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Uporabniški priročnik za totalni sklepni retraktor Thompson: 
NAVODILA ZA SESTAVO TOTALNEGA SKLEPNEGA RETRAKTORJA THOMPSON

Uncompromised Exposure™
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  SESTAVA OGRODJA

Sestava ogrodja za totalni sklepni retraktor 

POZOR: Pazite, da sestavni deli ogrodja ne bodo pritiskali ob bolnikovo telo, saj lahko to povzroči poškodbe živcev. 

Retraktor Thompson Retractor je ob dobavi nesterilen. Za navodila glede čiščenja, sterilizacije in nege glejte navodila za uporabo (IFU) 
retraktorja Thompson Retractor.

Za dodatna opozorila in previdnostna obvestila glejte navodila za uporabo (IFU) retraktorja Thompson Retractor.

Za druge sisteme Thompson Retractor glejte uporabniški priročnik za posamezni izdelek.

KORAK 1: LETVENA SPONKA
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite prek sterilne tkanine na letev in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da jo zategnete. 

ČE UPORABLJATE MIZO HANA® ALI SISTEM ZA NAMESTITEV NOG: PODALJŠEK LETVE
Podaljšek letve namestite na letev prek sterilne tkanine in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da ga zategnete. Po pričvrstitvi lahko 
dodate letveno sponko Thompson.
OPOMBA: Podaljšek letve je samo za priključitev na retraktor Thompson Retractors. NE uporabljajte ga z drugimi retraktorji, saj je lahko nezdružljiv.
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UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  SESTAVA OGRODJA (NADALJEVANJE)

Sestava ogrodja totalnega sklepnega retraktorja (nadaljevanje)

2. KORAK: PREČKA
Prečko vstavite v letveno sponko in jo namestite, kot je potrebno. Zaklenite prečko v spoj tako, da obrnete odmični ročaj.

IZBIRNA POKONČNA ROKA (KOLK)
Če je potreben dodaten doseg, na primer pri debelih bolnikih, lahko pokončno roko pritrdite na Elite Rail Clamp, preden pritrdite prečko. Prečko 
vstavite v pokončno roko v spoju letvene sponke in jo namestite, kot je potrebno. Obrnite ročico spoja letvene sponke, da se zaskoči. Pritrdite prečko 
na pokončni spoj roke.

3. KORAK: UKRIVLJENE ROČICE
Vstavite prvo ukrivljeno ročico v spoj na prečki in obrnite odmični ročaj, da se zaskoči. Vstavite drugo ukrivljeno ročico v drugi spoj na prečki in obrnite 
odmični ročaj, da se zaskoči. 
NASVET: Ko zaklenete odmični ročaj, primite prečko, če potrebujete več vzvoda.
NASVET: Lateralno ukrivljeno ročico imejte čim nižje, da ne moti delovnega prostora.
NASVET: Ukrivljene ročice bodo ustvarile obliko „polmeseca“, ko bodo pravilno usmerjene.
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Ročaji retraktorja

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  PRIKLJUČEK RETRAKTORJA

ADAPTER LOPATICE NATIČNEGA REZILA
Lopatico pritrdite na ročaj tako, da vstavite ploski del rezila v režo na distalnem koncu ročaja. Prepričajte se, da je lopatica v celoti zaskočena z režo 
ročaja, da zagotovite pravilno povezavo. Ročaj lahko postavite kjer koli vzdolž ploskega proksimalnega konca retraktorja.Ročaja ne pritrdite na luknje. 
Gumb obrnite v smeri urnega kazalca, da ga pričvrstite.
NASVET: Za hitrejše pritrditev naj pomočnik pred začetkom operacije pritrdi vse ročaje retraktorja na želene lopatice.

ORTOPEDSKI ROČAJ + GUMB
Lopatico retraktorja pritrdite na ortopedski ročaj tako, da vstavite vijak ročaja v luknjo lopatice retraktorja. Dodajte gumb in ga obračajte v smeri 
urinega kazalca, da lopatico pritrdite. (Ta korak se lahko izvede pred pritrditvijo ročajev retraktorja na ogrodje ali po tem.)
NASVET: Za hitrejše pritrditev naj pomočnik pred začetkom operacije pritrdi vse ročaje retraktorja na želene lopatice.

ROČAJ ORTOPEDSKEGA KAVLJA
Ko je lopatica retraktorja nameščena, kavelj vstavite v luknjo lopatice retraktorja in ga pritrdite na ogordje.
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Ročaji retraktorja (nadaljevanje)

Priveze + natični zatiči

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  PRIKLJUČEK RETRAKTORJA (NADALJEVANJE)

PRIVEZE
Lopatico retraktorja nastavite tako, da dobite želeno razpiranje. Medtem ko z eno roko držite retraktor na mestu, z drugo roko ovijte privezo okoli 
lopatice in jo pritrdite na ukrivljeno ročico tako, da po potrebi pritrdite privezo na zatič(e). 

NATIČNI ZATIČI
Natične zatiče lahko namestite na ukrivljene ročice (gladke ali z zatiči), da zagotovite dodatno območje pritrditve za priveze, kjer je to potrebno. 
Prepričajte se, da je spoj odprt, tako da zavrtite gumb v nasprotni smeri urinega kazalca. Ko je spoj popolnoma odklenjen, pritrdite natični zatič kjer  
koli vzdolž gladke površine ukrivljene ročice. Zategnite ga tako, da gumb obračate v smeri urinega kazalca.
Odstranjevanje: Gumb za popustitev obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, stisnite zadnji del spoja s palcem in kazalcem ter nežno dvignite ročico.

NAMESTITEV NATIČNEGA ROČAJA
Ko je spoj v nezaklenjenem položaju, ga nataknite na ogrodje na 
želenem mestu, postavite lopatico v rez in poklopite ročaj na odmičnem 
spoju za pritrditev.

Odstranjevanje: Preklopite ročaj na odmičnem spoju v nezaklenjeni 
položaj, primite hrbtni del odmičnega spoja s palcem in kazalcem ter 
ga nežno dvignite z ročice.
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SKLEPNA ROČICA S-LOCK + DOLGA LOPATICA HIBBS: ZAČETNI DOSTOP + ZAPIRANJE
Namestite sklepno ročico S-Lock v drugi spoj sponke. Zaklenite ročico v spoj tako, da obrnete odmični ročaj. 

Dolgo lopatico Hibbs pritrdite na sklepno ročico tako, da pritisnete zlat bat, vstavite mazalko lopatice in spustite bat. Lopatico Hibbs lahko uporabite 
v gibljivem ali zaklenjenem položaju. Pritisnite bat za enostavno preklapljanje med gibljivim in zaklenjenim položajem.

Napetost ročice sprostite tako, da obrnete črni gumb v nasprotni smeri urnega kazalca, da ga popustite. Namestite po želji in zaskočite tako, da 
zategnete črni gumb v smeri urinega kazalca.

LETVENA SPONKA
Letveno sponko Elite Rail Clamp namestite prek sterilne tkanine na 
letev in obračajte vrhnji gumb v smeri vrtenja urnega kazalca, da jo 
zategnete. 

RAVNA ROČICA
Ravno ročico vstavite v spoj na letveni sponki Elite Rail Clamp, 
nastavite ustrezni položaj in preklopite ročaj na odmičnem spoju,  
da se zaklene. 

DVIŽNA ROČICA
Dvižno ročico namestite 
in zaklenite spoj, da jo 
zaklenete na mestu.

KAVELJ
Uporabite T-ročaj na proksimalnem koncu kavlja 
stegnenice, da postavite kavelj na svoje mesto. 
Vstavite kroglo v ročaj dvigala, da jo držite na mestu.

RAZPIRANJE
Če je potrebno dodatno razpiranje, uporabite 
mikronastavljivi ročaj, tako da zavrtite gumb za dodatno 
razpiranje. Pritisnite prijemalo, da se sprosti.

Kolčni dodatek: Sklepna ročica S-Lock + dolga lopatica Hibbs

Kolčni dodatek: Sistem za dvig stegnenice

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  KOLČNI DODATKI
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Kolčni dodatek: Mišični retraktor

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA TOTALNI SKLEPNI RETRAKTOR  /  KOLČNI DODATKI (NADALJEVANJE)

ROČAJI IN LOPATICE S-LOCK®

Lopatico pritrdite na ročaj tako, da potisnete bat in vstavite mazalko lopatice. Bat potisnite, da sprostite lopatico, ter preklopite med položajema 
„vrtenje“ in „zaklenjeno“.

ROČAJI ZA HITRO NASTAVITEV KOTA
Lopatice lahko z roko ali T-ročajem nastavite pod kotom do 45º v smeri navzgor in navzdol.

ROČAJI MICRO-ADJUSTABLE
Še bolj razprite ročaje tako, da gumb ročaja Micro-Adjustable obrnete v smeri vrtenja urnega kazalca. Sprostite napetost tako, da pritisnete prijemalo.

1 – vrtenje

2 – zaklenjeno
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