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Pegas e lâminas S-Lock® 
Atualize para exposição não comprometida com tecnologia S-Lock®
As pegas e lâminas do retrator S-Lock® permitem um posicionamento do retrator preciso, sem movimento ou rotação 
indesejados, assegurando uma retração estável em qualquer plano. A funcionalidade de bloqueio do pivô é simples e 
fácil de utilizar, criando um funcionamento seguro com tempo reduzido no reposicionamento das lâminas.

Pivô
ou bloqueio
Serrilhas de ajuste

Mude facilmente entre as posições “Pivô” e “Bloqueio” premindo um botão, sem perda de retração. 

Fixação de lâmina S-Lock® 
Fixe a lâminas à pega premindo o pistão dourado (A) e inserindo o casquilho da lâmina (B).

Posição do pivô
Solte o botão com a pega na definição de casquilho da ranhura “pivô” e pivô para a posição desejada.

Posição bloqueada
Bloqueie a lâmina S-Lock na posição de definição de casquilho de ranhura “bloqueado” premindo novamente o 
botão e pressionando completamente a pega para acionar as serrilhas.

NOTA:
As lâminas podem ser presas às pegas do retrator antes ou depois de fixar as pegas do retrator à estrutura.

Questões ou informações adicionais: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com
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Lâminas S-Lock®: Distinguir entre ‘SL’ e ‘SO’
Qual a diferença entre as lâminas ‘SL’ e ‘SO’?
As lâminas Thompson ‘SO’ (ou ‘apenas de pivô) foram concebidas para funcionarem com as pegas Thompson S-Lock 
para padronização dos nossos tabuleiros, de forma a que todas as lâminas sejam compatíveis com todas as pegas. 
Uma lâmina ‘SL’ ou ‘SO’ requer a utilização de uma pega S-Lock. Enquanto as lâminas ‘SO’ não bloqueiam em 
posição como as lâminas ‘SL’, ainda podem ser utilizadas com as pegas S-Lock para funcionarem da mesma maneira 
que as nossas lâminas intermutáveis.

As imagens abaixo ilustram como as lâminas S-Lock assentam nas respetivas posições nas pegas Cam e Micro-
Adjustable S-Lock. 
A pega Cam possui um perfil ligeiramente inferior, enquanto a pega Micro-Adjustable é mais robusta.

Pegas Cam:

Lâmina ‘SL’ na posição ‘PIVÔ”
Casquilho assenta mesmo abaixo da pega

Lâmina ‘SL’ na posição ‘BLOQUEADA”
Casquilho assenta bem acima da pega

Lâmina ‘SO’ (apenas pivô)
Casquilho assenta bem abaixo da pega

Pegas Micro-Adjustable:

Lâmina ‘SL’ na posição ‘PIVÔ”
Casquilho assenta mesmo abaixo da pega

Lâmina ‘SL’ na posição ‘BLOQUEADA” 
Casquilho assenta bem acima da pega

Lâmina ‘SO’ (apenas pivô)
Casquilho assenta mesmo abaixo, quase alinhado com a pega

NOTA:
Ao contrário das lâminas ‘SL’, as lâminas ‘SO’ não contêm serrilhas.



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.

S-LOCK® TECHNOLOGY  /  S-LOCK + SWIVEL ONLY

Rev A
051418

slockssumah

© 2018 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 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:




