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Användarmanual för Thompson sårhake vid total ledplastik: 
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR THOMPSON SÅRHAKAR VID TOTAL LEDPLASTIK

Uncompromised Exposure™
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SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  RAMENS INSTALLATION

Sårhakens raminstallation vid total ledplastik 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Undvik att trycka på patientens kropp med ramkomponenterna för att förhindra att det uppstår nervskador. 

Thompson Retractor levereras icke-steril. Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för instruktioner om rengöring, sterilisering och 
skötsel.

Se bruksanvisningen till Thompson Retractor för ytterligare varningar och försiktighetsåtgärder.

För andra Thompson Retractor-system, se motsvarande användarmanual för respektive system.

STEG 1: SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken och vrid den övre ratten medurs för att skruva fast. 

OM ETT HANA®-BORD ELLER BENPOSITIONERINGSSYSTEM ANVÄNDS: SKENFÖRLÄNGNING
Placera skenförlängningen på skenan över den sterila duken och vrid ratten medurs för att skruva fast. När den sitter säkert kan en Thompson 
skenklämma sättas på.
OBS! Skenförlängningen är endast för fastsättning av Thompson Retractors. Använd INTE andra sårhakar eftersom de kanske inte är kompatibla.
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SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  RAMENS INSTALLATION ( FORTSÄTTNING )

Sårhakens raminstallation vid total ledplastik (fortsättning)

STEG 2: TVÄRSTÅNG
För in tvärstången i skenklämmans led och placera vid behov. Lås tvärbaren in i leden genom att vända över kamhandtaget.

VALFRI UPPRÄTT ARM (HÖFT)
Om ytterligare räckvidd behövs, som t.ex. med överviktiga patienter, kan den upprätta armen fästas till Elite Rail Clamp före fastsättandet av tvärstången. 
För in den upprätta armen i skenklämmans led och placera vid behov. Vänd skenklämmans ledhandtag för att låsa. Sätt fast tvärstången till den upprätta 
armleden.

STEG 3: BÖJDA ARMAR
För in den första böjda armen i leden på tvärstången och vänd över kamhandtaget för att låsa. Positionera den andra böjda armen i den andra leden 
på tvärstången och vänd över kamhandtaget för att låsa. 
TIPS: Om mer hävstångseffekt behövs när kamhandtaget låses, grip tag i tvärstången.
TIPS: Håll den laterala böjda armen så lågt som möjligt så att den inte interfererar med arbetsutrymmet.
TIPS: De böjda armarna kommer att skapa en ”halvmåne”-form när de är i den korrekta riktningen. 
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Sårhakens handtag

SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  SÅRHAKSFASTSÄTTNING

CLIP-ON-HANDTAG MED BLADADAPTER
Sätt fast bladet till handtaget genom att föra in bladets platta del in i skåran på handtagets distala ände. Säkerställ att bladet är fullständigt placerat 
i handtagets skåra för att säkerställa korrekt koppling. Handtaget kan placeras var som helst utmed den platta, proximala änden på sårhaken. Sätt 
ej fast handtaget till hålen. Vrid handtagets ratt medurs för att dra åt.
TIPS: För snabbare fastsättning be en assistent att sätta fast alla sårhakshandtag till de blad som du föredrar innan operationen börjar.

ORTOPEDISKT HANDTAG + RATT
Sätt fast sårhakens blad till det ortopediska handtaget genom att placera handtagets skruv in i sårhakens bladhål. Lägg till ratt och vrid medurs för 
att säkra bladet på plats. (Detta steg kan göras före eller efter fastsättningen av sårhakshandtagen till ramen.)
TIPS: För snabbare fastsättning be en assistent att sätta fast alla sårhakshandtag till de blad som du föredrar innan operationen börjar.

ORTOPEDISKT KOPPLINGSHANDTAG
Med sårhakens blad på plats, för in kopplingen i sårhakens bladhål och sätt fast till ramen.
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Sårhakshandtagen (fortsättning)

Fixeringstillbehör + beslag för fastgöring

SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  SÅRHAKSFASTSÄTTNING (FORTSÄTTNING)

FIXERINGSTILLBEHÖR
Placera sårhakens blad för att erhålla önskad retraktion. Med fasthållande av retraktion på plats med ena handen, använd den andra handen för att 
linda fixeringstillbehöret runt bladet och säkra den till den böjda armen genom att applicera fixeringstillbehöret till beslaget (beslagen) för fastgöring. 

CLIP-ON BESLAG FÖR FASTGÖRING
Clip-on beslag för fastgöring kan appliceras till böjda armar (jämnt eller med beslag för fastgöring) för att tillhandahålla ytterligare fastsättningsområde 
för fixeringstillbehör vid behov. Säkerställ att leden är öppen genom att vrida ratten motsols. Med leden fullständigt olåst, kläm fast clip-on-beslaget 
var som helst utmed den jämna ytan på den böjda armen. Säkra på plats genom att vrida ratten medurs för att dra åt.
För att avlägsna: Vrid ratten motsols för att lossa, kläm tillbaka leden med tummen och pekfingret och lyft varsamt upp och av armen.

TILLBEHÖR TILL CLIP-ON-HANDTAG
Med leden i olåst läge, kläm fast den på ramen vid önskad plats, 
placera bladet i snittet och vänd över handtaget till kamleden för 
att låsa på plats.

För att avlägsna: Vänd över handtaget till kamleden till olåst läge, 
kläm tillbaka kamleden med tummen och pekfingret och lyft varsamt 
upp och av armen.
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S-LOCK LEDADE ARM + LÅNGT HIBBS BLAD: INITIAL ÅTKOMST + STÄNGNING
Placera S-Lock ledade arm i skenklämmans andra led. Lås armen in i leden genom att vända över kamhandtaget. 

Sätt fast långt Hibbs blad till ledade arm genom att trycka på guldkolven, föra in bladnippeln och frigöra kolven. Hibbs blad kan användas 
i snurrposition eller låst position. Tryck på kolven för att lätt växla mellan snurrposition och låst position.

Frigör spänningen på armen genom att vrida den svarta ratten motsols för att lossa. Placera enligt önskemål och lås på plats genom att vrida  
den svarta ratten medsols för att dra åt.

SKENKLÄMMA
Placera Elite Rail Clamp på skenan över den sterila duken och vrid den 
övre ratten medurs för att skruva fast. 

RAK ARM
För in den raka armen i leden på Elite Rail Clamp, placera och vänd 
över handtag till kamleden för att låsa. 

FÖRHÖJNINGSSTÄLL-
NINGENS HANDTAG
Placera förhöjningsställ-
ningens handtag och lås 
på plats genom att stänga 
leden.

KOPPLING
Använd T-handtaget på den proximala änden 
på femurkopplingen för att placera kopplingen 
på plats. Sätt in kulan i förhöjningsställningens 
armhandtag för att hålla den på plats.

RETRAKTION
Använd handtaget som är mikrojusterbara om 
ytterligare retraktion behövs, genom att vrida på 
ratten för att skapa ytterligare retraktion. Tryck på 
spärrhaken för att frigöra.

Höft tillägg: S-Lock ledade arm + långt Hibbs blad

Höft tillägg: Femurförhöjningssystem

SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  HÖFT TILLÄGG
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Höft tillägg: Muskelsårhake

SÅRHAKE VID TOTAL LEDPLASTIK ANVÄNDARMANUAL  /  HÖFT TILLÄGG ( FORTSÄTTNING )

S-LOCK® HANDTAG OCH BLAD
Sätt fast bladet på handtaget genom att trycka på kolven och skjuta in bladnippeln. Tryck på kolven för att frigöra bladet och växla mellan ”snurrbara” 
och ”låsta” positioner.

SNABBVINKELHANDTAG
Blad kan vinklas uppåt eller nedåt 45 º manuellt eller med T-handtag.

MICRO-ADJUSTABLE-HANDTAG
Dra tillbaka bladen ytterligare genom att vrida Micro-Adjustable-handtagets ratt medurs. Släpp spänningen genom att trycka på spärrhaken.

1 – Snurrbar

2 – Låst
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