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Uncompromised Exposure™

„System pierścienia Thompson dla przedniego odcinka lędźwiowego jest prostym, bezpiecznym i intuicyjnym 

rozwiązaniem umożliwiającym powtarzalną ekspozycję linii pośrodkowej przy minimalnym cięciu, ale za to 

pozwalającym na maksymalne odsłonięcie kręgosłupa z dostępu przedniego”.

- dr Jonathan E. Schoeff, Amerykańskie Towarzystwo Chirurgiczne (FACS)
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TECHNIKI THOMPSON  /  ZAAWANSOWANA TECHNIKA DOSTĘPU MIS ALIF

dr Jonathan E. Schoeff, Amerykańskie Towarzystwo 
Chirurgiczne, FACS
Dr. Schoeff uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Towarzystwa Chirurgicznego i ukończył staż specjalizacyjny 
na uniwersytecie w Cincinnati. Prowadzi on klinikę w Denver w stanie Kolorado, gdzie zajmuje się głównie 
operacjami z dostępu przedniego, w tym operacjami odcinka lędźwiowego, piersiowo-lędźwiowego, 
piersiowego oraz złożonymi zabiegami rewizyjnymi kręgosłupa szyjnego. W czasach coraz węższych 
specjalizacji, w ramach swojej praktyki dr Schoeff pracując nad technikami ekspozycji kręgosłupa dokonał 
istotnych postępów w metodach dostępu przedniego o charakterze minimalnie inwazyjnym.  

Jako liderowi myśli technicznej, edukatorowi i innowatorowi, jego zrozumienie przestrzeni przedniej 
kręgosłupa oraz potrzeby bezpiecznej i skutecznej ekspozycji kręgosłupa dało podstawę do współpracy z 
Thompson Retractors, wiodącą marką na rynku retraktorów chirurgicznych. Wspólny wysiłek zaowocował 
powstaniem systemu pierścienia Thompson dla przedniego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. 
Rozwiązanie to stanowi ważny krok w ewolucji tradycyjnych retraktorów z ramą pierścieniową, a jego 
zaletą jest zmniejszenie wpływu retraktora przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu ekspozycji kręgosłupa 
poprzez niewielkie nacięcia skóry, któremu towarzyszą ograniczone obrażenia tkanek.

UWAGA
Thompson Retractor jest dostarczany w stanie niesterylnym. Instrukcje w zakresie czyszczenia, sterylizacji oraz obchodzenia się z urządzeniem 
Thompson Retractor oraz dodatkowe ostrzeżenia i środki ostrożności znajdują się w instrukcji użycia.

Zaawansowana technika MIS

Krok A: Nacięcie

Do wykonania nacięcia skóry zwykle używa się skalpela o 
długości o 4-6 cm. Nacięcie ma przebieg poprzeczny w 
przypadku dużej większości zespoleń na poziomie kręgów 
L5/S1 (cięcie bikini) oraz pionowo w przypadku wszystkich 
zespoleń powyżej kręgu L5 (L4/5, L3/4 itp.) oraz w przypadku 
wszelkich zespoleń na wielu poziomach. 

WSKAZÓWKA: W przypadku wcześniej istniejącej blizny, 
zaleca się  wykorzystanie jej do nacięcia skóry niezależnie od 
jej przebiegu.

Krok B: Naciąć powięź mięśnia prostego brzucha 
(przednią pochewkę) 

W przypadku nacięć pionowych skóry: Klapy podskórne są 
podnoszone, zaś nacięcie przyśrodkowe (najczęściej po lewej 
stronie) wykonuje się koagulatorem. 

W przypadku poprzecznych nacięć skórnych: Wykonuje się 
nacięcie poprzeczne powięzi, a następnie unoszone są klapy 
powięzi (cięcie metodą Pfannesteil). 

B1: Odsłonięty mięsień prosty brzucha

B2: Powięź
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„Niezależnie od metody i kształtu, retraktory Thompson są pod każdym względem najlepsze”.

- dr Jonathan E. Schoeff, Amerykańskie Towarzystwo Chirurgiczne (FACS)
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Zaawansowana techniki MIS ( Ciąg dalszy )

Krok F: Zmobilizować i odciągnąć naczynia

Należy wykonać mobilizację i odciągnąć naczynia krwionośne. 
Podczas odłonięcia kręgów L4/5 i powyżej, cięcie zazwyczaj 
wykonuje się wzdłuż obok naczyń krwionośnych, podczas 
gdy cięcie na poziomie L5/S1 zazwyczaj wykonywanej 
jest po środku naczyń biodrowych. Należy podwiązać żyły 
przeszywające segmentowe.

F1: Lewa żyła biodrowa wspólna

F2:  Żyła biodrowo-lędźwiowa wcześnie rozgałęziająca się, 

z proksymalnie założonym podwiązaniem typu silk tie.

F3 Lewa tętnica biodrowa wspólna

Krok G: Zakończyć ekspozycję kręgosłupa i 
zaznaczyć linię pośrodkową

Założyć retraktory, aby wyeksponować linię pośrodkową 
kręgosłupa. Ustalić linię pośrodkową kręgosłupa/dysku za 
pomocą fluoroskopii i oznaczyć koagulatorem. Następnie 
przeprowadzić zabieg chirurgiczny kręgosłupa. 

Krok H: Zdjąć retraktor i zamknąć ranę operacyjną
Należy zdjąć retraktor i ponownie ułożyć naczynia krwionośnie, otrzewną i moczowód w prawidłowym położeniu. Wykonać kroki w 
odwrotnej kolejności, aby sprawdzić prawidłowe ułożenie naczyń krwionośnych, a potem tkanek miękkich. Następnie zamknąć ranę 
operacyjną preferowaną metodą chirurgiczną.

Krok E: Przeprowadzić mobilizację otrzewnej i 
moczowodu

Worek otrzewnowy jest mobilizowany na tępo od strony 
bocznej ściany brzusznej i odciągany przyśrodkowo. 

Należy odszukać moczowód, zmobilizować go i odciągnąć 
razem z workiem otrzewnowym. 

E1: Otrzewna

E2: Moczowód

Krok D: Zmobilizować i odciągnąć mięsień prosty

W przypadku pionowych nacięć skóry i nacięć powięzi: 
Przyczepy przyśrodkowe mięśnia prostego brzucha należy 
zwolnić i odciągnąć mięsień na bok.

W przypadku nacięć poprzecznych: Mięsień należy 
mobilizować w linii pośrodkowej. Następnie mięsień należy 
odciągnąć w bok.

D1: Przednia pochewka mięśnia prostego brzucha

D2: Tylna pochewka mięśnia prostego brzucha
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Krok C: Zamontować ramę pierścienia jak przedstawiono w osobnym podręczniku użytkownika systemu 
pierścienia  dla przedniego odcinka lędźwiowego 
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W przypadku pytań lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy dzwonić pod numer:

+1 231 922 0177
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Patenty: trpat.com

Uwaga: Ponieważ nieustannie staramy się dostarczać najlepsze możliwe produkty, niektóre rysunki w niniejszym dokumencie mogą się 

nieco różnić od otrzymanego produktu.

Na wynik zabiegu może wpływać wiele zmiennych, takich jak typ budowy anatomicznej pacjenta, 
choroba i metody chirurgiczne. Wybór pacjenta, produktu i zabiegu należy wyłącznie do lekarza. 
Informacje zawarte w dokumencie Techniki Thompson  /  Zaawansowana technika dostępu MIS ALIF 
mają charakter edukacyjny i nie stanowią wskazówek medycznych. Techniki Thompson przeznaczone 
są dla wykwalifikowanego personelu medycznego, a nie dla pacjentów. 
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