOR PENTRU ARTROPLASTIE TOTALĂ  /  ATAȘAMENT RETRACTOR (CONTINUARE)

LEGĂTURI
Poziționați lama retractorului pentru obținerea retracției dorite. În timp ce mențineți retracția obținută cu o mână, folosiți cealaltă mână pentru a 
înfășura legătura în jurul lamei și a o securiza pe brațul curbat prin prinderea legăturii în clamă(cleme), după cum este necesar. 

CLAMĂ CU CLIPS
Clemele cu clips pot fi montate pe brațele curbate (netede sau cu clemă) pentru a furniza o zonă suplimentară de atașare pentru legături, atunci când 
se dorește acest lucru. Asigurați-vă că articulația este deschisă, rotind butonul în sens anti-orar. Având articulația complet deblocată, atașați clema cu 
clips oriunde de-a lungul suprafeței netede a brațului curbat. Asigurați prin rotirea butonului în sens orar pentru a strânge.
Pentru a îndepărta: Rotiți butonul în sens anti-orar pentru a slăbi prinderea, prindeți partea din spate a articulației între degetul mare și arătător și 
ridicați încet brațul până îl desprindeți.

ATAȘAMENT MÂNER CU PRINDERE CU CLAMĂ
Cu articulația în poziție deblocată, prindeți-o pe cadru în locația dorită, 
poziționați lama în incizie și basculați mânerul articulației cu camă pentru 
a se bloca în poziție.

Pentru a îndepărta: Basculați rapid mânerul articulației cu camă în 
poziția deblocată, prindeți spatele articulației cu camă cu degetul 
mare și arătătorul și ridicați ușor de pe braț.
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BRAȚ ARTICULAT S-LOCK + LAMĂ HIBBS LUNGĂ: ACCES INIȚIAL + ÎNCHIDERE
Poziționați brațul articulat S-Lock în a doua articulație a clemei de șină. Blocați brațul în articulație basculând mânerul articulației cu camă. 

Atașați lama Hibbs lungă la brațul articulat prin împingerea pistonului auriu, introducerea niplului lamei și eliberarea pistonului. Lama Hibbs poate 
fi folosită în poziție pivotată sau blocată. Apăsați pistonul pentru a comuta ușor între pozițiile pivotantă și blocată.

Eliberați tensiunea brațului slăbind prinderea prin rotirea butonului negru în sens anti-orar. Poziționați după cum doriți și apoi blocați în poziție, 
strângând prin rotirea butonului negru în sens orar.

CLAMĂ DE ȘINĂ
Așezați Elite Rail Clamp pe șină, deasupra câmpului steril, și rotiți 
butonul superior în sens orar pentru a strânge clama. 

BRAȚUL DREPT
Introduceți brațul drept în articulația de pe Elite Rail Clamp, poziționați, 
apoi basculați mânerul articulației cu camă pentru blocare. 

MÂNERUL ELEVATORULUI
Poziționați mânerul 
elevatorului și fixați în 
poziție prin închiderea 
îmbinării.

CÂRLIG
Utilizați mânerul în T de la capătul proximal al 
cârligului pentru femur pentru a fixa cârligul 
în poziție. Introduceți bila în mânerul brațului 
elevatorului pentru a o menține în poziție.

RETRAGERE
Dacă este necesară o retragere suplimentară, utilizați 
mânerul micro-reglabil rotind butonul pentru a retrage 
mai mult. Apăsați clichetul pentru a elibera.

Accesoriu pentru șold: Braț articulat S-Lock + lamă Hibbs lungă

Accesoriu pentru șold: Sistemul elevatorului femurului

MANUALUL DE UTILIZARE A RETRACTORULUI PENTRU ARTROSCOPIE TOTALĂ  /  ACCESORII PENTRU ȘOLD



7THOMPSON RETRACTORVIZITAȚI-NE ONLINE: THOMPSONSURGICAL.COM

Accesoriu pentru șold: Retractor muscular

MANUALUL DE UTILIZARE A RETRACTORULUI PENTRU ARTROSCOPIE TOTALĂ  /  ACCESORII PENTRU ȘOLD (CONTINUARE)

S-LOCK® MÂNERE + LAME
Prindeți lama pe mâner apăsând pistonul și introducând niplul lamei. Apăsați pistonul pentru a elibera lama și comutați între pozițiile „pivot” și „blocat”.

MÂNERE CU ÎNCLINARE RAPIDĂ
Lamele pot fi înclinate la 45º în sus sau în jos, folosind mâna sau mânerul în T.

MÂNERE MICRO-ADJUSTABLE
Retrageți suplimentar lamele prin rotirea butonului mânerului Micro-Adjustable în sens orar. Eliberați tensiunea apăsând clichetul.

1 - Pivot

2 - Blocat
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