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Thompson Techniques: 
POKROČILÝ PŘÍSTUP MIS ALIF

Uncompromised Exposure™

„Systém předních bederních prstenců společnosti Thompson poskytuje jednoduchou, bezpečnou a intuitivní 

platformu pro dosažení konzistentní expozice páteře ve střední linii s použitím minimální velikosti řezu a 

přitom umožňuje maximální expozici přední páteře.“

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff je certifikovaný všeobecný chirurg, který absolvoval stáž na University of Cincinnati. 

Jeho chirurgická praxe v Denveru ve státě Colorado se zaměřuje na expozici přední páteře včetně 

bederní, torakolumbální a hrudní páteře a na komplexní revize krční páteře. V této době stále 

specializovanější péče se díky jeho soustředění na expozici páteře dosáhlo významných pokroků v 

technikách zaměřených na minimálně invazivní přístupy k přední páteři. 

Je mozkem, pedagogem a inovátorem a díky jeho znalostem prostoru přední páteře a kvůli 

potřebě bezpečné, efektivní a účinné expozice střední linie páteře vznikl základ pro spolupráci 

se společností Thompson Retractor, lídrem na trhu v oblasti návrhů chirurgických retraktorů. Toto 

společné úsilí, které vyvrcholilo systémem předních bederních prstenců Thompson, představuje 

významný pokrok v konstrukci tradičního retraktoru s prstencovým rámem, jehož cílem je 

minimalizovat stopu retraktoru a maximalizovat expozici páteře, a to prostřednictvím malých 

kožních řezů s co nejmenším narušením tkáně.

UPOZORNĚNÍ
Thompson Retractor je dodáván v nesterilním stavu. Pokyny k čištění, sterilizaci a péči a další varování a upozornění najdete v Návodu k použití 
Thompson Retractor.

Pokročilá technika MIS

Krok A: Řez

K provedení kožního řezu se používá skalpel, obvykle o 
délce 4–6 cm. Je orientován příčně pro převážnou většinu 
jednoúrovňových fúzí L5/S1 (tzv. bikinový řez) a vertikálně 
pro všechny fúze nad L5 (L4/5, L3/4 atd.) nebo jakékoli 
víceúrovňové fúze. 

TIP: Pokud již na tkáni existuje jizva, je vhodné pro kožní řež 
použít ji, a to bez ohledu na orientaci.

Krok B: Prořízněte fascii přímého svalu břišního

Pro svislé kožní řezy: Podkožní chlopně se zvednou a 
paramediální (nejčastěji levostranný) fasciální řez se provede 
kauterizací. 

Pro transverzální kožní řezy: Provede se příčný fasciální řez, 
následovaný zvednutím fasciálních chlopní (Pfannenstielova 
disekce). 

B1: Odhalený přímý sval břišní

B2: Fascie
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„Ve všech ohledech, tvarech a formách jsou retraktory Thompson vynikající.“

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Pokročilá technika MIS ( pokračování )

Krok F: Mobilizujte a retrahujte cévy

Cévy se mobilizují a retrahují. Během expozice L4/5 nebo 
vyšší úrovně se disekce obvykle provádí podél laterální strany 
cév, zatímco disekce prostoru L5/S1 se obvykle provádí 
mediálně k iliakálním cévám. Provede se ligace segmentových 
perforátorů.

F1: Levá společná kyčelní žíla

F2:  Časně se rozvětvující iliolumbální žíla a proximálně od ní 

podvázání hedvábím

F3: Levá společná kyčelní tepna

Krok G: Dokončete expozici páteře a označte 
střední linii

Retraktory jsou umístěny tak, aby umožňovaly expozici 
středové linie páteře. Středová linie páteře / ploténky se 
identifikuje pomocí skiaskopie a označí kauterizací. Poté se 
provede výkon na páteři. 

Krok H: Vytáhněte retraktor a ránu uzavřete
Retraktory se odstranění a cévy, pobřišnice a močovod se mohou vrátit do své normální polohy. V opačném pořadí umístění 
zkontrolujte vaskulaturu a poté struktury měkkých tkání. Rána se poté uzavře metodou preferovanou chirurgem.

Krok E: Mobilizujte peritoneum a močovod

Peritoneální vak se tupě mobilizuje z boční břišní stěny a 
retrahuje se mediálně. 

Také se identifikuje močovod, který se mobilizuje a retrahuje 
spolu s peritoneálním vakem. 

E1: Peritoneum

E2: Močovod

Krok D: Mobilizujte a retrahujte přímý sval břišní

Pro svislé kožní a fasciální řezy: Úpony střední linie přímého 
břišního svalu se uvolní a sval se retrahuje laterálně.

Pro transverzální řezy: Sval se mobilizuje ve střední linii. Poté 
se sval retrahuje laterálně.

D1: Pouzdro předního přímého svalu břišního

D2: Pouzdro zadního přímého svalu břišního
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Krok C: Nastavte prstencový rám, jak je uvedeno v samostatné uživatelské příručce pro přední bederní prstenec
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Poznámka: Jelikož se snažíme neustále dodávat co nejkvalitnější výrobky, je možné, že obrázky v tomto dokumentu se budou mírně lišit od obdrženého výrobku.

Výsledek zákroku závisí na mnoha proměnných faktorech, jako je anatomie pacienta, jeho patologie a chirurgické postupy. 
Použití výrobku u daného pacienta, volba typu výrobku a výběr techniky je výhradní odpovědností lékaře. Informace 
poskytované v dokumentu Thompson Technique pro pokročilý přístup MIS ALIF slouží pro vzdělávací účely a nemají se 
používat jako lékařské rady. Dokument Thompson Technique je určen pro zdravotnické pracovníky, nikoli pro pacienty.
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