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Strona 1
Uchwyty i ostrza S-Lock®
Nieograniczona ekspozycja dzięki technologii S-Lock®
Uchwyty i ostrza retraktora S-Lock® umożliwiają precyzyjne umiejscowienie retraktora bez niepożądanych ruchów i 
rotacji, co zapewnia stabilną retrakcję w każdej płaszczyźnie. Funkcja blokady obrotu jest prosta i łatwa w użyciu, co 
umożliwia łatwiejsze działanie i skraca czas potrzebny na zmianę ustawienia ostrzy.

Obrót
lub blokada
Pasujące ząbki

Łatwe przełączanie pomiędzy położeniem „obrót” i „blokada” za naciśnięciem przycisku, bez utraty retrakcji. 

Mocowanie ostrza S-Lock®
Przymocować ostrze do uchwytu, wciskając złoty tłok (A) i wsuwając złączkę ostrza (B).

Ustawienie „obrót”
Zwolnić przycisk przy uchwycie znajdującym się w ustawieniu złączki „obrót” i obrócić w wybrane położenie.

Pozycja „blokada”
Zablokować ostrze S-Lock w miejscu w ustawieniu złączki „blokada”, naciskając przycisk ponownie oraz wciskając 
uchwyt prosto w dół, aby zadziałały ząbki.

UWAGA:
Ostrza można przymocować do uchwytów retraktora przed lub po przymocowaniu uchwytów retraktora do ramy.

Pytania lub dodatkowe informacje: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com

Strona 2
Ostrza S-Lock®: Rozróżnienie między „SL” a „SO”
Jaka jest różnica między ostrzami „SL” a „SO”?
Ostrza Thompson „SO” (ang. „Swivel Only”, czyli tylko do obrotu) zostały opracowane do pracy z uchwytami 
Thompson S-Lock w celu ustandaryzowania naszych tacek, tak aby wszystkie ostrza były zgodne ze wszystkimi 
uchwytami. Ostrze „SL” lub „SO” wymaga użycia uchwytu S-Lock. Ostrzy „SO” nie można zablokować w miejscu 
tak jak naszych ostrzy „SL”, ale używa się ich z uchwytami S-Lock do pracy w ten sam sposób jak naszych ostrzy 
wymiennych.

Na poniższej ilustracji przedstawiono położenie ostrzy S-Lock na uchwytach Cam i Micro-Adjustable S-Lock. 
Uchwyt Cam ma nieco niższy profil, natomiast uchwyt Micro-Adjustable jest mocniejszy.

Uchwyty Cam:

Ostrze „SL” w położeniu „OBRÓT”
Złączka znajduje się tuż poniżej uchwytu

Ostrze „SL” w położeniu „BLOKADA”
Złączka znajduje się znacznie powyżej uchwytu

Ostrze „SO” (tylko do obrotu)
Złączka znajduje się powyżej uchwytu

Uchwyty Micro-Adjustable:

Ostrze „SL” w położeniu „OBRÓT”
Złączka znajduje się znacznie poniżej uchwytu

Ostrze „SL” w położeniu „BLOKADA” 
Złączka znajduje się tuż powyżej uchwytu

Ostrze „SO” (tylko do obrotu)
Złączka znajduje się tuż poniżej uchwytu, niemal równo z uchwytem

UWAGA:
W przeciwieństwie do ostrzy „SL” ostrza „SO” nie mają ząbków.



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:




