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Техники на Thompson: 
РАЗШИРЕН ДОСТЪП ДО MIS ALIF

Uncompromised Exposure™

„Системата с преден лумбален пръстен на Thompson осигурява проста, безопасна и интуитивна платформа 

за постигане на постоянна среднинна експозиция на гръбначния стълб, използвайки минимален размер на 

разреза, като същевременно осигурява максимална експозиция на предната част на гръбначния стълб."

- Джонатан Е. Шоуф, лекар, член на Американския колеж на хирурзите
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ТЕХНИКИ НА THOMPSON  /  РАЗШИРЕН ДОСТЪП ДО MIS ALIF

Джонатан Е. Шоуф, лекар, член на Американския колеж на 
хирурзите
Д-р Шоуф е общ хирург сертифициран от Американския съвет на медицинските специалитети, 
завършил обучението си като специализант в Университета на Синсинати. Хирургическата му 
практика в Денвър, Колорадо, е посветена на експозицията на предната част на гръбначния стълб, 
включително лумбална, тораколумбална, гръдна и комплексна ревизия на цервикалната зона. 
В тази ера на все по-субспециализирани грижи, фокусът на практиката му върху експозицията 
на гръбначния стълб е позволил значителен напредък в техниките, насочени към минимално 
инвазивни подходи към предната част на гръбначния стълб. 

Като мисловен лидер, педагог и иноватор, разбирането му за предната част на гръбначния стълб и 
необходимостта от безопасна, ефективна и ефикасна среднинна експозиция на гръбначния стълб 
дава основа за сътрудничество с Thompson retractors, пазарен лидер в дизайна на хирургически 
ретрактори. Това съвместно усилие, чиято кулминация е системата с преден лумбален пръстен на 
Thompson, представлява значителна еволюция на традиционния ретрактор с пръстеновидна рамка, 
насочена към минимизиране на следите от ретрактора, като същевременно позволява максимална 
експозиция на гръбначния стълб, всичко това чрез малки разрези на кожата с ограничена травма 
на тъканите.

БЕЛЕЖКА
Thompson Retractor се предоставя в нестерилно състояние. Направете справка с инструкциите за употреба на Thompson Retractor за инструкции 
за почистване, стерилизация и грижи, както и допълнителни предупреждения и предпазни мерки.

Разширена техника MIS

Стъпка A: Инцизия

Използва се нож, за да се направи разрез на кожата, 
обикновено с  дължина между 4-6 см. Той е ориентиран 
напречно за по-голямата част от съединяванията на 
едно ниво L5/S1 (разрез на бикини зона) и вертикално за 
всички съединявания над L5 (L4/5, L3/4 и т.н.) или всякакви 
съединявания на няколко нива. 

СЪВЕТ: При наличие на вече съществуващ белег, е за 
предпочитане да се използва за инцизия на кожата, независимо 
от ориентацията.

Стъпка B: Инцизия на Rectus Fascia (предна ректусна 
обвивка)

За вертикални инцизии на кожата: Подкожните ламба се 
повдигат и се прави парамедианен (най-често от лявата страна) 
фасциален разрез с каутеризация. 

За напречни разрези на кожата: Прави се напречен 
фасциален разрез, последван от издигане на фасциалните 
лабма (дисекция тип гинекологичен разрез (Pfannesteil)). 

B1: Открит Rectus Abdominus
B2: Фасция
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„Thompson Retractor-ите са по-добри във всяко отношение.“

- Джонатан Е. Шоуф, лекар, член на Американския колеж на хирурзите
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Разширена техника MIS ( Продължение )

Стъпка F: Мобилизирайте и приберете съдовете

Съдовете се мобилизират и прибират. По време на експозиция 
на L4/5 или по-висока, дисекцията обикновено се извършва 
по страничния аспект на съдовете, докато дисекцията на 
пространството L5/S1 обикновено се извършва медиално 
спрямо илиачните съдове. Сегментните перфоратори се 
свързват.

F1: Лява обща илиачна вена
F2:  Ранно разклоняваща се илиолумбална вена с копринена 

връзка проксимално
F3: Лява обща илиачна артерия

Стъпка G: Финализирайте експозицията на 
гръбначния стълб и маркирайте срединната линия

Поставят се ретрактори, за да осигурят експозиция на 
гръбначния стълб по срединната линия. Срединната линия 
на гръбначния стълб/диска се установява с помощта на 
флуороскопия и се маркира с каутеризация. След това се 
извършва процедурата на гръбначния стълб. 

Стъпка H: Отстранете ретрактора и затворете раната
Ретракторите се отстраняват и кръвоносните съдове, перитонеума и уретера се оставят да се върнат в нормалното си положение. 
Обърнете последователността на поставяне, за да проверите васкулатурата, след това структурите на меките тъкани. След това раната 
се затваря, използвайки предпочитания от хирурга метод.

Стъпка E: Мобилизирайте перитонеума и уретера

Перитонеалната торбичка се мобилизира направо от 
страничната коремна стена и се прибира медиално. 

Уретера също се идентифицира, мобилизира се и се прибира 
заедно с перитонеалната торбичка. 

E1: Перитонеум
E2: Уретер

Стъпка D: Мобилизирайте и приберете правия 
коремен мускул

За вертикални кожни и фасциални разрези: Срединните 
прикрепвания на правия коремен мускул се освобождават и 
мускулът се прибира странично.

За напречни разрези: Мускулът се мобилизира по срединната 
линия. След това мускулът се прибира странично.

D1: Преден Rectus Sheath
D2: Заден Rectus Sheath
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Стъпка C: Монтирайте рамката на пръстена, както е показано в отделното ръководство за потребителя на 
предния лумбален пръстен
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Въпроси или допълнителна информация:

+1 231 922 0177
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® S-Lock® , PLA® и знакът с логото „T Circle“  са регистрирани търговски марки на Thompson Surgical Instruments, Inc.

Патенти: trpat.com

Забележка: Тъй като непрекъснато се стараем да предоставяме възможно най-добрите продукти, някои от изображенията  

в този документ може да изглеждат малко по-различни от получения продукт.

Много променливи, като анатомия на пациента, патология и хирургически техники, могат да повлияят 
върху крайния резултат от процедурата. Изборът на пациент, продукт и процедура е отговорност 
единствено на медицинския специалист. Информацията, предоставена в Техниката на Thompson за 
разширен достъп MIS ALIF, е с образователна цел и не трябва да се използва като медицински съвет. 
Техниката Thompson е предназначена за медицински специалисти, не за пациенти.

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
НИДЕРЛАНДИЯ

EC REP


