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Thompsonove techniky: 
POKROČILÝ PRÍSTUP MIS ALIF

Uncompromised Exposure™

„Systém anteriórneho lumbálneho prstenca Thompson poskytuje jednoduchú, bezpečnú a intuitívnu 

platformu na dosiahnutie konzistentnej expozície strednice chrbtice pri použití minimálnej veľkosti rezu a 

maximálnej expozície prednej časti chrbtice.“

– MUDr. Jonathan E. Schoeff, FACS
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THOMPSONOVE TECHNIKY  / POKROČILÝ PRÍSTUP MIS ALIF

MUDr. Jonathan E. Schoeff, FACS
Dr. Schoeff je všeobecný chirurg s atestáciou, ktorý absolvoval rezidentské štúdium na univerzite 

v Cincinnati. Vo svojej chirurgickej praxi v Denveri, Kolorado, sa venuje expozícii prednej chrbtice 

vrátane lumbálnej, torakolumbálnej, hrudnej a komplexnej kontrole krčnej chrbtice. V súčasnej ére 

zvyšujúcej sa špecializovanej starostlivosti jeho pracovné zameranie na expozíciu chrbtice umožnilo 

významný pokrok v technikách zameraných na minimálne invazívne prístupy k prednej chrbtici. 

Jeho pochopenie priestoru prednej chrbtice a potreba bezpečnej, efektívnej a účinnej expozície 

strednice chrbtice ako vedúceho pracovníka, pedagóga a inovátora poskytli základ pre spoluprácu 

s rozvieračmi Thompson Retractor, lídrom na trhu v oblasti dizajnu chirurgických rozvieračov. 

Toto spoločné úsilie, ktoré zaznamenalo vrchol v systéme anteriórneho lumbálneho prstenca 

Thompson, predstavuje významný vývoj tradičného rozvierača s rámom RingTrack, zameraného na 

minimalizáciu stopy rozvierača a maximalizáciu expozície chrbtice, a to prostredníctvom malých 

rezov do kože s obmedzeným poranením tkaniva.

POZNÁMKA
Rozvierač Thompson Retractor sa dodáva v nesterilnom stave. Pokyny na čistenie, sterilizáciu a starostlivosť, ako aj ďalšie výstrahy a upozornenia 
nájdete v Návode na použitie Thompson Retractor.

Pokročilá technika MIS

Krok A: Rez

Skalpelom sa urobí kožný rez, ktorý je zvyčajne dlhý od 
4 do 6 cm. Je orientovaný priečne pre veľkú väčšinu 
jednoúrovňových fúzií L5/S1 (bikinový rez) a vertikálne pre 
všetky fúzie nad L5 (L4/5, L3/4 atď.) alebo akýchkoľvek 
viacúrovňových fúzií. 

TIP: V prípade už existujúcej jazvy je lepšie ho použiť pri reze 
kože, bez ohľadu na orientáciu.

Krok B: Incise Rectus Fascia (plášť predného svalu)

Pri zvislých rezoch kože: Subkutánne chlopne sú vyvýšené 
a paramediálne (najčastejšie ľavostranné) fasciálny rez sa 
vykonáva kauterizáciou. 

Pri priečnych rezoch kože: Vykoná sa priečny fasciálny rez, po 
ktorom nasleduje zdvihnutie fasciálnych chlopní (disekcia typu 
Pfannesteil). 

B1: Exponovaný priamy sval brucha

B2: Fascia
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"Z každého hľadiska, tvaru a formy sú rozvierače Thompson Retractor vynikajúce."

– MUDr. Jonathan E. Schoeff, FACS
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Pokročilá technika MIS ( Pokračovanie )

Krok F: Mobilizujte a rozovrite cievy

Cievy sú mobilizované a rozovreté. Počas expozície L4/5 alebo 
vyššej sa disekcia typicky uskutočňuje pozdĺž bočnej časti 
ciev, zatiaľ čo disekcia priestoru L5/S1 sa zvyčajne vykonáva 
mediálne k bedrovým cievam. Segmentové perforátory budú 
podviazané.

F1: Ľavá spoločná bedrová žila

F2:  Včasne sa rozvetvujúca iliolumbálna žila s hodvábnym obväzom 

proximálne

F3: Ľavá spoločná bedrová artéria

Krok G: Ukončite expozíciu chrbtice a označte 
strednicu

Rozvierače sú umiestnené tak, aby poskytovali strednicu 
expozície chrbtice. Strednica chrbtice/disku sa identifikuje 
pomocou fluoroskopie a opatrne sa označí. Potom sa vykoná 
zákrok na chrbtici. 

Krok H: Vyberte rozvierač a zatvorte ranu
Rozvierače budú odobraté a cievy, pobrušnica a močovod sa vrátia do svojej normálnej polohy. Postupom v opačnom poradí 
umiestnenia skontrolujte vaskulatúru, potom štruktúry mäkkých tkanív. Rana sa potom uzavrie pomocou chirurgom preferovanej metódy.

Krok E: Mobilizujte pobrušnicu a močovod

Peritoneálny vak je tupo mobilizovaný z bočnej brušnej steny a 
mediálne rozovretý. 

Močovod je tiež identifikovaný, mobilizovaný a rozovretý spolu 
s peritoneálnym vakom. 

E1: Pobrušnica

E2: Močovod

Krok D: Mobilizujte a rozovrite sval

Pri zvislých kožných a fasciálnych rezoch: Stredové úpony 
priameho brušného svalu sa uvoľnia a sval bude rozovretý z 
boku.

Pri priečnych rezoch: Sval sa mobilizuje v strednici. Sval bude 
potom rozovretý zboku.

D1: Plášť predného svalu

D2: Plášť zadného svalu

E1
E2

F3

F1

F2

D1

D2

18
 m

m

12
 m

m

Krok C: Nastavte rám RingTrack, ako je uvedené v samostatnej príručke na použitie predného lumbálneho prstenca
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Poznámka: Keďže sa neustále snažíme poskytovať čo najlepšie produkty, niektoré ilustrácie v tomto dokumente sa môžu mierne líšiť od dodaného produktu.

Mnohé premenné, ako sú anatómia pacienta, patológia a chirurgické techniky, môžu ovplyvniť výsledok zákroku. 
Pacient, produkt a výber zákroku sú výlučnou zodpovednosťou zdravotníckeho odborníka. Informácie poskytované 
v rámci Thompsonovej techniky pre pokročilý prístup MIS ALIF slúžia na vzdelávacie účely, nesmú sa však používať 
ako zdravotné poradenstvo. Thompsonova technika je určená pre lekárov, nie pre pacientov.
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