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Sida 1
S-Lock®-handtag och hakblad
Uppgradera till riskfri blottläggning med S-Lock®-teknik
S-Lock®-sårhakar och -handtag möjliggör exakt lägesplacering av sårhakar utan oönskade rörelser eller rotationer 
för att säkerställa stabil tillbakadragning i vilket plan som helst. Den svängbara låsfunktionen är enkel och lätt att 
använda, vilket ger en säkrare funktion med mindre tidsförbrukning för omplacering av hakblad.

Snurra
eller Låst
Matchande sågtänder

Växla enkelt mellan “Snurra” och “Låst”-läge genom att trycka på en knapp utan någon förlust av retraktion.

1. S-Lock®-hakbladstillbehör
Koppla ihop hakbladet med handtaget genom att trycka på guldkolven (A) och sätt in hakbladsnippeln (B).
2. Snurrläge
Lossa på knappen med handtaget spårnippeln i ‘snurra’-läge och snurra till önskat läge.

3. Låst läge
Lås S-Lock-hakbladet med spårnippeln i ‘låst’-läge genom att trycka på knappen igen och pressa rakt ner över 
handtaget för att få sågtänderna att fastna i varandra.

OBS!
Hakbladen kan fästas i sårhakshandtagen antingen före eller efter att sårhakshandtagen har fästs vid ramen.

Förfrågningar och ytterligare information fås på: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com

Sida 2
S-Lock®-hakblad: Urskilja mellan ‘SL’ och ‘SO’
Vad är skillnaden mellan ‘SL’- och ‘SO’-hakblad?
Thompson ‘SO’-hakblad (står för ‘Swivel Only’) har konstruerats för att kunna användas med Thompson S-Lock-
handtag i ett försök att standardisera våra brickor så att alla hakblad är kompatibla med alla handtag. Ett ‘SL’- eller 
‘SO’-hakblad kräver att ett S-Lock-handtag används. Trots att ‘SO’-hakbladen inte låser sig i läge som våra ‘SL’-
hakblad, kan de användas med S-Lock-handtag och fungera på samma sätt som våra utbytbara hakblad.

Bilderna nedan illustrerar hur S-Lock-hakbladen befinner sig i sina respektive lägen på Cam och Micro-Adjustable 
S-Lock-handtag. 
Cam-handtaget har en något lägre profil, medan Micro-Adjustable-handtaget är mer robust.

Cam-handtag:

‘SL’-hakblad i ‘SNURRA’-läge
Nippeln befinner sig precis nedanför handtaget

‘SL’-hakblad i ‘LÅST’-läge
Nippeln befinner sig en bra bit ovanför handtaget

‘SO’ (swivel only)-hakblad
Nippeln befinner sig ovanför handtaget

Micro-Adjustable-handtag:

‘SL’-hakblad i ‘SNURRA’-läge
Nippeln befinner sig en bra bit nedanför handtaget

‘SL’-hakblad i ‘LÅST’-läge 
Nippeln befinner sig precis nedanför handtaget

‘SO’ (swivel only)-hakblad
Nippeln befinner sig precis nedanför, nästan i jämnhöjd med handtaget

OBS!
Till skillnad från ‘SL’-hakblad har ‘SO’-hakblad inga sågtänder.



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:




