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S-Lock® Mânere și lame
Efectuați upgrade la expunere fără compromisuri, cu tehnologia S-Lock®
Mânerele și lamele retractorului S-Lock® permit poziționarea precisă a retractorului, fără deplasare sau rotire nedorită, 
pentru a asigura retragerea stabilă în orice plan. Caracteristica de blocare oscilantă este simplă și ușor de utilizat, creând 
o operare mai sigură, cu timp redus petrecut pentru repoziționarea lamelor.

Oscilare
Sau blocare
Danturi corespunzătoare

Comutați cu ușurință între pozițiile „Oscilant” și „Blocat” la apăsarea unui buton, fără nicio pierdere a retragerii. 

Atașarea lamei S-Lock®
Atașați lama de mâner, împingând pistonul auriu (A) și inserând ajutajul lamei (B).

Poziția oscilantă
Eliberați butonul cu mâner de pe setarea ajutajului cu canelură „oscilant” și oscilați în poziția dorită.

Poziția blocată
Blocați lama S-Lock pe poziția pe setarea ajutajului cu canelură „blocat”, împingând din nou butonul și apăsând 
drept peste mâner, pentru a cupla dinții.

NOTĂ:
Lamele pot fi atașate la mînerele retractorului înainte sau după atașarea mânerelor retractorului la cadru.

Întrebări sau informații suplimentare: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com
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Lamele S-Lock®: Efectuarea distincției între „SL” și „SO”
Care este diferența între lamele „SL” și „SO”?
Lamele Thompson ‘SO’ (sau „Swivel Only” - numai oscilație) au fost concepute pentru a funcționa cu mânerele Thompson 
S-Lock, într-un efort de a ne standardiza produsele, astfel încât toate lamele să fie compatibile cu toate mânerele. O 
lamă „SL” sau „SO” necesită utilizarea unui mâner S-Lock. În timp ce lamele „SO” nu se vor bloca pe poziția ca lamele 
noastre „SL”,acestea se utilizează în continuare cu mânerele S-Lock, pentru a funcționa în același mod ca lamele noastre 
interschimbabile.

Imaginile de mai jos ilustrează modul în care lamele S-Lock se așează pe pozițiile lor respective, pe mânerele Cam și 
Micro-Adjustable S-Lock. 
Mânerul Cam este ușor mai discret, în timp ce mânerul Micro-Adjustable este mai robust.

Lama „SL” în poziția „OSCILANTĂ”
Ajutajul se află cu mult sub mâner

Lama „SL” în poziția „BLOCATĂ”
Ajutajul se află cu mult deasupra mânerului

Lama „SO” (swivel only - numai oscilație)
Ajutajul se află deasupra mânerului

NOTĂ:
Spre deosebire de lamele „SL”, lamele „SO” nu conțin dinți.



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




