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Thompson metodes: 
UZLABOTA MIS ALIF PIEKĻUVE

Uncompromised Exposure™

“Thompson mugurkaula jostas zonas priekšējās daļas gredzena sistēma nodrošina vienkāršu, drošu un intuitīvu 

platformu, lai sasniegtu atbilstošu mugurkaula viduslīnijas atsegšanu, izmantojot minimālu incīziju, vienlaikus 

sniedzot maksimālu mugurkaula priekšējās dalas atsegšanu.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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THOMPSON METODES  /  UZLABOTA MIS ALIF PIEKĻUVE

Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
Dr. Schoeff ir kolēģijas sertificēts galvenais ķirurgs, kas pabeidzis rezidentūru Sinsinati universitātē. 

Viņa ķirurģiskā prakse Denverā, Kolorādo, ir veltīta mugurkaula priekšējās daļas atsegšanai, 

ieskaitot lumbāro, torakolumbāro, torakālo daļu, un kompleksu kakla daļas revīziju. Šajā 

pieaugošās sīki specializētās aprūpes laikmetā, viņa prakses fokusēšanās uz mugurkaula atsegšanu 

ir ļāvusi sasniegt nozīmīgus panākumus metodēs, kas vērstas uz minimāli invazīvām piekļuvēm 

mugurkaula priekšējai daļai. 

Kā apmācītam līderim, audzinātājam un inovatoram, viņa izpratne par mugurkaula priekšējās 

daļas telpu un vajadzību pēc drošas, efektīvas un kvalificētas mugurkaula viduslīnijas atsegšanas, 

ir izveidojusi pamatu sadarbībai ar Thompson Retractors, tirgus līderi ķirurģisko retraktoru 

konstruēšanā. Šīs sadarbības pūles, kas vainagojās ar Thompson mugurkaula jostas zonas 

priekšējās daļas gredzena sistēmu, ir būtisks uzlabojums tradicionālajam gredzenveida rāmja 

retraktoram, vērsts uz retraktora apjoma samazināšanu, vienlaikus palielinot mugurkaula atsegšanu, 

kas veikta ar mazām ādas incīzijām un ierobežotu audu traumēšanu.

PAZIŅOJUMS
Thompson Retractor izstrādājumi tiek piegādāti nesterilā veidā. Skatiet Thompson Retractor lietošanas instrukcijas par tīrīšanas, sterilizācijas un 
kopšanas norādījumiem, kā arī papildu brīdinājumus un piesardzības paziņojumus.

Uzlabota MIS tehnika

A darbība: Incīzija

Ādas incīzijai, parasti 4–6 cm garai, izmanto nazi. Tā ir orientēta 
šķērseniski lielākajai daļai viena līmeņa L5/S1 savienojumu 
(bikini griezums) un vertikāli visiem savienojumiem augstāk 
par L5 (L4/5, L3/4 utt.) vai jebkādiem vairāku līmeņu 
savienojumiem. 

PADOMS: ja ir iepriekšēja rēta, vēlams veikt ādas incīziju 
neatkarīgi no orientācijas.

B darbība: Veiciet rectus abdominus fascijas incīziju 
(priekšējais rectus abdominus apvalks) 

Vertikālām ādas incīzijām: zemādas atloki tiek pacelti un ar 
kauterizāciju tiek veikta paramediāna (visbiežāk kreisās puses) 
fascijas incīzija. 

Šķērsvirziena ādas incīzijām: tiek veikta šķērseniska fascijas 
incīzija, kam seko fascijas atloku pacelšana (Fanenštīla veida 
disekcija). 

B1: Atsegts rectus abdominus

B2: Fascija

Galva

Kājas pirksts

B2

B1

“Jebkurā veidā, izskatā un formā, Thompson Retractors ir labākie.”

- Jonathan E. Schoeff, MD, FACS
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Uzlabota MIS tehnika ( Turpinājums )

F darbība: Mobilizējiet un atvelciet asinsvadus

Tiek mobilizēti un atvilkti asinsvadi. Atsedzot L4/5 vai augstāk, 
disekciju parasti veic gar asinsvadu laterālo novietojumu, 
kamēr L5/S1 telpas disekciju parasti veic mediāli iegurņa 
asinsvadiem. Segmentu perforatori tiek liģēti.

F1: Kreisā kopējā iegurņa vēna

F2:  Iliolumbārās vēnas sākuma sazarojumu proksimāli saista  

ar zīda atsaiti

F3: Kreisā kopējā iegurņa artērija

G darbība: Pabeidziet mugurkaula atsegšanu un 
atzīmējiet viduslīniju

Retraktori tiek novietoti, lai nodrošinātu mugurkaula 
viduslīnijas atsegšanu. Mugurkaula/diska viduslīnija tiek 
identificēta, izmantojot fluoroskopiju un atzīmēta ar 
kauterizāciju. Pēc tam tiek veikta mugurkaula procedūra 

H darbība: Noņemiet retraktoru un aizveriet brūci
Retraktori tiek noņemti un asinsvadiem, vēderplēvei un urīnvadam ļauj atgriezties to parastajā vietā. Atkārtojiet novietošanas secību 
pretējā virzienā, lai pārbaudītu asinsvadus, pēc tam mīksto audu struktūras. Pēc tam brūce tiek aizvērta ar ķirurga vēlamo metodi.

E darbība: Mobilizējiet vēderplēvi un urīnvadu

Vēderplēves maiss tiek tieši mobilizēts no laterālās vēdera 
sienas un atvilkts mediāli. 

Urīnvads arī tiek identificēts, mobilizēts un atvilkts kopā ar 
vēderplēves maisu. 

E1: Vēderplēve

E2: Urīnvads

D darbība: Mobilizējiet un atvelciet rectus abdominus

Vertikālām ādas un fascijas incīzijām: Rectus abdominus 
muskuļa viduslīnijas savienojumi tiek atbrīvoti un muskulis tiek 
atvilkts laterāli.

Šķērsvirziena incīzijām: muskulis tiek mobilizēts viduslīnijā. 
Pēc tam muskulis tiek atvilkts laterāli.

D1: Priekšējais rectus abdominus apvalks

D2: Aizmugurējais rectus abdominus apvalks
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C darbība: Uzstādiet gredzena rāmi, kā parādīts atsevišķā mugurkaula jostas zonas priekšējās daļas gredzena 
lietotāja rokasgrāmatā
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Patenti: trpat.com

Piezīme. Tā kā nepārtraukti cenšamies nodrošināt vislabākos iespējamos izstrādājumus, daži attēli šajā dokumentā var nedaudz atšķirties no saņemtā izstrādājuma.

Procedūras iznākumu var ietekmēt dažādi faktori, piemēram, pacienta anatomija, patoloģija un ķirurģiskās metodes. 
Pacienta, izstrādājuma un procedūras atlase ir tikai medicīnas speciālista atbildība. Informācija, kas sniegta Thompson 
metodē par uzlaboto MIS ALIF piekļuvi, ir apmācības nolūkiem, un to nedrīkst lietot kā medicīnisku ieteikumu. 
Thompson metode ir paredzēta medicīnas speciālistiem, nevis pacientiem.
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