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Σελίδα 1
Λαβές και λεπίδες S-Lock® 
Αναβάθμιση σε έκθεση χωρίς συμβιβασμούς με την τεχνολογία S-Lock®
Οι λαβές και οι λεπίδες του άγκιστρου S-Lock® επιτρέπουν την ακριβή τοποθέτηση του αγκίστρου χωρίς 
ακούσια μετακίνηση ή περιστροφή του, για να διασφαλίσουν τη σταθερή ανάσυρση σε οποιοδήποτε επίπεδο. 
Το χαρακτηριστικό κλειδώματος του στροφέα είναι απλό και εύκολο στη χρήση, και καθιστά δυνατή την 
ασφαλέστερη λειτουργία που απαιτεί λιγότερο χρόνο για την επανατοποθέτηση των λεπίδων.

Στροφέας
ή οδοντώσεις
που αντιστοιχούν σε κλείδωμα

Μετακινηθείτε εύκολα μεταξύ των θέσεων “Περιστροφή” και “Κλειδωμένο” πατώντας ένα πλήκτρο και χωρίς 
απώλεια ανάσυρσης. 

Προσάρτηση λεπίδας S-Lock®
Προσαρτήστε τη λεπίδα στη λαβή ωθώντας το χρυσό έμβολο (A) και εισαγάγοντας τη θηλή της λεπίδας (B).

Θέση στροφέα
Απελευθερώστε το πλήκτρο με τη λαβή στη θέση της θηλής της εγκοπής του “στροφέα” και περιστρέψατε στην 
επιθυμητή θέση.

Κλειδωμένη θέση
Κλειδώστε τη λεπίδα S-Lock στην “κλειδωμένη” θέση της θηλής της εγκοπής ωθώντας ξανά το πλήκτρο και 
πιέζοντας ευθεία προς τα κάτω στη λαβή για να εμπλέξετε τις οδοντώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι λεπίδες μπορούν να προσαρτηθούν στις λαβές του άγκιστρου πριν από ή μετά την προσάρτηση των 
λαβών του άγκιστρου στο πλαίσιο.

Ερωτήσεις η πρόσθετες πληροφορίες: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com

Σελίδα 2
Λεπίδες S-Lock®: Διαφοροποίηση μεταξύ ‘SL’ και ‘SO’
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των λεπίδων ‘SL’ και SO’;
Οι λεπίδες Thompson ‘SO’ (ή “μόνο στροφείς”) έχουν σχεδιαστεί για εργασία με τις λαβές Thompson S-Lock 

σε μια προσπάθεια να τυποποιηθούν οι δίσκοι μας έτσι ώστε όλες οι λεπίδες να είναι συμβατές με όλες τις 
λαβές. Μία λεπίδα ‘SL’ ή ‘SO’ απαιτεί τη χρήση μιας λαβής S-Lock. Ενώ οι λεπίδες ‘SO’ δεν κλειδώνουν σε μια 
θέση, όπως οι λεπίδες μας ‘SL’, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται με λαβές S-Lock για εργασία με τον ίδιο 
τρόπο όπως οι εναλλάξιμές μας λεπίδες.

Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζεται ο τρόπος με τον οποίο οι λεπιδες S-Lock εδράζονται στις αντίστοιχες 
τους θέσεις στις λαβές Cam και Micro-Adjustable S-Lock. 
Η λαβή Cam έχει ελαφρώς χαμηλότερο προφίλ ενώ η λαβή Micro-Adjustable είναι πιο συμπαγής.

Λαβές Cam:

Λεπίδα ‘SL’ στη θέση “ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ”
Η θηλή εδράζεται ακριβώς κάτω από τη λαβή

Λεπίδα ‘SL’ στη θέση “ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ”
Η θηλή εδράζεται καλά επάνω στη λαβή

Λεπίδα ‘SO’ (μόνο στροφείς)
Η θηλή εδράζεται επάνω στη λαβή

Micro-Adjustable λαβές:

Λεπίδα ‘SL’ στη θέση “ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ”
Η θηλή εδράζεται καλά κάτω από τη λαβή

Λεπίδα ‘SL’ στη θέση “ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΗ” 
Η θηλή εδράζεται ακριβώς επάνω στη λαβή

Λεπίδα ‘SO’ (μόνο στροφείς)
Η θηλή εδράζεται ακριβώς από κάτω, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τη λαβή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε αντίθεση με τις λεπίδες ‘SL’, οι λεπίδες ‘SO’ δεν διαθέτουν οδοντώσεις.



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 Cam and Micro-Adjustable S-Lock Angling 

Handles. The Cam II Angling Handle is slightly lower profile, while the Micro-Adjustable II Angling Handle is more robust.
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‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits just below the handle

‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits well below the handle

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

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

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

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits just below, almost flush with the 
handle

Cam II Angling Handles:

Micro-Adjustable II Angling Handles:




