
+1 231 922 0177  »  THOMPSONSURGICAL.COM

Τεχνικές Thompson: 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ MIS ALIF

Uncompromised Exposure™

«Το σύστημα δακτυλίου πρόσθιας οσφυϊκής μοίρας Thompson παρέχει μια απλή, ασφαλή και διαισθητική πλατφόρμα 

για την επίτευξη σταθερής έκθεσης στη μέση γραμμή της σπονδυλικής στήλης, με τη χρήση τομής ελάχιστου 

μεγέθους, επιτρέποντας παράλληλα τη μέγιστη έκθεση της πρόσθιας μοίρας της σπονδυλικής στήλης».

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Ο Dr. Schoeff είναι ένας πιστοποιημένος γενικός χειρουργός, ο οποίος ολοκλήρωσε την ειδικότητά του στο 
Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι. Η χειρουργική πρακτική του στο Ντένβερ, CO είναι αποκλειστικά επικεντρωμένη 
στην έκθεση της πρόσθιας μοίρας της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένης της οσφυϊκής, της 
θωρακοοσφυϊκής και της θωρακικής μοίρας, καθώς και σε σύνθετες αναθεωρητικές επεμβάσεις της 
αυχενικής μοίρας. Σε αυτήν την εποχή της αυξανόμενης υποεξειδικευμένης φροντίδας, η επικέντρωση της 
πρακτικής του στην έκθεση της σπονδυλικής στήλης έχει επιτρέψει σημαντικές εξελίξεις στις τεχνικές που 
στρέφονται στις ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις στην πρόσθια μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 

Ως πρωτοπόρος της σκέψης, εκπαιδευτής και καινοτόμος, η κατανόηση του για το πρόσθιο διάστημα 
της σπονδυλικής στήλης και την ανάγκη ασφαλούς, αποτελεσματικής και αποδοτικής έκθεσης της μέσης 
γραμμής της σπονδυλικής στήλης αποτέλεσε τη βάση για τη συνεργασία με την Thompson Retractor, τον 
παγκόσμιο ηγέτη στον σχεδιασμό χειρουργικών διαστολέων. Αυτή η συνεργατική προσπάθεια, η οποία 
κατέληξε στο σύστημα δακτυλίου πρόσθιας οσφυϊκής μοίρας Thompson, αντιπροσωπεύει μια σημαντική 
εξέλιξη στον παραδοσιακό διαστολέα με πλαίσιο τύπου δακτυλίου, στοχεύοντας στην ελαχιστοποίηση του 
αποτυπώματος του διαστολέα με παράλληλη μεγιστοποίηση της έκθεσης της σπονδυλικής στήλης, μέσω 
μικρών δερματικών τομών με περιορισμένο ιστικό τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο διαστολέας Thompson Retractor παρέχεται σε μη αποστειρωμένη κατάσταση. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του διαστολέα Thompson Retractor για τις 
οδηγίες καθαρισμού, αποστείρωσης και φροντίδας, καθώς επίσης και για πρόσθετες προειδοποιήσεις και επισημάνσεις προσοχής.

Προηγμένη τεχνική MIS

Βήμα A: Τομή

Χρησιμοποιείται ένα μαχαιρίδιο για να γίνει μια τομή του δέρματος, 
συνήθως μήκους 4-6 cm. Προσανατολίζεται εγκάρσια για τη 
συντριπτική πλειονότητα των σπονδυλοδεσιών ενός επιπέδου 
Ο5/Ι1 (τομή μπικίνι) και κάθετα για όλες τις σπονδυλοδεσίες πάνω 
από τον Ο5 (Ο4/5, Ο3/4, κ.λπ.) ή για όλες τις σπονδυλοδεσίες 
πολλαπλών επιπέδων. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Όταν υπάρχει μια προϋπάρχουσα ουλή, είναι 
προτιμότερη η χρήση δερματικής τομής, ανεξάρτητα από τον 
προσανατολισμό.

Βήμα B: Πραγματοποιήστε τομή στην περιτονία του 
ορθού (πρόσθιο έλυτρο ορθού κοιλιακού)

Για κάθετες τομές του δέρματος: Οι υποδόριοι κρημνοί 
ανυψώνονται και πραγματοποιείται μια παράμεση (συνήθως στην 
αριστερή πλευρά) τομή της περιτονίας με καυτηρίαση. 

Για εγκάρσιες τομές του δέρματος: Γίνεται μια εγκάρσια τομή 
της περιτονίας, ακολουθούμενη από ανύψωση των κρημνών της 
περιτονίας (παρασκευή τύπου Pfannesteil). 

B1: Αποκαλυμμένος ορθός κοιλιακός
B2: Περιτονία
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«Με κάθε τρόπο, σχήμα και μορφή, οι διαστολείς Thompson Retractor είναι ανώτεροι».

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Προηγμένη τεχνική MIS ( Συνέχεια )

Βήμα ΣΤ: Κινητοποιήστε και διαστείλετε τα αγγεία

Τα αγγεία κινητοποιούνται και διαστέλλονται. Κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης του Ο4/5 ή παραπάνω, τυπικά πραγματοποιείται 
χειρουργική παρασκευή κατά μήκος του πλευρικού τμήματος των 
αγγείων, ενώ η χειρουργική παρασκευή του διαστήματος Ο5/Ι1 
πραγματοποιείται συνήθως προς τα έσω των λαγόνιων αγγείων. 
Απολινώνονται τα τμηματικά διατιτραίνοντα αγγεία.

ΣΤ1: Αριστερή κοινή λαγόνια φλέβα
ΣΤ2:  Πρώιμη διακλάδωση λαγονοοσφυικής φλέβας με μεταξωτή 

απολίνωση εγγύς
ΣΤ3: Αριστερή κοινή λαγόνια αρτηρία

Βήμα Ζ: Ολοκληρώστε την έκθεση της σπονδυλικής 
στήλης και επισημάνετε τη μέση γραμμή

Τοποθετούνται διαστολείς για να παρέχουν την έκθεση μέσης 
γραμμής της σπονδυλικής στήλης. Η μέση γραμμή της σπονδυλικής 
στήλης/του δίσκου αναγνωρίζεται με τη χρήση ακτινοσκόπησης 
και επισημαίνεται με καυτηρίαση. Κατόπιν, πραγματοποιείται η 
επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. 

Βήμα Η: Αφαιρέστε τον διαστολέα και συγκλείστε το τραύμα
Οι διαστολείς αφαιρούνται και τα αιμοφόρα αγγεία, το περιτόναιο και ο ουρητήρας αφήνονται να επιστρέψουν στη φυσιολογική θέση τους. 
Αντιστρέψτε την αλληλουχία της τοποθέτησης για να ελέγξετε το αγγειακό σύστημα, κατόπιν τις δομές των μαλακών μορίων. Κατόπιν, το τραύμα 
συγκλείεται με τη χρήση της προτιμώμενης μεθόδου του χειρουργού.

Βήμα E: Κινητοποιήστε το περιτόναιο και τον ουρητήρα

Ο περιτοναϊκός σάκος κινητοποιείται με αμβλύ τρόπο από το 
πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα και θα διασταλεί προς τα έσω. 

Επίσης, αναγνωρίζεται, κινητοποιείται και διαστέλλεται ο 
ουρητήρας μαζί με τον περιτοναϊκό σάκο. 

E1: Περιτόναιο
E2: Ουρητήρας

Βήμα Δ: Κινητοποιήστε και διαστείλετε τον ορθό κοιλιακό

Για κάθετες τομές του δέρματος και της περιτονίας: Οι 
προσαρτήσεις της μέσης γραμμής του ορθού κοιλιακού μυός 
απελευθερώνονται και ο μυς διαστέλλεται πλευρικά.

Για εγκάρσιες τομές: Ο μυς κινητοποιείται στη μέση γραμμή. Ο μυς 
κατόπιν διαστέλλεται πλευρικά.

Δ1: Πρόσθιο έλυτρο ορθού κοιλιακού
Δ2: Οπίσθιο έλυτρο ορθού κοιλιακού
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Βήμα Γ: Ρυθμίστε το πλαίσιο τύπου δακτυλίου όπως φαίνεται στο ξεχωριστό εγχειρίδιο χρήσης του δακτυλίου 
πρόσθιας οσφυϊκής μοίρας
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Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: trpat.com

Σημείωση: Δεδομένου ότι προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε τα καλύτερα δυνατά προϊόντα, ορισμένες από τις εικόνες αυτού του εγγράφου ενδέχεται να εμφανίζονται 

ελαφρώς διαφορετικές από το προϊόν που παραλάβατε.

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές, όπως η ανατομία του ασθενούς, η παθολογία και οι χειρουργικές τεχνικές, που μπορούν να 
επηρεάσουν την έκβαση της διαδικασίας. Η επιλογή ασθενούς, προϊόντος και διαδικασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη 
του επαγγελματία υγείας. Οι πληροφορίες που παρέχονται στην τεχνική Thompson για προηγμένη πρόσβαση MIS ALIF 
προορίζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και δεν προορίζονται για χρήση ως ιατρική συμβουλή. Η τεχνική Thompson 
προορίζεται για ιατρικούς επαγγελματίες, όχι για ασθενείς.
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