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ΒΗΜΑ 1
Για να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα ράγας Elite 
II στην κλίνη, βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες στο 
σφιγκτήρα ράγας είναι πλήρως ανοικτές, 
περιστρέφοντας το περιστρεφόμενο κουμπί 
στο πάνω μέρος του σφιγκτήρα ράγας. 
Όταν ανοίξουν, ασφαλίστε το σφιγκτήρα 
ράγας τοποθετώντας την ανοικτή σιαγόνα 
του πάνω στο αποστειρωμένο κάλυμμα, στις 
δύο πλευρές της κλίνης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του 
σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα 
πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης 
βλάβης σε νεύρα. 
Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε 
φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το 
πλάτος της κατά 2 1/2” χρησιμοποιώντας 
τον επεκτατήρα ράγας 41917.

ΒΗΜΑ 2
Για να σφίξετε το σφιγκτήρα ράγας 
Elite II στην κλίνη, περιστρέψτε το 
περιστρεφόμενο κουμπί στο πάνω μέρος 
του σφιγκτήρα ράγας και χρησιμοποιήστε 
τις δύο προσαρτημένες, ελεύθερες λαβές 
για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη, 
εφόσον είναι απαραίτητο.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ S-LOCK Η ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ S-LOCK [αφορα επίσησ καί μη s-lock]

ΒΗΜΑ 3
Εισαγάγετε την εγκάρσια μπάρα στο σφιγκτήρα 
ράγας και τοποθετήστε την περίπου 3 με 5 cm 
πάνω από τον ασθενή. Πριν από την εισαγωγή της 
εγκάρσιας μπάρας, πρέπει να ανοίξετε πλήρως 
την άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας, 
γυρίζοντας τη λαβή προς τα έξω, στη θέση 
απασφάλισης.

ΒΗΜΑ 4
Ασφαλίστε την εγκάρσια μπάρα στο σφιγκτήρα 
ράγας γυρίζοντας τη λαβή άρθρωσης με 
κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας στη θέση 
ασφάλισης, κρατώντας το σφιγκτήρα ράγας για 
να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη.

ΒΗΜΑ 5
Εισαγάγετε τους βραχίονες του πλαισίου στις αρθρώσεις 
με κνώδακα και τοποθετήστε τους πάνω από το σώμα του 
ασθενούς, χαμηλά και σε απόσταση γύρω από το σημείο της 
επέμβασης. Όλες οι αρθρώσεις με κνώδακα πρέπει να βρίσκονται 
σε θέση απασφάλισης κατά την εισαγωγή των βραχιόνων του 
πλαισίου.

ΒΗΜΑ 6
Με τοποθετημένο το βραχίονα πλαισίου, γυρίστε 
τη λαβή της άρθρωσης με κνώδακα στη θέση 
ασφάλισης. Για να ασφαλίσετε όλους τους βραχίονες, 
χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα του πλαισίου ως 
μοχλούς για να ασκήσετε δύναμη.

ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΗ 
ΧΩΡΑ
Για τις λαβές και τις λάμες του διαστολέα, βλ. σελίδα 8.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Για μια πλήρη λίστα με τους προτεινόμενους τρόπους τοποθέτησης, ανατρέξτε στο 
Χειρουργικό άτλαντα της Thompson.

ΠΛΗΡΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ 
ΜΟΙΡΑ
Για τις λαβές και τις λάμες του διαστολέα, βλ. σελίδα 8.
Για περισσότερες συμβουλές και τεχνάσματα σχετικά με την 
πρόσθια πλευρά της αυχενικής μοίρας, βλ. σελίδες 22 - 23.

ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΚΑΘΕ 20 ΛΕΠΤΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ.
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ΒΗΜΑ 1
Συνδέστε το σφιγκτήρα ράγας Elite II στη μία πλευρά της κλίνης, όπως φαίνεται στη σελίδα 4, στα βήματα 1 και 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία στην αντίθετη πλευρά της κλίνης χρησιμοποιώντας 
το δεύτερο σφιγκτήρα ράγας Elite II.

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ S-LOCK [αφορα επίσησ καί μη s-lock]

ΒΗΜΑ 4
Εισαγάγετε τον κεκαμμένο βραχίονα στην κάτω άρθρωση με κνώδακα στο 
σφιγκτήρα ράγας και τοποθετήστε το σύστημα γύρω από την τομή. 
ΒΗΜΑ 5
Ασφαλίστε τους κεκαμμένους βραχίονες στο σφιγκτήρα ράγας γυρίζοντας τη λαβή 
του σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης, κρατώντας το σφιγκτήρα ράγας για να 
ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τον δεύτερο κεκαμμένο βραχίονα 
στον αντίθετο σφιγκτήρα ράγας, εάν είναι απαραίτητο.
ΒΗΜΑ 6
Προσθέστε διαστολείς, όπως απαιτείται. (Βλ. σελίδα 8.)

ΒΗΜΑ 2
Βεβαιωθείτε ότι οι αρθρώσεις με κνώδακα είναι πλήρως ανοικτές (θέση «απασφάλισης») και στις 
δύο πλευρές τις χειρουργικής κλίνης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την αμφίπλευρη εγκάρσια μπάρα 
στην πάνω άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας. Προσαρμόστε το ύψος της αμφίπλευρης 
εγκάρσιας μπάρας στα 8 έως 10 cm (3 - 4”) πάνω από τον ασθενή. 
ΒΗΜΑ 3
Ασφαλίστε την αμφίπλευρη εγκάρσια μπάρα στο σφιγκτήρα ράγας γυρίζοντας τη λαβή του 
σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης, κρατώντας το σφιγκτήρα ράγας για να ασκήσετε 
μεγαλύτερη δύναμη. Αντί της αρθρωτής αμφίπλευρης εγκάρσιας μπάρας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μια άκαμπτη εγκάρσια μπάρα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, μη συμπιέζετε το σώμα του. Όταν είναι 
απαραίτητο, χρησιμοποιείτε φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το πλάτος της 
χρησιμοποιώντας τον επεκτατήρα ράγας (41917).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΒΗΜΑ 1
A Προσαρμόστε ένα σφιγκτήρα ράγας Elite II στην κλίνη, στη δεξιά πλευρά 

του ασθενούς. 
Β	 Προσθέστε ένα σφιγκτήρα ράγας στην αντίθετη πλευρά, στο μηρό του 

ασθενή.

ΒΗΜΑ 3
A Τοποθετήστε έναν κεκαμμένο βραχίονα στην πάνω άρθρωση με κνώδακα 

του σφιγκτήρα ράγας κατώτερης κοιλιακής χώρας.
Β	 Συνδέστε το περιφερικό του άκρο με εκείνο του κεκαμμένου βραχίονα 

ανώτερης κοιλιακής χώρας, χρησιμοποιώντας άρθρωση με κνώδακα 1/2” 
x 1/2” (42110C).

ΒΗΜΑ 2
A Τοποθετήστε τον κεκαμμένο βραχίονα ανώτερης κοιλιακής χώρας στην πάνω άρθρωση με κνώδακα 

του σφιγκτήρα ράγας και ασφαλίστε τον στα 8 έως 10cm (3 - 4”), ανάλογα με την επιθυμητή ανύψωση 
του πλευρικού περιθωρίου, πάνω από το θώρακα του ασθενούς. 

Β	 Τοποθετήστε τον κεκαμμένο βραχίονα κατώτερης κοιλιακής χώρας στη χαμηλότερη άρθρωση με 
κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον ακριβώς πάνω από το ηβικό οστό 
του ασθενούς.

ΒΗΜΑ 4
Προσθέστε διαστολείς, όπως απαιτείται. (Βλ. σελίδα 8.)



6 

5cm

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ THOMPSON

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ [δεν περίλαμβανεταί στο κίτ]

ΒΗΜΑ 1
Ζητήστε βοήθεια από 
ακόμη ένα άτομο (εάν 
είναι απαραίτητο) 
για να τοποθετήσετε 
το πλαίσιο τύπου 
δακτυλίου 5cm (2”) 
πάνω από το σώμα 
του ασθενούς, γύρω 
από την περιοχή της 
τομής.

ΒΗΜΑ 2
Απασφαλίστε την 
άρθρωση με κνώδακα 
στο σφιγκτήρα ράγας, 
για να απελευθερώσετε 
το βραχίονα επέκτασης 
και, στη συνέχεια, 
προωθήστε το 
βραχίονα επέκτασης 
προς το πλαίσιο τύπου 
δακτυλίου.

ΒΗΜΑ 4
Όταν ο δακτύλιος και ο 
βραχίονας επέκτασης 
βρίσκονται στη θέση 
τους, ασφαλίστε την 
άρθρωση με κνώδακα 
στο σφιγκτήρα ράγας.
γυρίζοντας τη λαβή 
άρθρωσης με κνώδακα 
του σφιγκτήρα ράγας 
στη θέση ασφάλισης.

ΜΙΚΡΟΣ, ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ:

ΜΕΓΑΛΟΣ, ΟΒΑΛ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ:

ΒΗΜΑ 2
Εισαγάγετε το βραχίονα επέκτασης 
στην άρθρωση με κνώδακα του 
σφιγκτήρα ράγας και ασφαλίστε τον 
προσωρινά στη θέση του γυρίζοντας 
τη λαβή άρθρωσης με κνώδακα του 
σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης. 

Συνδέστε τα δύο 
τμήματα του 
δακτυλίου μεταξύ 
τους, ώστε να 
έρθουν σε επαφή οι 
οδοντωτές επιφάνειες.

Συνδέστε τα δύο τμήματα του δακτυλίου και 
τις επεκτάσεις μεταξύ τους, ώστε να έρθουν σε 
επαφή οι οδοντωτές επιφάνειες. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε ασφαλή σύνδεση, η βίδα πρέπει να είναι πλήρως σφιγμένη και οι οδοντωτές επιφάνειες πρέπει να έχουν έρθει σε πλήρη επαφή μεταξύ τους. 

Περιστρέψτε δεξιόστροφα 
τις 2 βίδες σύσφιξης, για να 
ασφαλίσετε τα δύο τμήματα 
του δακτυλίου σε κάθε 
πλευρά. Ο δακτύλιος μπορεί 
να ασφαλίσει σε επίπεδη θέση 
ή υπό γωνία.

Περιστρέψτε δεξιόστροφα 
τις 4 βίδες σύσφιξης, για 
να ασφαλίσετε μεταξύ 
τους τα δύο τμήματα του 
δακτυλίου και τις επεκτάσεις 
τους. Ο δακτύλιος μπορεί να 
ασφαλίσει σε επίπεδη θέση ή 
υπό γωνία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, μη 
συμπιέζετε το σώμα του. Όταν είναι απαραίτητο, 
χρησιμοποιείτε φαρδύτερη χειρουργική κλίνη 
ή αυξήστε το πλάτος της χρησιμοποιώντας τον 
επεκτατήρα ράγας (41917).

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε τις σιαγόνες 
ασφάλισης της άρθρωσης με 
κνώδακα γύρω από το πλαίσιο 
τύπου δακτυλίου (απεικονίζεται 
τέρμα αριστερά) και ασφαλίστε 
τις γυρνώντας τη λαβή ασφάλισης 
άρθρωσης με κνώδακα στη 
θέση ασφάλισης, συγκρατώντας 
το βραχίονα επέκτασης για να 
ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη.

ΒΗΜΑ 1
Συνδέστε το σφιγκτήρα ράγας Elite II στη μία πλευρά της 
κλίνης, όπως φαίνεται στη σελίδα 4, στα βήματα 1 και 2. 

ΑΡΘΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΥΠΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΜΕ S-LOCK [αφορα επίσησ καί μη s-lock]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ

Επιλέξτε πλαίσιο τύπου δακτυλίου με κατάλληλο μέγεθος, σύμφωνα με το μέγεθος της διαδικασίας.

Εάν είναι απαραίτητο, για καλύτερη σταθερότητα και ειδικά για μεγαλύτερες εκθέσεις, όπως μεταμοσχεύσεις ήπατος, προσαρτήστε ένα δεύτερο σφιγκτήρα ράγας στην αντίθετη πλευρά 
της κλίνης με έναν επιπλέον βραχίονα επέκτασης.  
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ΒΗΜΑ 2
Για να σφίξετε το σφιγκτήρα ράγας 
Elite στην κλίνη, περιστρέψτε το 
περιστρεφόμενο κουμπί στο πάνω μέρος 
του σφιγκτήρα ράγας και χρησιμοποιήστε 
τις δύο προσαρτημένες, ελεύθερες λαβές 
για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη, 
εφόσον είναι απαραίτητο.

ΒΗΜΑ 3
Επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 για να προσαρτήσετε το 
δεύτερο σφιγκτήρα ράγας Elite II στην αντίθετη πλευρά της 
κλίνης.

ΒΗΜΑ 4
Εισαγάγετε τους κεκαμμένους βραχίονες στην ανοικτή άρθρωση με 
κνώδακα και στους δύο σφιγκτήρες ράγας που είναι παράλληλοι με τον 
άξονα του αυχένα, 10-12cm (4 - 5”) από τη μέση γραμμή. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για διευκόλυνση της πλευρικής διαστολής με φορά 
προς τα κάτω, ο βραχίονας στην πλευρά του χειρουργού πρέπει 
να βρίσκεται περίπου 5cm (2”) χαμηλότερα από τον αντίστοιχο 
βραχίονα στην αντίθετη πλευρά.  

ΒΗΜΑ 5
Ασφαλίστε τον κεκαμμένο βραχίονα στη θέση του γυρίζοντας τη λαβή 
άρθρωσης με κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης, 
κρατώντας το σφιγκτήρα ράγας για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη.

ΒΗΜΑ 1
Για να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα ράγας Elite II στην κλίνη, βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες στο σφιγκτήρα ράγας είναι πλήρως 
ανοικτές, περιστρέφοντας το περιστρεφόμενο κουμπί στο πάνω μέρος του σφιγκτήρα ράγας. 
Όταν ανοίξουν, ασφαλίστε το σφιγκτήρα ράγας τοποθετώντας την ανοικτή σιαγόνα του πάνω στο αποστειρωμένο 
κάλυμμα, στις δύο πλευρές της κλίνης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, μη συμπιέζετε το σώμα του. Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε 
φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το πλάτος της χρησιμοποιώντας τον επεκτατήρα ράγας που παρέχουμε 
(41917).

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ S-LOCK ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ [αφορα επίσησ καί μη s-lock]
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ΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΕΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΩΝ

ΒΗΜΑ 2
Τοποθετήστε τη λάμα στη χειρουργική 
θέση και συνδέστε τη λαβή στη λάμα. 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1 ΚΑΙ 2
Εναλλακτικά, συνδέστε αρχικά τη λάμα στη λαβή, 
χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τοποθετήσετε 
τη λάμα στη χειρουργική θέση και, στη συνέχεια, 
ασφαλίστε τη συνδέοντας την άρθρωση με 
κνώδακα στο πλαίσιο.

ΒΗΜΑ 1
Συνδέστε την άρθρωση με κνώδακα στο 
πλαίσιο, σε οποιοδήποτε σημείο. Οι λαβές είναι 
μόνιμα συνδεδεμένες στις προσαρτώμενες 
αρθρώσεις Cam II, δημιουργώντας μια 
μονοκόμματη λαβή.

ΒΗΜΑ 3
Διαστολή και ασφάλιση στην 
τρέχουσα θέση.

Το περιστρεφόμενο κουμπί ρυθμίσεων 
ακριβείας παρέχει τη δυνατότητα 
άσκησης μεγαλύτερης δύναμης και 
εκτέλεσης ρυθμίσεων ακριβείας κατά 
τη διαστολή με τη λάμα.

Με τη λειτουργία περιστροφής είναι 
δυνατή η ατραυματική ευθυγράμμιση 
με την ανατομία καθώς και η 
τοποθέτηση της λάμας με ακρίβεια.

Μπορείτε να θέσετε τις λάμες υπό γωνία 
ή σε σύγκλιση 35º προς τα μέσα ή έξω, 
χρησιμοποιώντας τα δάκτυλά σας ή κλειδί, ώστε 
να μην επηρεάζεται η έκθεση και να διατηρείται 
χαμηλό προφίλ. 

Χάρη στην οδόντωση της λαβής 
διασφαλίζεται ταχεία και εύκολη 
προσαρμογή της λαβής, χωρίς να 
είναι απαραίτητη η απασφάλιση 
της άρθρωσης με κνώδακα.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ 
ΓΩΝΙΩΣΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΛΑΒΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Οι αριθμοί ανταλλακτικών σε όλες τις λάμες και λαβές S-Lock ξεκινούν με τα γράμματα «SL» ή «SO» και είναι συμβατές μόνο με άλλες λαβές και λάμες S-Lock.

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ 
ΛΑΒΗΣ S-LOCK
Οι λαβές S-Lock διαθέτουν οδοντωτές 
επιφάνειες, οι οποίες ταιριάζουν με 
την οδόντωση στις λάμες S-Lock, για 
τοποθέτηση με ακρίβεια.
Εισαγάγετε την ακίδα της λάμας S-Lock 
στη λαβή S-Lock πατώντας το κουμπί. 

ΒΗΜΑ 2: ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟ
Αποδεσμεύστε το κουμπί με τη λαβή στην εγκοπή που 
αντιστοιχεί στη ρύθμιση περιστροφής της ακίδας και 
περιστρέψτε στην επιθυμητή θέση. Για να το ασφαλίσετε, 
βεβαιωθείτε ότι το κουμπί έχει βγει τελείως έξω από τη λαβή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στη θέση περιστροφής, η ακίδα πρέπει να 
βρίσκεται μέσα στην κεφαλή της λαβής, λίγο πιο κάτω από 
την επιφάνεια της λαβής (όπως φαίνεται στην εικόνα).

ΒΗΜΑ 3: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
Ασφαλίστε τη λάμα S-Lock στη θέση της στην εγκοπή που αντιστοιχεί 
στη ρύθμιση ασφάλισης της ακίδας πιέζοντας ξανά το κουμπί και 
πατώντας ευθεία προς τα κάτω από το πάνω μέρος της λαβής, για 
να εμπλακεί η οδόντωση. Για να το ασφαλίσετε, βεβαιωθείτε ότι το 
κουμπί έχει βγει τελείως έξω από τη λαβή.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για εναλλαγή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων κατά τη 
χρήση, απασφαλίστε τη λαβή ή περιορίστε τη διαστολή για ευκολία 
χρήσης.

ΒΗΜΑ 4: ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΛΑΜΩΝ
Πατήστε το κουμπί προς τα 
μέσα, για αποδέσμευση. 

Ασφάλιση

Περιστροφή

Περιστροφήπιέστε

πιέστε

S-LOCK®

πιέστε

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λάμες με τα γράμματα «SO» πριν από 
τον αριθμό ανταλλακτικού περιστρέφονται μόνο και 
δεν ασφαλίζουν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό. 
Οι λάμες «SO» πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με 
λαβές «SL».
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

ΜΠΑΡΑ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΒΗΜΑ 3
Ξεκινώντας με τη μεγαλύτερη ρύθμιση ύψους, τοποθετήστε τη ράβδο στο 
επιθυμητό ύψος περιστρέφοντας αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε την 
άρθρωση με κνώδακα.
 Σύρετε τη δοκό προς τα κάτω, στο επιθυμητό ύψος και, στη συνέχεια, 
σφίξτε το περιστρεφόμενο κουμπί δεξιόστροφα για να ασφαλίσετε τη 
διάταξη σε αυτή τη ρύθμιση. Σφίξτε πλήρως την άρθρωση με κνώδακα για 
να ασφαλίσετε το σύστημα.
ΒΗΜΑ 4
Προσθέστε τα εξαρτήματα πλαισίου στις αρθρώσεις με κνώδακα του 
σφιγκτήρα ράγας.

Μην επιχειρείτε να προσαρμόσετε το ύψος του σφιγκτήρα ράγας όταν υπάρχουν συνδεδεμένα εξαρτήματα πλαισίου, εκτός εάν χρησιμοποιείτε το χέρι σας για να φέρετε το βάρος 
των εξαρτημάτων του πλαισίου. Διαφορετικά, η δοκός δεν θα σύρεται με ευκολία κατά τις ρυθμίσεις ύψους.

ΑσφάλισηΠεριστρεφόμενο 
κουμπί

Περιστρέψτε 
για χαλάρωμα 
της άρθρωσης 

με κνώδακα

Περιστρέψτε για 
ασφάλιση της 
άρθρωσης με 

κνώδακα

Σύρετε προς 
τα κάτω

ΒΗΜΑ 1
A  Με τη βοήθεια ενός ακόμη ατόμου, 

εισαγάγετε τα άκρα τις μπάρας 
κατώτερης κοιλιακής χώρας στην 
άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα 
ράγας Elite II (κατώτερη άρθρωση 
με κνώδακα, εάν χρησιμοποιείτε 
σφιγκτήρα ράγας με 2 αρθρώσεις 
με κνώδακα), στις δύο πλευρές του 
ασθενούς.

Β		 Τοποθετήστε την μπάρα κατώτερης 
κοιλιακής χώρας γύρω από την τομή, 
διατηρώντας τις πλαϊνές πλευρές 
χαμηλά και σε απόσταση.

ΒΗΜΑ 1
A  Με τη βοήθεια ενός ακόμη 

ατόμου, εισαγάγετε τα άκρα τις 
μπάρας κατώτερης κοιλιακής 
χώρας στις αρθρώσεις με 
κνώδακα της εγκάρσιας μπάρας, 
στις δύο πλευρές του ασθενούς.

Β		 Τοποθετήστε και συγκρατήστε 
την μπάρα κατώτερης κοιλιακής 
χώρας γύρω από την τομή, 
διατηρώντας τις πλαϊνές πλευρές 
χαμηλά και σε απόσταση.

ΒΗΜΑ 2
Ασφαλίστε την μπάρα κατώτερης κοιλιακής 
χώρας ασφαλίζοντας τις αρθρώσεις με 
κνώδακα και στους δύο σφιγκτήρες ράγας 
Elite II.

ΒΗΜΑ 2
Ασφαλίστε την μπάρα κατώτερης κοιλιακής χώρας στη θέση 
της, ασφαλίζοντας τις αρθρώσεις με κνώδακα στην εγκάρσια 
μπάρα.

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

ΒΗΜΑ 1
Για να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα ράγας με 
αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους στην κλίνη, 
βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες στο σφιγκτήρα 
ράγας είναι πλήρως ανοικτές, περιστρέφοντας 
αριστερόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί 
προς το κάτω μέρος του σφιγκτήρα ράγας. 
Όταν ανοίξουν, ασφαλίστε το σφιγκτήρα ράγας 
τοποθετώντας την ανοικτή σιαγόνα του πάνω 
στο αποστειρωμένο κάλυμμα, στις δύο πλευρές 
της κλίνης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του 
σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα 
πλαισίου για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης 
σε νεύρα. 
Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε 
φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το 
πλάτος της κατά 2 1/2” χρησιμοποιώντας τον 
επεκτατήρα ράγας 41917.

ΒΗΜΑ 2
Για να σφίξετε το σφιγκτήρα ράγας αδιαβάθμητης ρύθμισης ύψους στην κλίνη, 
περιστρέψτε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί προς το κάτω μέρος του 
σφιγκτήρα ράγας και χρησιμοποιήστε τις τέσσερις προσαρτημένες, ελεύθερες λαβές 
για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη, εφόσον είναι απαραίτητο.
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ΒΗΜΑ 4
Συνδέστε το κλιπ Lite στο 
περιφερικό άκρο του Lite Wand 
ή του Retractor Lite, με το λεπτό 
άνοιγμα στραμμένο προς το πίσω 
μέρος του Lite.

ΒΗΜΑ 5
Πιέζοντας τη λάμα για άσκηση 
μεγαλύτερης δύναμης, σύρετε 
το Lite και το κλιπ του στην 
επιθυμητή λάμα. Ωθήστε μέχρι 
τέρμα στη λάμα, για να το 
ασφαλίσετε.

RETRACTOR LITE ΚΑΙ LITE WAND
Εάν χρησιμοποιείτε Retractor Lite, ξεκινήστε εδώ.

πιέστε

πιέστε

ΒΗΜΑ 1
Συνδέστε την άρθρωση με κνώδακα του Lite Wand 
σε οποιοδήποτε σημείο στο πλαίσιο του διαστολέα, 
από το οποίο θα είναι δυνατός ο φωτισμός της 
τομής από το περιφερικό άκρο του φωτός. 

ΒΗΜΑ 2
Ασφαλίστε το Lite Wand στη θέση του ασφαλίζοντας την 
άρθρωση με κνώδακα. 

ΒΗΜΑ 3
Κάμψτε τον εύκαμπτο λαιμό για να 
τοποθετήσετε το περιφερικό άκρο του Lite 
Wand.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν απαιτείται εντονότερος 
φωτισμός, προχωρήστε στα Βήματα 4 και 
5. Διαφορετικά, μεταβείτε απευθείας στο 
Βήμα 6.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

LITE WAND 
Εάν χρησιμοποιείτε Retractor Lite, παραλείψτε τα βήματα αυτά και ξεκινήστε από το Βήμα 4.

ΒΗΜΑ 6
Συνδέστε το καλώδιο του Lite Wand ή του Retractor Lite στην κατάλληλη πηγή φωτός και ενεργοποιήστε τη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν χρησιμοποιείτε προϊόντα φωτισμού xenon, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία στην πηγή φωτός του νοσοκομείου σας λειτουργεί σωστά, φωτίζει με πλήρη ένταση και δεν πρέπει 
να αντικατασταθεί. Οι λυχνίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από 700 ώρες ενδέχεται να φωτίζουν με 30% χαμηλότερη ένταση. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης 
των λυχνιών με λιγότερο ακριβές, μη αυθεντικές λυχνίες, ενδέχεται να παρατηρηθεί ελάττωση της έντασης του φωτισμού από διάφορα εξαρτήματα, όπως αυτά που κατασκευάζουμε 
εμείς. Οι πηγές φωτός πρέπει να είναι αποκλειστικά Xenon, 300W. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι η πηγή φωτός που χρησιμοποιείτε μπορεί να δεχθεί τα εξαρτήματα Lite Wand Xe και Retractor 
Lite Xe Εάν δεν είναι δυνατή η σωστή τοποθέτησή τους, θα ελαττωθεί η εκπομπή φωτός. Παρέχουμε προσαρμογείς για πηγές φωτός Olympus, Storz και Wolf, εάν απαιτείται.

MINI RETRACTOR LITE LED [μονο γία χρηση στην αυχενίκη μοίρα τησ σπονδυλίκησ στηλησ]

ΒΗΜΑ 1
Πιέστε το περιφερικό άκρο του Mini Retractor Lite 
(40002MRL) μέσα στο Mini Lite Clip (40026MRL).  
Εφαρμόζετε πίεση μόνο στο άκαμπτο μεταλλικό τμήμα 
του φωτός, ώστε να μην προκληθεί βλάβη στο καλώδιο.

ΒΗΜΑ 2
Σύρετε το Mini Lite Clip και το Mini Retractor Lite πάνω στη λάμα του διαστολέα (το 
κλιπ προορίζεται για χρήση με τις λάμες πρόσθιας πρόσβασης στην αυχενική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης της Thompson). Προσαρμόστε το κλιπ έτσι ώστε να μην 
παρεμποδίζεται το άκρο εκπομπής φωτός του Mini Retractor Lite και να είναι στραμμένο 
προς την επιφάνεια της λάμας.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
Το S-Lock μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για περιστροφή της λάμας χωρίς 
να επηρεάζεται η θέση του κλιπ, 
στις περισσότερες περιπτώσεις. 
Εάν επηρεάζεται η θέση του κλιπ, 
μετακινήστε το κλιπ και το φως σε 
άλλη λάμα.

ΒΗΜΑ 4
Μειώστε την τάνυση του 
καλωδίου, για να αποτρέψετε 
τη μετακίνηση του κλιπ στη 
λάμα.
Μην παρεμποδίζετε το φως.

ΒΗΜΑ 3
Συνδέστε το 
καλώδιο του Mini 
Retractor Lite 
στην πηγή φωτός 
LED Light Source 
(LLS-2000) και 
ενεργοποιήστε τη.
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Πώμα 
εισχώρησης

Περιστροφή

Ασφάλιση

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (CCA)

Για τη ρύθμιση του πλαισίου, βλ. Αμφίπλευρο πλαίσιο για αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, σελ. 7 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΒΗΣ

ΒΗΜΑ 2
Συγκρατήστε τη λαβή χειρισμού και τοποθετήστε 
την πρώτη λάμα, εισάγοντας το άκρο της 
στο πρόσθιο τμήμα της σπονδυλικής στήλης. 
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στους σπονδύλους 
Α6/Α7, καθώς σε όλες τις περιοχές όπου η 
σπονδυλική αρτηρία του ασθενή διέρχεται από 
πιο πρόσθια θέση.

ΒΗΜΑ 3 
Συνδέστε ένα σύνδεσμο κλιπ-κλιπ στο κεκαμμένο 
άκρο πιο κοντά στη λάμα που τοποθετήσατε 
στο Βήμα 2, όπως υποδεικνύεται.

ΒΗΜΑ 1 
Χρησιμοποιήστε το 
μικρόμετρο βάθους για 
να επιλέξετε κατάλληλο 
μέγεθος λάμας και, στη 
συνέχεια, συνδέστε τη λαβή 
χειρισμού στη λάμα, όπως 
υποδεικνύεται.

ΒΗΜΑ 5
A  Εισαγάγετε την ακίδα της λάμας στη 

λαβή πιέζοντας το πώμα εισχώρησης. 
Αφήστε το πώμα εισχώρησης όταν 
η λαβή βρίσκεται στην εγκοπή 
περιστροφής και, στη συνέχεια, 
περιστρέψτε τη λάμα στην επιθυμητή 
θέση.

Β		 Εάν επιθυμείτε, ασφαλίστε τη λάμα 
στη θέση της πιέζοντας ξανά το πώμα 
εισχώρησης και πιέζοντας ευθεία προς 
τα κάτω πάνω στη λαβή.

ΜΗ χρησιμοποιείτε μοχλούς 
οστών με μη αρθρωτές λαβές 
S-Lock. Οι μοχλοί οστών πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο με τα 
SL45003LH και SL42126LH.

ΒΗΜΑ 4
Για να ασφαλίσετε τη λάμα, συνδέστε μια 
άρθρωση S-Lock® στην ακίδα της λάμας.

ΒΗΜΑ 6
Συνδέστε την αρθρωτή λαβή S-Lock® στο 
σύνδεσμο κλιπ-κλιπ. Η αρθρωτή λαβή 
S-Lock® θα ολισθήσει ελεύθερα μέσα στο 
σύνδεσμο.

ΒΗΜΑ 7
Αποσύρετε τη λαβή προς τα πίσω και αφαιρέστε τη λαβή 
χειρισμού. Ασφαλίστε την απόσυρση γυρνώντας το 
περιστρεφόμενο κουμπί του συνδέσμου κλιπ-κλιπ για να 
σφίξετε την άρθρωση.

ΒΗΜΑ 8
Τοποθετήστε μια επιπλέον λάμα απέναντι από την αρχική και, στη 
συνέχεια, προσθέστε λάμες στα παρακείμενα επίπεδα που πρόκειται να 
οπτικοποιηθούν.
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ΒΗΜΑ 2
A  Εισαγάγετε τον αρθρωτό βραχίονα στην άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα 

ράγας.
Β		 Βεβαιωθείτε ότι το περιφερικό άκρο του βραχίονα μπορεί να φτάσει στη 

χειρουργική θέση, με αρκετές ίντσες για ελιγμούς.
Γ		 Περιστρέψτε το βραχίονα εκτός της περιοχής εργασίας, μέχρι να τον χρειαστείτε 

ξανά και, στη συνέχεια ασφαλίστε τον στο σφιγκτήρα ράγας γυρνώντας τη λαβή 
άρθρωσης με κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης, συγκρατώντας 
το σφιγκτήρα ράγας για να μπορέσετε να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν απαιτείται μεγαλύτερο εύρος κίνησης, μετακινήστε το σφιγκτήρα 
ράγας πιο κοντά στη χειρουργική θέση. Εάν ο βραχίονας είναι υπερβολικά κοντά, 
απομακρύνετέ τον από τη χειρουργική θέση.

ΒΗΜΑ 1
A  Συνδέστε τη σιαγόνα του σφιγκτήρα ράγας Elite II στη ράγα της κλίνης, σε 

απόσταση 45 - 65cm (18-24”) από τη χειρουργική θέση, σε μία από τις δύο 
πλευρές της κλίνης, πάνω από το αποστειρωμένο κάλυμμα (πεδίο).

Β		 Για να ασφαλίσετε το σύστημα, περιστρέψτε το περιστρεφόμενο κουμπί στο 
πάνω μέρος του σφιγκτήρα ράγας και χρησιμοποιήστε τις προσαρτημένες, 
ελεύθερες λαβές για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη, εφόσον είναι απαραίτητο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τοποθετήστε το σύστημα έτσι ώστε ο σφιγκτήρας ράγας να μην 
παρεμποδίζει τον εξοπλισμό απεικόνισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, μη συμπιέζετε το σώμα του. Όταν 
είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το 
πλάτος της χρησιμοποιώντας τον επεκτατήρα ράγας (41917).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ MIS PLA® (ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ)

A

A
Γ

Β

Β18-24"

ΒΗΜΑ 3
A  Μετά την εκτέλεση της τομής, εισαγάγετε τον πρώτο διαστολέα και, στη συνέχεια, προσθέστε 

διαδοχικά τους επόμενους τρεις διαστολείς.
Β		 Σημειώστε το βάθος που επισημαίνεται στο διαστολέα πιο κοντά στο δέρμα, για να επιλέξετε μήκος λάμας.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Απαιτείται προσοχή κατά τη συγκράτηση των διαστολέων, για την αποφυγή πτώσης. Μη 
χρησιμοποιείτε τους διαστολείς εάν έχουν παραμορφωθεί ή έχουν βαθουλώματα.

A

Β

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ

ΒΗΜΑ 4
A  Για να συναρμολογήσετε το πλαίσιο, ξεκινήστε συγκρατώντας τη βάση με την οδόντωση στραμμένη αντίθετα από εσάς.
Β		 Σύρετε τον αριστερό και δεξί βραχίονα πλαισίου στη βάση, ώστε να κουμπιά να είναι στραμμένα προς τα έξω.
Γ		 Ο αριστερός βραχίονας πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του συναρμολογητή και ο δεξιός στα δεξιά. 

πιέστε τη γλωττίδα με το δάκτυλο

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ MIS

ΒΗΜΑ 5
A  Επιλέξτε την  αριστερή και δεξιά ουραία/κεφαλική (C/C) λάμα που 

αντιστοιχεί στο βάθος που σημειώσατε στο Βήμα 3. Συνδέστε τη λάμα 
με την επισήμανση «L» στον αριστερό βραχίονα πλαισίου, πιέζοντας το 
κουμπί στο βραχίονα και εισάγοντας την ακίδα της λάμας στο βραχίονα 
και, στη συνέχεια, αφήνοντας το κουμπί για να ασφαλίσετε τη σύνδεση.

Β		 Επαναλάβετε τα βήματα για να συνδέσετε τη λάμα με την ένδειξη «R» 
στο δεξί βραχίονα.

κεντρική γραμμή

πιέστε

ΒΗΜΑ 6
Πιέστε τις γλωττίδες που βρίσκονται σε κάθε βραχίονα πλαισίου προς τη βάση, για φέρετε 
τους βραχίονες του πλαισίου σε επαφή μεταξύ τους. Κεντράρετε τους βραχίονες στη 
βάση, για μέγιστη δυνατότητα διαστολής.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι λάμες έρχονται σε επαφή, ώστε να είναι δυνατή η καλή 
εφαρμογή με τους διαστολείς. Εάν οι λάμες δεν είναι ευθυγραμμισμένες, ελέγξτε εάν 
βρίσκονται υπό γωνία οι βραχίονες του πλαισίου. Εφόσον οι βραχίονες βρίσκονται υπό 
γωνία, εντοπίστε το παξιμάδι γωνίωσης στο Βήμα 12 και περιστρέψτε στην αντίστροφη 
κατεύθυνση, μέχρι να έρθουν σε επαφή οι λάμες.

A Β Γ
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ΣΥΣΤΗΜΑ MIS PLA® (ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ) [συνεχεία]

ΒΗΜΑ 7
Σύρετε τις ουραίες/κεφαλικές λάμες, οι οποίες είναι προσαρτημένες 
στο πλαίσιο, πάνω από τους διαστολείς και, στη συνέχεια, περιστρέψτε 
το πλαίσιο έτσι ώστε η βάση του να είναι παράλληλη με τη σπονδυλική 
στήλη.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για ομαλότερη σταδιακή μετάβαση, συγκρατείτε 
τις λάμες μεταξύ τους στο λαιμό κατά την εισαγωγή πάνω στους 
διαστολείς.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στρέφετε τη βάση αντίθετα από το χειρουργό για 
μεγαλύτερη περιοχή εργασίας.

ΒΗΜΑ 8
A  Χαλαρώστε το ρικνωτό περιστρεφόμενο κουμπί στο περιφερικό άκρο του αρθρωτού 

βραχίονα. 
Β		 Χαλαρώστε το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί (το κουμπί απεικονίζεται στο Βήμα 9Β) στον 

αρθρωτό βραχίονα και τραβήξτε το περιφερικό άκρο του βραχίονα προς τη βάση του 
πλαισίου. Εάν είναι απαραίτητο, απασφαλίστε την άρθρωση με κνώδακα στο σφιγκτήρα ράγας. 
Τοποθετήστε το περιφερικό άκρο του βραχίονα πάνω από το άκρο της βάσης του πλαισίου.

Γ		 Σφίξτε το ρικνωτό περιστρεφόμενο κουμπί στο περιφερικό άκρο του βραχίονα, για να 
ασφαλίσετε το πλαίσιο στο προσάρτημα κλίνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ζητήστε από ένα άλλο άτομο να συγκρατεί το πλαίσιο και τις λάμες σταθερά κατά 
την προσάρτηση στο προσάρτημα κλίνης.

ΒΗΜΑ 9
Συγκρατήστε το πλαίσιο στη θέση του ενώ το άλλο άτομο (Α) ασφαλίζει την άρθρωση 
με κνώδακα στο σφιγκτήρα ράγας και, στη συνέχεια, καθώς (Β) ασφαλίζει το μαύρο 
περιστρεφόμενο κουμπί.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν απαιτούνται προσαρμογές, απλά χαλαρώστε το μαύρο περιστρεφόμενο 
κουμπί για να αυξήσετε την ευελιξία του βραχίονα. Επανατοποθετήστε το πλαίσιο και 
σφίξτε ξανά το μαύρο περιστρεφόμενο κουμπί.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Καμπυλώστε προς τα πάνω το τμήμα του βραχίονα με το μαύρο 
περιστρεφόμενο κουμπί, για να ασκήσετε αντίθετη πίεση στο πλαίσιο και να είναι δυνατή η 
εύκολη πρόσβαση στο περιστρεφόμενο κουμπί εφόσον χρειαστούν προσαρμογές.

A

Γ

Β 

Β

A

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΒΗΜΑ 11
Απομακρύνετε ανεξάρτητα τις λάμες για την επίτευξη της επιθυμητής έκθεσης, περιστρέφοντας 
το παξιμάδι που βρίσκεται πιο κοντά στην ένδειξη «OPEN» (Άνοιγμα) στη βάση του πλαισίου, 
χρησιμοποιώντας τη λαβή τύπου «Τ». Για να αντιστρέψετε τη διαστολή, πατήστε τη γλωττίδα 
στο βραχίονα του πλαισίου, όπως υποδεικνύεται στο Βήμα 6.

ΒΗΜΑ 12
Θέστε ανεξάρτητα τις λάμες υπό γωνία, για την επίτευξη της επιθυμητής 
έκθεσης, περιστρέφοντας το παξιμάδι με την ένδειξη «ANGLE» (Γωνία) 
χρησιμοποιώντας τη λαβή τύπου «Τ». Για να αντιστρέψετε τη γωνία, 
περιστρέψτε τη λαβή τύπου «Τ» με αντίθετη φορά.

ΒΗΜΑ 10
Αφαιρέστε τους διαστολείς σε ένα βήμα, τραβώντας προς τα πάνω τον 
αρχικό διαστολέα. Απαιτείται προσοχή κατά το χειρισμό των διαστολέων, 
για την αποφυγή πτώσης.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν υπάρχει τριβή μεταξύ των διαστολέων και των 
λαμών, συγκρατείτε το πλαίσιο στη θέση του κατά την αφαίρεση των 
διαστολέων, ώστε να μην ανυψωθεί.
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ΣΥΣΤΗΜΑ MIS PLA® (ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ) [συνεχεία]

ΒΗΜΑ 16
A  Εισαγάγετε τη διάμεση/πλευρική λάμα στην εγκοπή και, στη συνέχεια, τραβήξτε 

χειροκίνητα τη λαβή προς τα πίσω.
Β		 Συνδέστε τη λαβή στην άρθρωση με κλιπ και γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί με τα 

δάκτυλα ή με τη λαβή τύπου «Τ» για να τη σφίξετε.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν η λαβή δεν συνδέεται με ευκολία, ενδέχεται να πρέπει να χαλαρώσετε 
πρώτα την άρθρωση.

διαστολή
σύσφιξη

κλιπ

A Β

ΒΗΜΑ 15
Σύρετε τη συρόμενη άρθρωση με πλευρικό κλιπ 1/4” x 1/4” πάνω στο 
άκρο της μπάρας τύπου «L», με την πλευρά όπου βρίσκεται το κλιπ 
στην άρθρωση και το περιστρεφόμενο κουμπί τοποθετημένα στο πάνω 
μέρος, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην αφήνετε την άρθρωση να ολισθήσει εκτός της 
μπάρας τύπου «U» ή «L». Σφίγγετε ελαφρώς ώστε να μην ολισθαίνει, 
αλλά μη σφίγγετε μέχρι τέρμα.

ΒΗΜΑ 14
Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ λάμας για διαστολή 
σε διάμεση και/ή πλευρική κατεύθυνση, σε 
βάθος 10-20mm μεγαλύτερο από εκείνο που 
χρησιμοποιείται για τις ουραίες/κεφαλικές 
λάμες.
Α	Πατήστε το χρυσό πώμα εισχώρησης στη 

λαβή.
Β	Εισαγάγετε τις λάμες στις λαβές γωνίωσης 

του S-Lock Cam II 
Στην πρώτη εγκοπή (1), η λάμα μπορεί να 
περιστρέφεται. Στη δεύτερη εγκοπή (2), η 
λάμα ασφαλίζει στη θέση της καθώς έρχεται 
σε επαφή με την οδόντωση της λαβής.

περιστροφή 
ή

ασφάλιση

A
Β

ΒΗΜΑ 13
Για να αποτρέψετε το μυικό ερπυσμό, μπορείτε να προσθέσετε λάμες ή άγκιστρα σε διάμεση ή πλευρική κατεύθυνση. 
Α		 Εάν επιθυμείτε να εφαρμόσετε διαστολή σε διάμεση ή πλευρική κατεύθυνση, τοποθετήστε την μπάρα τύπου «L» πάνω στη βάση του πλαισίου, εκτός των βραχιόνων του 

πλαισίου, και ασφαλίστε τη γυρνώντας το περιστρεφόμενο κουμπί.
Β		 Για να προσθέσετε έναν πλευρικό διαστολέα, τοποθετήστε τη βοηθητική μπάρα τύπου «U» πάνω στην μπάρα τύπου «L» στη βάση, πιέζοντας τη γλωττίδα στη βοηθητική 

μπάρα τύπου «U».

A Β

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΗ/ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
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ΣΥΣΤΗΜΑ MIS PLA® (ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΣΦΥΙΚΗ ΜΟΙΡΑ) [συνεχεία]

ΒΗΜΑ 1
Εισαγάγετε τα 
περιφερικά άκρα του 
φωτός στα κανάλια τις 
λάμας.

ΒΗΜΑ 2
Γυρίστε τα άκρα του φωτός προς 
τα πίσω, ώστε να αγκιστρωθούν με 
ασφάλεια κάτω από τους βραχίονες του 
πλαισίου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μην τραβάτε το καλώδιο 
σε αυτό το βήμα. Εφαρμόζετε πίεση 
στο άκαμπτο, μεταλλικό τμήμα του 
περιφερικού άκρο για να μην προκληθεί 
βλάβη στο καλώδιο. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για την ασφάλιση των 
άκρων του φωτός κάτω από τους 
βραχίονες του πλαισίου ενδέχεται να 
απαιτείται περισσότερη ή λιγότερη πίεση. 
Η διακύμανση αυτή είναι φυσιολογική.ΒΗΜΑ 3

Συνδέστε το καλώδιο φωτός στην πηγή φωτός και ενεργοποιήστε τη.  

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
ΜΗΝ αφαιρείτε τα φώτα από τις λάμες εάν δεν έχετε απενεργοποιήσει την πηγή φωτός. Για όλες τις προφυλάξεις, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του MIS Retractor Lite LED. 
Εφαρμόστε προσεκτικά πίεση για να απαγκιστρώσετε τα άκρα του φωτός από τους βραχίονες του πλαισίου και, στη συνέχεια, σύρετε τα άκρα του φωτός για να τα αφαιρέσετε 
από τη λάμα. 

MIS РЕТРАКТОРНА LED ЛАМПА

ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
Για να αφαιρέσετε το διαστολέα, ξεκινήστε επαναφέροντας όλες τις λάμες σε ευθεία θέση προς τα πάνω ή κάτω, καταργώντας τη γωνίωσή τους. Έπειτα, αφαιρέστε τους 
διάμεσους και πλευρικούς διαστολείς χαλαρώνοντας τις αρθρώσεις, αφαιρώντας τις λαβές και τις λάμες και σύρετέ τους για να βγουν από την μπάρα τύπου «U» ή «L». 
Επαναφέρετε προσεκτικά τις ουραίες/κεφαλικές λάμες στην αρχική τους θέση πατώντας τη γλωττίδα, ώστε να μπορέσετε να ωθήσετε τις λάμες τη μία προς την άλλη. 
Αποσυνδέστε τον αρθρωτό βραχίονα από το πλαίσιο και τραβήξτε προσεκτικά προς τα πάνω το πλαίσιο και τις λάμες, για να τα αφαιρέσετε από τον ασθενή.

ΒΗΜΑ 18
Για να τοποθετήσετε τις διάμεσες/πλευρικές 
λάμες υπό γωνία, χρησιμοποιήστε τα δάκτυλά 
σας για να περιστρέψετε το ρικνωτό τμήμα της 
λαβής ή, εάν πρέπει να ασκήσετε μεγαλύτερη 
δύναμη, χρησιμοποιήστε το κλειδί γωνίωσης 
στο εξαγωνικό τμήμα της λαβής.

ΒΗΜΑ 17
A  Για να προσθέσετε έναν πλευρικό διαστολέα, προσαρμόστε την επιθυμητή λάμα στην εναλλάξιμη κεφαλή S-Lock.  Εισαγάγετε τη λάμα στην εγκοπή και εφαρμόστε διαστολή προς 

την μπάρα τύπου «U».
Β		 Συνδέστε την εναλλάξιμη κεφαλή S-Lock στην μπάρα τύπου «U». Εάν δεν συνδέεται με ευκολία, ενδέχεται να πρέπει να χαλαρώσετε την άρθρωση με τα δάκτυλα ή τη λαβή τύπου 

«Τ». Για να την ασφαλίσετε, χρησιμοποιήσετε τη λαβή τύπου «Τ» για να σφίξετε την άρθρωση.
Γ		 Για να αποσύρετε την πλευρική λάμα, εφαρμόστε τη λαβή τύπου «Τ» στην μπάρα τύπου «U», στο σημείο όπου συνδέεται στην μπάρα τύπου «L».

A Β Γ

σύσφιξη
διαστολή

διαστολή

ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΣΗ/ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ [συνέχεια]
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΒΗΜΑ 3
Εισαγάγετε το 
συγκρατητήρα στο 
σφιγκτήρα ράγας και 
ασφαλίστε τον στη 
θέση του γυρίζοντας 
τη λαβή άρθρωσης 
με κνώδακα του 
σφιγκτήρα ράγας 
στη θέση ασφάλισης, 
κρατώντας το 
σφιγκτήρα ράγας 
για να ασκήσετε 
μεγαλύτερη δύναμη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν ο ασθενής είναι παχύσαρκος, μη συμπιέζετε το σώμα του. Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το πλάτος της 
χρησιμοποιώντας τον επεκτατήρα ράγας που παρέχουμε (41917).

ΒΗΜΑ 2
Για να σφίξετε το σφιγκτήρα ράγας Elite II 
στην κλίνη, περιστρέψτε το περιστρεφόμενο 
κουμπί στο πάνω μέρος του σφιγκτήρα ράγας 
και χρησιμοποιήστε τις δύο προσαρτημένες, 
ελεύθερες λαβές για να ασκήσετε μεγαλύτερη 
δύναμη, εφόσον είναι απαραίτητο.

ΒΗΜΑ 1
Για να ασφαλίσετε το 
σφιγκτήρα ράγας Elite II 
στην κλίνη, βεβαιωθείτε ότι 
οι σιαγόνες στο σφιγκτήρα 
ράγας είναι πλήρως 
ανοικτές, περιστρέφοντας το 
περιστρεφόμενο κουμπί στο 
πάνω μέρος του σφιγκτήρα 
ράγας. Όταν ανοίξουν, 
ασφαλίστε το σφιγκτήρα 
ράγας τοποθετώντας την 
ανοικτή σιαγόνα του πάνω στο 
αποστειρωμένο κάλυμμα, στις 
δύο πλευρές της κλίνης.  

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΡΑΓΑΣ ELITE II

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ
Ακολουθήστε τις οδηγίες προσαρμογής του επιθυμητού συγκρατητήρα.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΑΡΘΡΩΤΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ

ΒΗΜΑ 1: ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΑΝΥΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Χαλαρώστε την τάνυση στο βραχίονα 
περιστρέφοντας αριστερόστροφα το μαύρο 
περιστρεφόμενο κουμπί. 

ΒΗΜΑ 1: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ
Τοποθετήστε το βραχίονα έτσι ώστε το 
ενδοσκόπιο ή το εργαλείο να μπορούν να 
φτάσουν την τομή. Ασφαλίστε το σύστημα 
στη θέση του σφίγγοντας τον αρθρωτό 
σύνδεσμο. 

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΘΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Τοποθετήστε το βραχίονα έτσι ώστε το 
ενδοσκόπιο ή το εργαλείο να μπορούν να 
φτάσουν την τομή. Ασφαλίστε τον στη θέση 
του σφίγγοντας το μαύρο περιστρεφόμενο 
κουμπί.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Βλ. βήματα στην ενότητα 
«Προσαρτήματα», στη σελίδα 
17.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Βλ. βήματα στην ενότητα 
«Προσαρτήματα», στη σελίδα 
17.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χαλαρώνετε πάντα 
την τάνυση του βραχίονα πριν 
μετακινήσετε το ενδοσκόπιο ή 
το εργαλείο.

ΒΗΜΑ 2: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΑΝΥΣΗΣ 
ΒΡΑΧΙΟΝΑ
Περιστρέψτε την ελεύθερη λαβή για να 
προσαρμόσετε την τάνυση: αριστερόστροφα 
για να χαλαρώσετε και δεξιόστροφα για να 
σφίξετε. 

ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α	Για να χαλαρώσετε το σύστημα, 

γυρίστε αριστερόστροφα το ρικνωτό 
περιστρεφόμενο κουμπί στο περιφερικό 
άκρο. 

Β	Εισαγάγετε το προσάρτημα στο άνοιγμα. 
Γ	Γυρίστε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο 

κουμπί για να σφίξετε το σύστημα.

ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ
Α	Για να χαλαρώσετε το σύστημα, 

γυρίστε αριστερόστροφα το ρικνωτό 
περιστρεφόμενο κουμπί στο περιφερικό 
άκρο. 

Β	Εισαγάγετε το προσάρτημα στο άνοιγμα. 
Γ	Γυρίστε δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο 

κουμπί για να σφίξετε το σύστημα.

Γ σύσφιξη

Γ σύσφιξη

Α χαλάρωση

Α χαλάρωση

Β

Β
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ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ [συνεχεία]

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ακολουθείτε τις οδηγίες για το προσάρτημα της επιλογής σας

ΛΑΒΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΙΤΩΝΙΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ [συγκρατεί το ενδοσκόπιο στη θέση του και αποτρέπει την περιστροφή γωνιωμένων ενδοσκοπίων]

ΚΕΦΑΛΗ DUO [Συγκρατεί το λαπαροσκοπικό εργαλείο σταθερά στη θέση του]

ΚΛΙΠ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ [Παρέχει λιγότερο σταθερή συγκράτηση για ταχεία παράλληλη μετατόπιση επίπεδων ενδοσκοπίων προς τα μέσα ή έξω]

ΑΚΑΜΠΤΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑΣ

ΒΗΜΑ 1
Ανοίξτε την κεφαλή Duo περιστρέφοντας το σύνδεσμο 
αριστερόστροφα. 

ΒΗΜΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ
Εισαγάγετε το ενδοσκόπιο στο κλιπ 
ενδοσκοπίου και ρυθμίστε τη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κλιπ ενδοσκοπίου είναι 
επαναχρησιμοποιήσιμο.

ΒΗΜΑ 1: ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ
Για να ρυθμίσετε το ύψος, απασφαλίστε την 
άρθρωση, μετακινήστε το συγκρατητήρα προς 
τα πάνω ή κάτω και, στη συνέχεια, ασφαλίστε το 
σύστημα.

ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
Απεικόνιση με προσαρτημένο 
άγκιστρο Nathanson.

ΒΗΜΑ 2
Εισαγάγετε το λαπαροσκοπικό εργαλείο στη μία πλευρά 
της κεφαλής Duo και ρυθμίστε τη θέση του.

ΒΗΜΑ 2: ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε το 
ενδοσκόπιο με ευκολία για 
παράλληλη μετατόπιση προς τα μέσα 
ή έξω. 

ΒΗΜΑ 2: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ 
ΑΚΡΟΥ
Ρυθμίστε τη θέση του περιφερικού 
άκρου του συγκρατητήρα και σφίξτε τον 
αρθρωτό σύνδεσμο.

ΒΗΜΑ 3
Περιστρέψτε το σύνδεσμο δεξιόστροφα για να σφίξετε και 
να ασφαλίσετε το σύστημα στη θέση του.

ΒΗΜΑ 3: ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
Χαλαρώστε την άρθρωση στο περιφερικό 
άρθρο και εισαγάγετε το λαπαροσκοπικό 
εργαλείο στο άνοιγμα. Σφίξτε την άρθρωση 
για να ασφαλίσετε το σύστημα. 

ΒΗΜΑ 1
Ανοίξτε τη λαβή συγκράτησης περιστρέφοντας το 
σύνδεσμο αριστερόστροφα. 

ΒΗΜΑ 2
Εισαγάγετε το ενδοσκόπιο στο χιτώνιο. 

ΒΗΜΑ 3
Τοποθετήστε το ενδοσκόπιο με το χιτώνιο στη λαβή συγκράτησης 
ενδοσκοπίου. Ρυθμίστε τη θέση του ενδοσκοπίου και περιστρέψτε το σύνδεσμο 
δεξιόστροφα για να σφίξετε και να ασφαλίσετε το σύστημα στη θέση του.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αλλαγή της θέσης του ενδοσκοπίου, ενδέχεται να απαιτείται 
χαλάρωση του συνδέσμου ή του συγκρατητήρα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΡΑ [συνέχεια]
ακολουθηστε τίσ οδηγίεσ προσαρμογησ του επίθυμητου συγκρατητηρα.
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ΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ BOLLING

ΒΗΜΑ 1
Με το διαστολέα στέρνου στη θέση του, προσδιορίστε τα σημείο όπου απαιτούνται λάμες διαστολέων. Επιλέξτε τους επιθυμητούς σφιγκτήρες για μπάρες τύπου «Τ» ή «L», για την 
προσάρτηση λαμών διαστολέων. 
(Βλ. παραδείγματα παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα για άλλες διευθετήσεις.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Διατίθενται μπάρες με προσαρμοσμένες διαστάσεις.

Μπάρα τύπου «L» 2” (47200N) Μπάρα τύπου «L» 6” x 8” 
(47202N)

Μπάρα 
τύπου «T» 8” 
(47201N)

Μπάρα τύπου «L» 2” 
(47200N)

ΒΗΜΑ 2
Γυρίστε αριστερόστροφα το ρικνωτό περιστρεφόμενο κουμπί στο σφιγκτήρα για να ανοίξετε 
το σύστημα, τοποθετήστε το διαστολέα και, στη συνέχεια, γυρίστε το περιστρεφόμενο κουμπί 
δεξιόστροφα για να σφίξετε το σύστημα μέχρι να ασφαλίσει. 

ΒΗΜΑ 3 
Σύρετε την άρθρωση στη μπάρα, στο σημείο όπου απαιτούνται διαστολείς. 
Για να μην πιαστούν ράμματα, τοποθετείτε το περιστρεφόμενο κουμπί προς το 
κάτω μέρος της μπάρας, όπως φαίνεται στην εικόνα. 
Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετήσετε το περιστρεφόμενο κουμπί προς το 
πάνω μέρος, για ευκολότερη πρόσβαση (ένθετη φωτογραφία).

ΒΗΜΑ 4
Επιλέγετε το διαστολέα με το μικρότερο δυνατό μήκος που απαιτείται για το μέγεθος 
του ασθενούς. Παρέχονται τρία μεγέθη.

ΒΗΜΑ 5
Εισαγάγετε το διαστολέα στην άρθρωση, εκτελέστε διαστολή της ανατομίας και 
ασφαλίστε την άρθρωση γυρίζοντας δεξιόστροφα το περιστρεφόμενο κουμπί. 
Επαναλάβετε τη διαδικασία για τους επιπλέον διαστολείς.
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

A

Β

ΒΗΜΑ 4 
A  Σύρετε τους ολισθητήρες κλιπ πανιού 

πάνω στην αυλακωτή ράβδο.
Β		 Για τοποθέτηση στη μία μόνο πλευρά 

(ύφασμα με βάρος μικρότερο από 25lbs), 
παραλείψτε το βήμα 5 και μεταβείτε στο 
βήμα 6. Για αμφίπλευρη τοποθέτηση 
(ύφασμα με βάρος 25lbs ή μεγαλύτερο), 
συνεχίστε με το βήμα 5.

A Β

ΒΗΜΑ 5
A Επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 για να προσαρτήσετε το δεύτερο σφιγκτήρα 

ράγας Elite II στην αντίθετη πλευρά της χειρουργικής κλίνης.
Β	 Εισαγάγετε κάθετα τον ευθύ βραχίονα στην άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα 

ράγας Elite II και ασφαλίστε τον γυρίζοντας τη λαβή άρθρωσης με κνώδακα του 
σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης.

Γ	 Εισαγάγετε την αυλακωτή ράβδο στην άρθρωση με κνώδακα του ευθύ βραχίονα 
και συρίστε τη λαβή της στη θέση ασφάλισης για να ασφαλίσετε το σύστημα, 
συγκρατώντας τον ευθύ βραχίονα για να ασκήσετε επιπλέον δύναμη.

ΒΗΜΑ 6
A Συνδέστε στο ύφασμα τα κλιπ για διάτρητα πανιά, όπως απαιτείται, και περάστε 

τους δακτύλιους στα άγκιστρα του ολισθητήρα κλιπ πανιού.
Β	 Εφαρμόστε την απαραίτητη διαστολή γυρίζοντας δεξιόστροφα τα 

περιστρεφόμενα κουμπιά στον ολισθητήρα κλιπ πανιού. Προσθέστε διαστολείς 
όπως απαιτείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χαλαρώνετε τους διαστολείς κάθε 20 λεπτά, ώστε να διασφαλίζεται η 
καλή κυκλοφορία του αίματος.

A
AΒ

Β
Γ

ΒΗΜΑ 1
Για να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα ράγας Elite II στην 
κλίνη, βεβαιωθείτε ότι οι σιαγόνες στο σφιγκτήρα 
ράγας είναι πλήρως ανοικτές, περιστρέφοντας 
το περιστρεφόμενο κουμπί στο πάνω μέρος του 
σφιγκτήρα ράγας. 
Όταν ανοίξουν, ασφαλίστε το σφιγκτήρα ράγας 
τοποθετώντας την ανοικτή σιαγόνα του πάνω στο 
αποστειρωμένο κάλυμμα, στις δύο πλευρές της 
κλίνης.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφεύγετε τη συμπίεση του 
σώματος του ασθενούς με εξαρτήματα πλαισίου 
για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε νεύρα. 
Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε 
φαρδύτερη χειρουργική κλίνη ή αυξήστε το 
πλάτος της κατά 2 1/2” χρησιμοποιώντας τον 
επεκτατήρα ράγας 41917.

ΒΗΜΑ 2
Για να σφίξετε το σφιγκτήρα ράγας Elite II στην κλίνη, περιστρέψτε το περιστρεφόμενο 
κουμπί στο πάνω μέρος του σφιγκτήρα ράγας και χρησιμοποιήστε τις δύο προσαρτημένες, 
ελεύθερες λαβές για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη, εφόσον είναι απαραίτητο.

ΒΗΜΑ 3
A  Εισαγάγετε την αυλακωτή ράβδο 90º στο σφιγκτήρα ράγας, με το αυλακωτό 

τμήμα σε οριζόντια θέση. Πριν από την εισαγωγή της ράβδου, πρέπει να ανοίξετε 
πλήρως την άρθρωση με κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας, γυρίζοντας τη λαβή 
προς τα έξω, στη θέση απασφάλισης.

Β		 Ασφαλίστε τη ράβδο στο σφιγκτήρα ράγας γυρίζοντας τη λαβή άρθρωσης με 
κνώδακα του σφιγκτήρα ράγας στη θέση ασφάλισης, κρατώντας το σφιγκτήρα 
ράγας για να ασκήσετε μεγαλύτερη δύναμη.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Η εγκάρσια μπάρα 
προεξέχει και εμποδίζει»
Η εγκάρσια μπάρα έχει 
σχεδιαστεί για ευελιξία και μπορεί 
να ανυψώνεται και να χαμηλώνει 
ταυτόχρονα με περιστροφή. 
Είναι σημαντικό να θυμάστε 
να περιστρέφετε την εγκάρσια 
μπάρα ώστε, εάν υπάρχει περιττό 
μήκος, θα είναι στραμμένο σε 
κατεύθυνση που δεν εμποδίζει.

ΛΥΣΗ:
Περιστρέψτε την εγκάρσια 
μπάρα, ώστε το περιττό μήκος 
να μην εμποδίζει. Χαμηλώστε 
την όπως απαιτείται.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Δεν υπάρχει χώρος για 
την προσθήκη λαβής ή 
άρθρωσης με κνώδακα 
στην εγκάρσια μπάρα»
Μπορείτε να προσαρτήσετε 
λαβές ή αρθρώσεις με 
κνώδακα μεταξύ των δύο 
αρθρώσεων με κνώδακα, 
εφόσον έχετε ασφαλίσει τις 
λαβές τους σε θέση που δεν 
εμποδίζουν.

ΛΥΣΗ:
Πριν τις ασφαλίσετε, 
γυρίστε τις λαβές 
των αρθρώσεων με 
κνώδακα σε θέση που 
να μην εμποδίζουν την 
εγκάρσια μπάρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Η λαβή του διαστολέα 
δεν θα φτάσει αρκετά 
μακριά»
Η λαβή του διαστολέα 
ενδέχεται να μη φτάνει αρκετά 
μακριά εάν οι βραχίονες 
απέχουν πολύ μεταξύ τους, ή 
εάν η άρθρωση με κνώδακα 
της λαβής διαστολέα είναι 
προσαρτημένη στο εξωτερικό 
του πλαισίου.

ΛΥΣΗ:
Προσαρτήστε την άρθρωση με 
κνώδακα της λαβής διαστολέα 
με τρόπο ώστε η άρθρωση 
με κνώδακα να βρίσκεται στο 
εσωτερικό του πλαισίου. Με 
τον τρόπο αυτόν παρέχεται 
μεγαλύτερο μήκος. Εάν 
εξακολουθεί να μην υπάρχει 
αρκετός χώρος, μετακινήστε τους 
κεκαμμένους βραχίονες πιο κοντά 
στη χειρουργική θέση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Η λαβή διαστολέα προεξέχει στην 
περιοχή εργασίας»
Οι αρθρώσεις με κνώδακα των λαβών 
διαστολέα και οι λάμες που είναι 
προσαρτημένες στις λαβές μπορούν να 
περιστρέφονται κατά 360º και, επομένως, οι 
λαβές δεν είναι απαραίτητο να ασφαλίζουν 
στην κατεύθυνση που εκτελείται η 
διαστολή. Εάν χρησιμοποιείτε λάμες και 
λαβές με τεχνολογία S-Lock, μπορείτε 
να ασφαλίζετε τη λάμα σε οποιοδήποτε 
προσανατολισμό σε σχέση με τη λαβή, 
ώστε να μην περιστρέφεται όταν η λαβή 
μετακινείται σε θέση που δεν εμποδίζει.

ΛΥΣΗ:
A  Πριν την ασφαλίσετε, 

περιστρέψτε τη λαβή έτσι ώστε 
να βρίσκεται υπό γωνία αντίθετα 
από εσάς. Περιστρέψτε τη 
λάμα έτσι ώστε να εξακολουθεί 
να εφαρμόζει διαστολή στην 
επιθυμητή θέση. 

Β		 Χρησιμοποιείτε λάμες και 
λαβές S-Lock ώστε να μην 
περιστρέφεται η λάμα.

A
A

Β Β 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Η αφαίρεση της λαβής 
με δυνατότητα ρυθμίσεων 
ακριβείας από το 
πλαίσιο του διαστολέα 
πραγματοποιείται με 
δυσκολία»
Οι λαβές με δυνατότητα 
ρυθμίσεων ακριβείας συνδέονται 
σταθερά στο πλαίσιο και δεν 
υπάρχει περίπτωση να πέσουν. 
Για το λόγο αυτό, ενδέχεται να 
συναντήσετε δυσκολία όταν 
επιχειρείτε να αποσυνδέσετε τη 
λαβή από το πλαίσιο.

ΛΥΣΗ: 
Για να αφαιρέσετε με ευκολία τις κουμπωτές αρθρώσεις με κνώδακα 
από τους βραχίονες, πιέστε το πίσω μέρος της άρθρωσης με κνώδακα 
χρησιμοποιώντας τον αντίχειρα και το δείκτη.  Αφαιρέστε την προσεκτικά από 
το βραχίονα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω διαστολή»
Εάν οι κεκαμμένοι βραχίονες έχουν τοποθετηθεί πολύ κοντά, ενδέχεται να είναι 
περιορισμένος ο χώρος διαστολής. Επίσης, οι αρθρώσεις με κνώδακα των 
λαβών ενδέχεται να καταλαμβάνουν χώρο στο εύρος διαστολής και η λαβή 
μπορεί να φτάνει πρώιμα στη μέγιστη διαστολή, καθώς έρχεται σε επαφή 
με την άρθρωση με κνώδακα, όπως φαίνεται με τις δύο κάτω λαβές στην 
παραπάνω φωτογραφία.

ΛΥΣΗ:
A  Απομακρύνετε τους κεκαμμένους βραχίονες για να δημιουργήσετε 

φαρδύτερο πλαίσιο και, στη συνέχεια, στρέψτε τις λαβές σε αντίθετη 
κατεύθυνση από το χώρο εργασίας σας. 

Β		 Για μεγαλύτερο χώρο διαστολής, συνδέετε τις αρθρώσεις με κνώδακα των 
λαβών με τον κύριο όγκο τους εξωτερικά του βραχίονα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
«Ο διαστολέας βρίσκεται υπερβολικά ψηλά και νιώθω ότι εργάζομαι σε 
τούνελ»
Εάν η εγκάρσια μπάρα και οι κεκαμμένοι βραχίονες είναι τοποθετημένοι υπερβολικά 
ψηλά, οι λαβές πρέπει να είναι αναγκαστικά γυρισμένες προς τα κάτω, για πρόσβαση 
στην τομή, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το αίσθημα δημιουργίας τούνελ και να 
προεξέχουν οι λαβές. Η εγκάρσια μπάρα πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση μόνο 
περίπου 5cm (2”) από τον ασθενή, ενώ οι κεκαμμένοι βραχίονες μπορούν να είναι πιο 
χαμηλά, εφόσον δεν έρχονται σε επαφή με τον ασθενή και δεν παρεμποδίζουν την 
απεικόνιση.

ΛΥΣΗ:
Χαμηλώστε την εγκάρσια μπάρα (φαίνεται στην εικόνα) και/ή τους κεκαμμένους 
βραχίονες, όπως απαιτείται. Χάρη στην κάμψη του βραχίονα είναι δυνατό 
το χαμήλωμά του διατηρώντας τμήμα του παράλληλο με το έδαφος, για 
ομοιόμορφη τοποθέτηση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λαβές 
γωνίωσης για χαμήλωμα του συνολικού προφίλ.
Εναλλακτικά, μπορείτε να τοποθετήσετε τους κεκαμμένους βραχίονες χαμηλά 
και σε μεγάλο πλάτος. Βλ. φωτογραφία παραπάνω.

A

A

Β
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ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΡΑΓΑΣ ELITE II
Τοποθέτηση: Ο σφιγκτήρας ράγας πρέπει να συνδέεται στη ράγα της κλίνης στην ίδια ευθεία με την κορυφής της κεφαλής του 
ασθενούς.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν το ύψος του σφιγκτήρα ράγας εμποδίζει, λάβετε υπόψη το ενδεχόμενο χρήσης του σφιγκτήρα ράγας 11”, για περιοχή 
εργασίας με χαμηλότερο προφίλ. Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε το σφιγκτήρα ράγας με αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους, εάν το πλαίσιο 
χρησιμοποιείται και για ουραίες διαδικασίες (βλ. επόμενη σελίδα).
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μπορείτε να τοποθετήσετε το σφιγκτήρα ράγας σε οποιαδήποτε πλευρά της κλίνης, εάν εμποδίζει τις κινήσεις του 
χειρουργού ή του βοηθού. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ο σφιγκτήρας ράγας μπορεί να τοποθετηθεί στον ώμο του ασθενούς εάν δεν υπάρχει χώρος στη ράγα κοντά στην κεφαλή 
του ασθενούς, ή εάν ο σφιγκτήρας ράγας δεν εμποδίζει ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κοντά στον ώμο του ασθενούς. Βεβαιωθείτε ότι ο 
σφιγκτήρας ράγας δεν θα εμποδίζει κατά την απεικόνιση των επιπέδων-στόχων της αυχενικής μοίρας. (Βλ. επόμενη σελίδα.)
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν δεν υπάρχει χώρος στη ράγα κοντά στην κεφαλή του ασθενούς, και πρέπει να τοποθετήσετε το σφιγκτήρα κοντά στην 
κεφαλή του ασθενούς, χρησιμοποιήστε έναν επεκτατήρα ράγας (βλ. επόμενη σελίδα).

ΚΕΚΑΜΜΕΝΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
Τοποθέτηση: Τοποθετείτε τους βραχίονες χαμηλά και σε μεγάλο πλάτος, ώστε να δημιουργείται περιοχή 
εργασίας χαμηλού προφίλ και να διασφαλίζεται επαρκής απόσταση για τη διαστολή με τις λαβές. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Διατηρείτε τους βραχίονες παράλληλους με την τομή. Εάν τοποθετηθούν πολύ χαμηλά, 
ενδέχεται να παρεμποδίζεται η απεικόνιση.  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι βραχίονες 18” διαθέτουν πλευρές 8” και 10”. Για μεγαλύτερο εύρος κίνησης, 
τοποθετήστε το τμήμα 8” στην εγκάρσια μπάρα. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την ασφάλιση των βραχιόνων στην εγκάρσια μπάρα, βεβαιωθείτε ότι η λαβή με σύνδεσμο 
στην άρθρωση με κνώδακα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τους βραχίονες και όχι πάνω από το κέντρο της 
εγκάρσιας μπάρας, όπου καταλαμβάνει χώρο στην περιοχή που πρόκειται να προσαρτηθούν οι λαβές. 

ΛΑΒΕΣ
Τοποθέτηση: Οι λαβές μπορούν να συνδεθούν στους βραχίονες ή στην 
εγκάρσια μπάρα, σε οποιοδήποτε σημείο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: 
Χρησιμοποιήστε την 
τεχνολογία S-Lock® 
για να ασφαλίσετε τις 
λάμες στη θέση τους, 
ενώ μετακινείτε τη 
λαβή του διαστολέα 
σε θέση όπου δεν 
εμποδίζει, στην 
πλευρά πρόσβασης 
του χειρουργού. 

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΠΑΡΑ
Τοποθέτηση: Η εγκάρσια μπάρα πρέπει να τοποθετείται επίπεδη, 2-3 δάκτυλα πάνω από την κεφαλή 
του ασθενούς.  (Για εναλλακτική διάταξη στην οποία παραλείπεται η εγκάρσια μπάρα, βλ. επόμενη 
σελίδα.)
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εάν απαιτείται περισσότερος χώρος πάνω από τον ασθενή, μπορείτε να περιστρέψετε την 
εγκάρσια μπάρα προς τα πάνω. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά την πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα της αυχενικής μοίρας, μπορείτε να προσθέσετε 
ένα βραχίονα επέκτασης στην εγκάρσια μπάρα, ώστε να επιτυγχάνονται με ευκολία οι κατάλληλες γωνίες 
διαστολής. 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Η εγκάρσια μπάρα μπορεί επίσης να τοποθετηθεί πάνω από το θώρακα του ασθενή, 
ανάλογα με τη θέση στην όποια έχει τοποθετηθεί ο σφιγκτήρας ράγας (βλ. επόμενη σελίδα).

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ ΛΑΜΕΣ
Τοποθέτηση: Οι λάμες μπορούν να τοποθετηθούν σε κατεύθυνση της κεφαλής ή 
των δακτύλων των ποδιών, όπως και σε διάμεση ή πλευρική κατεύθυνση. Μπορείτε να 
τοποθετήσετε τις λάμες για 1-4 επίπεδα έκθεσης, από την πάνω έως την κάτω αυχενική περιοχή.  
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάγκη για οδοντωτές λάμες εξαλείφεται με τη 
χρήση προσαρτήματος κλίνης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χάρη στην τεχνολογία S-Lock®, η σύνδεση των λαμών 
πραγματοποιείται με ευκολία, ασφαλίζοντας τη λάμα στη θέση της στη λαβή, 
ενώ ο χειρισμός της είναι παρόμοιος με εκείνον ενός χειροκίνητου διαστολέα 
κατά την τοποθέτηση. Μετά την τοποθέτηση, η λαβή μπορεί να συνδεθεί και 
να ασφαλίσει στο πλαίσιο.

Κοίλη
Διάμεση / πλευρική
Μήκος 35 - 80mm

Μέσης γραμμής
Τύπου «δαγκάνας»

Αριστερές και δεξιές 
λάμες

Ελατές
Διαμήκης, κεφαλική

Διατίθενται πολλά μεγέθη

Οδοντοειδής
Οδοντοειδής / Διαμήκης, κεφαλική

20mm x 90mm

Διαμήκης
Διαμήκης

Μήκος 30 - 70mm

Κοίλη, κωνική
Διάμεση / πλευρική
Μήκος 35 - 70mm

Micro
Μικροδισκεκτομή
Μήκος 35 - 60mm

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
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Σφιγκτήρας ράγας με 
αδιαβάθμητη ρύθμιση ύψους

Σφιγκτήρας 
ράγας Elite II 11”

Σφιγκτήρας 
ράγας Elite II 18”

13-22"

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΦΙΓΚΤΗΡΑ ΡΑΓΑΣ
Ο σφιγκτήρας ράγας μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο 
επίπεδο του θώρακα του ασθενούς, ως εναλλακτική 
λύση για την τυπική τοποθέτηση του πλαισίου για 
πρόσθια πρόσβαση στην αυχενική μοίρα. Ο σφιγκτήρας 
ράγας και η εγκάρσια μπάρα τοποθετούνται στο 
θώρακα του ασθενούς, με τους κεκαμμένους βραχίονες 
προσαρτημένους προς την κεφαλή, σε χαμηλό ύψος και 
μεγάλο πλάτος. 

ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ 
ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Σε χαμηλότερα προφίλ, προτιμάται η αμφίπλευρη 
επιλογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αμφίπλευρο 
πλαίσιο για αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης, Οι διπλοί 
σφιγκτήρες ράγας Elite II 11”, τα μικρότερα προϊόντα 
Elite που έχουν κατασκευαστεί ποτέ, παρέχουν ένα 
αμφίπλευρο πλαίσιο χαμηλού προφίλ, για μεγαλύτερη 
σταθερότητα πλαισίου, μεγαλύτερο χώρο εργασίας και 
μικρότερο χρόνο τοποθέτησης.
Βλ. σελίδα 7.

ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΥΨΟΥΣ
Ο σφιγκτήρας ράγας αδιαβάθμητης ρύθμισης ύψους 
αποτελεί εναλλακτική επιλογή για το σφιγκτήρα ράγας 
Elite II και μπορεί να προσαρμοστεί με ευκολία σε 
οποιοδήποτε ύψους μεταξύ 13” και 22”, ενώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με το πλαίσιο σπονδυλικής στήλης για 
οποιαδήποτε έκθεση.

ΣΦΙΓΚΤHΡΑΣ ΡAΓΑΣ ELITE II 11”
Για ακόμη χαμηλότερη προφίλ, μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το σφιγκτήρα ράγας Elite II 11”. 

ΕΠΕΚΤΑΤΗΡΑΣ ΡΑΓΑΣ
Εάν η ράγα της χειρουργικής κλίνης δεν εκτείνεται 
πέρα από την κεφαλή του ασθενούς, ενδέχεται να 
απαιτείται επεκτατήρας ράγας. Ο επεκτατήρας ράγας 
προσαρμόζεται στη ράγα της χειρουργικής κλίνης και 
προσθέτει μήκος στη ράγα, όπου απαιτείται. Στη συνέχεια, 
μπορείτε να ασφαλίσετε το σφιγκτήρα ράγας στον 
επεκτατήρα ράγας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ JACKSON
Εάν χρησιμοποιείτε κλίνη για επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης Jackson, μπορείτε να συνδέσετε τον προσαρμογέα 
πλαισίου Jackson στην κλίνη, ώστε να προσθέσετε 
μια ράγα τυπικής κλίνης για τη σύνδεση του πλαισίου 
Thompson.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
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ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Διασφαλίζετε ότι έχουν καθαριστεί και αποστειρωθεί σωστά όλα 
τα εξαρτήματα και ότι δεν υπάρχουν μη αποδεκτές κηλίδες και 
υπολείμματα. 

Υποβάλετε πάντα τα εργαλεία σε προκαταρκτικό καθαρισμό πριν 
από την τοποθέτηση στον αποστειρωτή.

Χρησιμοποιείτε προϊόντα/καθαριστικά με χαμηλό έως ουδέτερο pH.

Χρησιμοποιείτε αποσταγμένο νερό όταν βυθίζετε όργανα.

Διασφαλίζετε πάντα ότι τα εργαλεία είναι τελείως στεγνά πριν από 
την αποθήκευση.

Αποθηκεύετε πάντα τα εργαλεία καθαρά, σε ξηρό και 
αποστειρωμένο περιβάλλον.

Προστατεύετε τα εργαλεία κατά την αποθήκευση. Τυλίγετε τα 
εργαλεία ή χρησιμοποιείτε δίσκους με θήκες εργαλείων.

Διατηρείτε τις λαβές των εργαλείων ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ (ανοικτές) 
όταν δεν χρησιμοποιούνται.

ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ τις λαβές των αρθρώσεων με κνώδακα μόνο εάν 
υπάρχουν ράβδοι ή εάν βρίσκονται στη θέση τους.

ΑΠΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ (ανοίγετε) πάντα τις λαβές πριν από την 
προσαρμογή των ράβδων ή την αποσυναρμολόγηση του 
εξοπλισμού.

Διασφαλίζετε ότι η εσωτερική επιφάνεια των οπών των αρθρώσεων 
με κνώδακα είναι ομαλή, χωρίς αμυχές και βαθουλώματα, πριν 
εισαγάγετε ράβδους.

Διασφαλίζετε ότι οι επιφάνειες των ράβδων είναι ομαλές, χωρίς 
εγκοπές/χάραξη, πριν από την τοποθέτηση στις οπές των 
αρθρώσεων με κνώδακα.

Ευθυγραμμίζετε προσεκτικά τα βιδωτά περιστρεφόμενα κουμπιά, 
για ομαλό σφίξιμο/σύμπλεξη των σπειρωμάτων. (Διασφαλίζετε ότι τα 
σπειρώματα είναι καθαρά και έχουν λιπανθεί.)

Πατάτε πάντα το κουμπί απελευθέρωσης της λαβής λάμας κατά τη 
σύνδεση/αποσύνδεση των λαμών.

ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΕΞΗΣ
Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα με υπολείμματα—καλέστε 
την Thompson εάν έχετε απορίες σχετικά με κηλίδες ή 
υπολείμματα. 

Μην αποστειρώνετε χωρίς να έχετε πρώτα εκτελέσει 
προκαταρκτικό καθαρισμό. Το αίμα/τα υπολείμματα 
ενδέχεται να έχουν ενσωματωθεί και να προκαλέσουν 
διασταυρούμενη μόλυνση.

Μη χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλού pH ή προϊόντα που 
περιέχουν χλωριούχα. Θα καταστραφεί η προστατευτική 
επίστρωση στο μέταλλο και θα δημιουργηθεί σκουριά.

Χρησιμοποιείτε αλατούχο διάλυμα όταν βυθίζετε 
όργανα.

Μην αποθηκεύετε τα εργαλεία βρεγμένα ή νωπά. Θα 
δημιουργηθούν κηλίδες και θα διαβρωθεί το μέταλλο.

Μην αποθηκεύετε τα εργαλεία εάν είναι λερωμένα. Τα 
υπολείμματα ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση και να 
σκουριάσει το μέταλλο.

Μην ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ τις λαβές όταν δεν χρησιμοποιούνται. 
Θα προκληθεί βλάβη/σύμπτυξη των αρθρώσεων με 
κνώδακα.

Μην ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ τις λαβές εάν οι ράβδοι δεν 
βρίσκονται στις θέσεις τους. Θα καταστραφούν/
αλλοιωθούν οι ρυθμίσεις.

Μην προσαρμόζετε τις ράβδους ενώ είναι ασφαλισμένες 
οι λαβές των αρθρώσεων με κνώδακα. Εάν ασκήσετε 
δύναμη/συστροφή θα προκληθεί ζημιά και στα δύο 
εξαρτήματα.

Μην εισαγάγετε ράβδους σε οπές αρθρώσεων με 
κνώδακα που έχουν υποστεί ζημιά (προσαρμογή 
ασκώντας υπερβολική δύναμη). Θα προκληθεί ζημιά και 
στα δύο εξαρτήματα.

Μην εισαγάγετε ράβδους που έχουν υποστεί ζημιά σε 
οπές αρθρώσεων με κνώδακα. Θα προκληθεί ζημιά και 
στα δύο εξαρτήματα.

Μη βιδώνετε τα περιστρεφόμενα κουμπιά εάν 
το σπείρωμα δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Θα 
καταστραφούν/διασταυρωθούν τα σπειρώματα 
(εάν το σπείρωμα είναι βρώμικο, θα κολλήσει το 
περιστρεφόμενο κουμπί).

Μην τραβάτε τις λάμες από τις λαβές χωρίς να πατήσετε 
το κουμπί απελευθέρωσης της λαβής. Θα προκληθεί 
βλάβη στη λάμα και την ακίδα.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ
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Τα MIS Retractor Lite LED (40002MIS), Mini Lite Wand LED (40020LE) και η πηγή φωτός LED Light Source (LLS-2000) κατασκευάζονται από 
την Sunoptic Technologies® και διανέμονται από την Thompson Surgical Instruments.


