
( BG )  БЪЛГАРСКИ

Страница 1
Ръкохватки и лопатки S-Lock®
Възползвайте се от безупречна експозиция с технологията S-Lock®
Ръкохватките и лопатките за ретрактори S-Lock® позволяват прецизно позициониране на ретрактора без 
нежелано движение или завъртане, за да се осигури стабилна ретракция във всяка равнина. Заключващият 
механизъм със шарнирно съединение е лесен за употреба, позволяващ по-безопасна работа с намалено 
време за препозициониране на лопатките.

Шарнирно съединение
или заключалка
Съответстващи зъбци

Превключвайте лесно между „шарнирно” или „заключено” положение с едно натискане на бутон, без 
загуба на ретракция. 

Приставка за лопатка S-Lock®
Прикрепете лопатка към ръкохватката, като натиснете златистото бутало (A) и вкарате нипела на 
лопатката (B).

Шарнирно положение
Освободете бутона, докато ръкохватката е в жлебовия зъбец за „шарнирно въртене” и завъртете до 
желаното положение.

Заключено положение
Фиксирайте лопатката S-Lock на място в жлевоия зъбец за „заключване”, като бутнете бутона отново и 
натиснете право надолу върху ръкохватката, за да захванете зъбците.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Лопатките могат да бъдат прикрепени към ръкохватките на ретратора преди или след прикрепване на 
ръкохватките на ретрактора към рамката.

Въпроси или допълнителна информация: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com
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Лопатки S-Lock®: разграничение между „SL” и „SO”
Каква е разликата между лопатките „SL” и „SO”?

Лопатките Thompson ‘SO’ (или „Swivel Only” (само с въртене)) са разработени за работа с ръкохватките 
Thompson S-Lock с цел стандартизиране на поставките така, че всички лопатки да са съвместими с 
всички ръкохватки. Лопатките „SL” и „SO” изискват използването на ръкохватка S-Lock. Докато лопатките 
„SO” не се заключват на място както нашите лопатки „SL”, те все пак се използват с ръкохватки S-Lock 
за работа по начин, идентичен с този на нашите взаимозаменяеми лопатки.

Изображенията по-долу илюстрират как лопатките S-Lock прилягат в съответното си положение на 
ръкохватки Cam и Micro-Adjustable S-Lock. 
Ръкохватката Cam е с малко по-нисък профил, докато ръкохватката Micro-Adjustable е по-здрава.

Ръкохватка „SL” в положение „ШАРНИРНО ЗАВЪРТАНЕ”
Нипелът се разполага доста под ръкохватката

Ръкохватка „SL” в положение „ЗАКЛЮЧВАНЕ”
Нипелът се разполага доста над ръкохватката

Лопатка „SO” (само шарнирно завъртане)
Нипелът се разполага над ръкохватката

ЗАБЕЛЕЖКА:
За разлика от лопатките „SL”, лопатките „SO” не съдържат зъбци.



S-Lock® Handles and Blades

Upgrade to Uncompromised  
Exposure with S-Lock® Technology

S-Lock® retractor handles and blades allow for precise 

retractor positioning without unwanted movement or rotation 

to ensure stable retraction in any plane. The swivel locking 

feature is simple and easy to use, creating a safer operation 

with reduced time spent repositioning blades.

NOTE:

Blades may be attached to retractor handles before or after 
attaching retractor handles to the frame.

S-Lock® Blade Attachment

Attach blade to handle by pushing 

gold plunger (A) and inserting blade 

nipple (B).

Swivel Position

Release button with handle on the 

‘swivel’ groove nipple setting and 

swivel to desired position.

Locked Position

Lock S-Lock blade in position on the 

‘locked’ groove nipple setting by 

pushing the button again and pressing 

straight down over the handle to 

engage the serrations.

Easily switch between ‘Swivel’ and ‘Locked’ positions with the push of a button, with no loss of retraction. 

QUESTIONS OR ADDITIONAL INFORMATION: 1.800.227.7543  /  THOMPSONSURGICAL.COMTHOMPSON RETRACTOR S-LOCK® TECHNOLOGY
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NOTE:
Unlike ‘SL’ blades, 
‘SO’ blades do not 
contain serrations.

S-Lock® Blades: Distinguishing between ‘SL’ and ‘SO’

What is the difference between ‘SL’ and ‘SO’ blades?

Thompson ‘SO’ blades (or ‘Swivel Only’) were designed to work with the Thompson S-Lock Handles in an effort to standardize our trays 

so that all blades are compatible with all handles. An ‘SL’ or ‘SO’ blade requires the use of an S-Lock handle. While the ‘SO’ blades will 

not lock in position like our ‘SL’ blades, they are still used with S-Lock handles to work in the same manner as our interchangeable blades.

The images below illustrate how S-Lock blades sit in in their respective positions on Quick Angle S-Lock Handles. 

S-LOCK® TECHNOLOGY  /  S-LOCK + SWIVEL ONLY
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‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits well below the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position 
Nipple sits well above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits above the handle




