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Stránka 1
Rukojeti a ostří S-Lock®
Postupte výše na nekompromisní expozici s technologií S-Lock®
Rukojeti a ostří retraktoru S-Lock® umožňují přesné polohování retraktoru bez nežádoucího pohybu nebo otáčení a 
vždy zajišťují stabilní zatahování v jakékoliv rovině. Funkce otočného zamykání je jednoduchá a snadno použitelná, 
čímž je dosaženo bezpečnějšího provozu při kratším čase potřebným k výměně ostří.

Otočit
nebo Uzamknout
Odpovídající výběžky

Jednoduše přepínejte mezi „otočnými“ a „uzavřenými“ pozicemi stisknutím tlačítka bez ztráty pnutí. 

Připevnění čepele S-Lock®
Připevněte čepel k rukojeti stisknutím zlatého plunžru (A) a následným vložením těla ostří (B).

Otočná pozice
Uvolněte tlačítko s rukojetí na nastavení dorazu čepu pro „otočnou“ pozici a otočte do požadované polohy.

Uzavřená pozice
Uzamkněte ostří S-Lock v pozici na nastavení dorazu pro „uzavřenou“ pozici opakovaným stisknutím tlačítka a zatlačte jej přímo 
nad rukojeť, aby se zajistily zoubky.

POZNÁMKA:
Na rukojeti retraktoru lze umístit čepele před nebo po připojení rukojetí retraktoru k rámu.

Otázky nebo další informace: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com

Stránka 2
Ostří S-Lock®: Rozlišování mezi ‘SL’ a ‘SO’
Jaký je rozdíl mezi břity ‘SL’ a ‘SO’?
Ostří Thompson ‘SO’ (nebo „Pouze otočné“) byly navrženy tak, aby byly kompatibilní s držadly Thompson S-Lock při 
našem úsilí standardizovat naše ostří tak, aby byly kompatibilní se všemi držadly. ‘SL’ nebo ‘SO’ ostří vyžaduje použití 
rukojeti S-Lock . Zatímco čepele ‘SO’ nebudou uzamčeny v pozici tak, jako naše čepele ‘SL’, jsou stále používány s 
rukojeťmi S-Lock stejným způsobem jako naše vyměnitelné čepele.

Níže uvedené obrázky znázorňují, jak čepele S-Lock sedí ve svých příslušných polohách na držadlech Cam a Micro-
Adjustable S-Lock. 
Držadlo Cam má o něco nižší profil, zatímco držadlo Micro-Adjustable je robustnější.

‘SL’ ostří v „OTOČNÉ“ pozici
Výstupek se nachází pod držadlem

‘SL’ ostří v „UZAMČENÉ“ poloze
Výstupek se nachází nad držadlem

‘SO’ (je otočné) ostří
Výstupek se nachází nad držadlem

POZNÁMKA:
Na rozdíl od ostří ‘SL’, čepele ‘SO’ neobsahují zoubky.



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

Rev D
041819

slockssum

© 2019 Thompson Surgical Instruments, Inc. Traverse City, Michigan. 

® S-Lock® , PLA®, and the “T Circle” logomark  are Registered Trademarks of Thompson Surgical Instruments, Inc.

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
phone: 231.922.0177 
fax: 231.922.0174
thompsonsurgical.com

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
THE NETHERLANDS

EC REP

0297

‘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




