
 مقبض الزاوية الحرة يقدم إمكانية 
وضع نَّْصل ملموسة

 مقبض الزاوية المزدوجة يسمح أيًضا 
 بإجراء تعديالت دقيقة جًدا محددة على 

زاوية النَّْصالت

1. إمكانية وضع 
نَّْصل ملموسة

2. تعديالت دقيقة للغاية 
على الزاوية السريعة

تكنولوجيا ®S-Lock تمنح القدرة للنَّْصالت 
على الدوران بزاوية 360 درجة أو إحكام 

الثبات في مكانها، في أي اتجاه

THOMPSONSURGICAL.COM  /  +1 231 922 0177 :لألسئلة أو المزيد من المعلومات زاوية حرة مدخلة THOMPSON RETRACTOR + مقابض زاوية مزدوجة

جديد زاوية حرة مدخلة + مقابض زاوية مزدوجة

معلومات الطلب:
 SL42126WFP مقاس 8 بوصات رقم Cam II زاوية حرة مدخلة

 SL42126WDP مقاس 8 بوصات رقم Cam II زاوية مزدوجة مدخلة
تعليمات االستخدام في الصفحة التالية…أداة سداسية بمقبض حرف T رقم 60021 

العربية



زاوية حرة مدخلة + مقابض زاوية مزدوجة  /  تعليمات االستخدام
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مقابض الزاوية المزدوجة
بعد وضع النَّْصل وإحكام ربطه باستخدام آلية الزاوية الحرة على النحو الموصوف في الخطوة 

السابقة، يمكن تحقيق إمالة زاوية دقيقة إضافية باستخدام األداة السداسية لتدوير آلية الزاوية السريعة 
الُمحززة )QA( إلى أعلى أو إلى أسفل. 

مقابض ذات زوايا حرة
تمكن إمالة النَّْصالت بزاوية حرة من خالل وضع األداة السداسية في آلية الزاوية الحرة ووضع 

النَّْصل في المكان المرغوب. أحكم ربط اآللية لتثبيت النَّْصل في مكانه من خالل تدوير األداة السداسية 
في اتجاه عقارب الساعة. يمكن إجراء ذلك قبل تثبيت المقبض على اإلطار أو بعده.

QA

توصيل المقبض المدخل
مع وضع المفصل في الوضع غير المغلق، اشبكه على اإلطار في الموقع المرغوب، وضع النَّْصل في 

الَشق، واقلب مقبض مفصل الكامة لتثبيته في مكانه.

إزالة المقبض المدخل
اقلب مقبض مفصل الكامة إلى الوضع غير المغلق، واضغط على الجزء الخلفي من مفصل الكامة 

باستخدام أصبعي اإلبهام والسبابة، وارفعه لخلعه برفق من الذراع.

S-LOCK® مقابض + نَّْصالت
قم بتوصيل النَّْصل بالمقبض من خالل دفع الكبَّاس وإدخال َحلمة النَّْصل. ادفع الكبَّاس لتحرير النَّْصل، وقم بالتبديل بين وضعي "swivel" )دوران( و"locked" )مغلق(.

Swivel" - 1" )دوران(
Locked" - 2" )مغلق(


