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Príručka na použitie rozvierača Thompson na totálnu náhradu kĺbu: 
POKYNY NA NASTAVENIE ROZVIERAČOV THOMPSON NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU

Uncompromised Exposure™
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PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  NASTAVENIE RÁMU

Nastavenie rámu rozvierača na totálnu náhradu kĺbu 

UPOZORNENIE: Zamedzte pritlačeniu tela pacienta komponentmi rámu, aby nedošlo k poškodeniu nervov. 

Rozvierač Thompson Retractor sa dodáva v nesterilnom stave. Pokyny na čistenie, sterilizáciu a ošetrovanie si pozrite v návode na 
použitie rozvierača Thompson Retractor.

Ďalšie výstrahy a upozornenia si pozrite v návode na použitie rozvierača Thompson Retractor.

V prípade iných systémov rozvieračov Thompson Retractor si pozrite príslušnú príručku na použitie.

KROK 1: KOĽAJNIČKOVÁ SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilné rúško a utiahnite ju otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. 

AK POUŽÍVATE STÔL HANA® ALEBO SYSTÉM NA POLOHOVANIE DOLNEJ KONČATINY: KOĽAJNIČKOVÝ ROZŠIROVAČ
Koľajničkový rozširovač umiestnite na koľajničku nad sterilným rúškom a utiahnite ho otočením gombíka v smere hodinových ručičiek. Keď je zaistený, 
môže sa pridať koľajničková svorka Thompson.
POZNÁMKA: Koľajničkový rozširovač je určený iba na pripevnenie rozvieračov Thompson Retractor. NEPOUŽÍVAJTE s inými rozvieračmi, 
pretože nemusia byť kompatibilné.
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PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  NASTAVENIE RÁMU (POKRAČOVANIE)

Nastavenie rámu rozvierača na totálnu náhradu kĺbu (pokračovanie)

KROK 2: PRIEČNA TYČ
Do kĺbu koľajničkovej svorky vložte priečnu tyč a nastavte ju do požadovanej polohy. Preklopením vačkovej rúčky zaistite priečnu tyč v kĺbe.

VOLITEĽNÉ ZVISLÉ RAMENO (BEDROVÝ KĹB)
Ak je potrebný väčší dosah, napríklad v prípade obéznych pacientov, pred pripevnením priečnej tyče je možné pripevniť k svorke Elite Rail Clamp zvislé 
rameno. Do kĺbu koľajničkovej svorky vložte zvislé rameno a nastavte ho do požadovanej polohy. Zaistite ho preklopením rúčky na kĺbe koľajničkovej 
svorky. Ku kĺbu zvislého ramena pripevnite priečnu tyč.

KROK 3: ZAKRIVENÉ RAMENÁ
Do kĺbu na priečnej tyči vložte prvé zakrivené rameno a zaistite ho preklopením vačkovej rúčky. Do druhého kĺbu na priečnej tyči umiestnite druhé 
zakrivené rameno a zaistite ho preklopením vačkovej rúčky. 
TIP: Ak je na zaistenie vačkovej rúčky potrebný väčší pákový efekt, uchopte priečnu tyč.
TIP: Postranné zakrivené rameno zachovajte v čo najnižšej polohe tak, aby nezasahovalo do pracovného priestoru.
TIP: Zakrivené ramená sú v správnej orientácii vtedy, keď vytvárajú tvar polmesiaca. 
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Rukoväti rozvierača

PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  PRIPEVNENIE ROZVIERAČA

RUKOVÄŤ ADAPTÉRA ČEPELE S PRIPÍNANÍM
Pripevnite čepeľ k rukoväti vložením plochej časti čepele do drážky na distálnom konci rukoväti. Uistite sa, že čepeľ je úplne zasunutá do drážky 
rukoväti, aby sa zaistilo správne spojenie. Rukoväť možno umiestniť kdekoľvek pozdĺž plochého proximálneho konca rozvierača. Nepripevňujte 
rukoväť k otvorom. Utiahnite otočením gombíka rukoväti v smere hodinových ručičiek.
TIP: Ak chcete pripevnenie urýchliť, pred začatím operácie požiadajte asistenta, aby pripevnil všetky rukoväti rozvierača k preferovaným čepeliam.

ORTOPEDICKÁ RUKOVÄŤ + GOMBÍK
Pripevnite čepeľ rozvierača k ortopedickej rukoväti vložením skrutky rukoväte do otvoru na čepeli rozvierača. Priložte gombík a jeho otočením proti 
smeru hodinových ručičiek zaistite čepeľ v polohe. (Tento krok je možné vykonať pred pripevnením rukovätí rozvierača k rámu alebo po ňom.)
TIP: Ak chcete pripevnenie urýchliť, pred začatím operácie požiadajte asistenta, aby pripevnil všetky rukoväti rozvierača k preferovaným čepeliam.

RUKOVÄŤ ORTOPEDICKÉHO HÁKA
Keď je čepeľ rozvierača na mieste, do otvoru na čepeli rozvierača vložte hák a pripevnite k rámu.
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Rukoväti rozvierača (pokračovanie)

Povrazy + príchytky s pripínaním

PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  PRIPEVNENIE ROZVIERAČA (POKRAČOVANIE)

POVRAZY
Umiestnite čepeľ rozvierača tak, aby sa dosiahlo požadované vtiahnutie. Jednou rukou držte vtiahnutie na mieste a zároveň druhou rukou oviňte povraz 
okolo čepele a zaistite zakrivené rameno tak, že povraz zavediete do príchytky alebo príchytiek podľa potreby. 

PRÍCHYTKA S PRIPÍNANÍM
Na zakrivené ramená (hladké alebo s príchytkami) je možné nasadiť príchytku s pripínaním, a tým vytvoriť ďalšiu oblasť na pripevnenie povrazov tam, 
kde je to potrebné. Otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek sa uistite, že kĺb je otvorený. Zatiaľ čo je kĺb úplne odistený, pripnite príchytku 
s pripínaním kdekoľvek pozdĺž hladkého povrchu zakriveného ramena. Zaistite ju na mieste utiahnutím gombíka v smere hodinových ručičiek.
Odstránenie: Uvoľnite otočením gombíka proti smeru hodinových ručičiek, palcom a ukazovákom priškripnite zadnú stranu kĺbu a jemne zdvihnite z ramena.

PRIPEVNENIE RUKOVÄTI S PRIPÍNANÍM
Zatiaľ čo je kĺb v nezamknutej polohe, pripnite na rám na požadované 
miesto. Umiestnite čepeľ v reze a prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe, aby 
sa kĺb uzamkol na mieste.

Odstránenie: Prevráťte rúčku na vačkovom kĺbe do odomknutej 
polohy, palcom a ukazovákom priškripnite zadnú stranu vačkového 
kĺbu a jemne zdvihnite z ramena.
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KĹBOVÉ RAMENO S-LOCK + DLHÁ ČEPEĽ HIBBS: PRVOTNÝ PRÍSTUP + ZATVORENIE
Umiestnite kĺbové rameno S-Lock do druhého kĺbu koľajničkovej svorky. Preklopením vačkovej rúčky zaistite rameno v kĺbe. 

Pripevnite dlhú čepeľ Hibbs na kĺbové rameno tak, že stlačíte zlatý piest, vložíte čapík čepele a uvoľnite piest. Čepeľ Hibbs možno použiť v otočnej 
alebo zaistenej polohe. Stlačením piesta môžete jednoducho prepínať medzi otočnou a zaistenou polohou.

Uvoľnite napnutie ramena otočením čierneho gombíka proti smeru hodinových ručičiek, čim ho uvoľníte. Umiestnite ho do požadovanej polohy 
a zaistite utiahnutím čierneho gombíka v smere hodinových ručičiek.

KOĽAJNIČKOVÁ SVORKA
Svorku Elite Rail Clamp umiestnite na koľajničku nad sterilné rúško 
a utiahnite ju otočením horného gombíka v smere hodinových ručičiek. 

ROVNÁ HORNÁ KONČATINA
Do kĺbu na svorke Elite Rail Clamp vložte rovnú hornú končatinu, 
uveďte ju do polohy a zaistite preklopením rúčky na vačkovom kĺbe. 

RUKOVÄŤ ELEVÁTORA
Umiestnite rukoväť 
elevátora a zaistite ju na 
mieste uzavretím spoja.

HÁK
Na umiestnenie háku na miesto použite rukoväť 
v tvare písmena T na proximálnom konci 
stehenného háku. Vložte guľu do rukoväte 
ramena elevátora, aby držala na mieste.

RETRAKCIA
Ak je potrebná ďalšia retrakcia, na ďalšiu retrakciu 
použite mikro-nastaviteľnú rukoväť otočením gombíka. 
Uvoľnite stlačením západky.

Doplnok pre bedrový kĺb: Kĺbové rameno S-Lock + dlhá čepeľ Hibbs

Doplnok pre bedrový kĺb: Systém elevátora na femur

PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  DOPLNKY PRE BEDROVÝ KĹB
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Doplnok pre bedrový kĺb: Svalový rozvierač

PRÍRUČKA NA POUŽITIE ROZVIERAČA NA TOTÁLNU NÁHRADU KĹBU  /  DOPLNKY PRE BEDROVÝ KĹB (POKRAČOVANIE)

S-LOCK® RUKOVÄTI + ČEPELE
Pripevnite čepeľ na rúčku stlačením piestu a vložením čapíka. Tlačte piest, uvoľnite čepeľ a prepnite medzi polohou otočené a zamknuté.

RUKOVÄTI NA RÝCHLE NATOČENIE
Čepele možno nastaviť do uhla 45° otáčaním rukou smerom hore alebo dolu alebo pomocou rukoväťou v tvare písmena T.

RUKOVÄTI MICRO-ADJUSTABLE
Vtiahnite čepele ďalej otočením gombíka rukoväti Micro-Adjustable v smere hodinových ručičiek. Uvoľnite napätie stlačením západky.

1 – otočené

2 – zamknuté
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