
DOTAZY NEBO DALŠÍ INFORMACE: +1 231 922 0177 / THOMPSONSURGICAL.COMRUKOJETI SE SVORKOVÝM UPEVNĚNÍM PRO LIBOVOLNÝ ÚHEL + DVOJÍ ÚHEL 
PRO NÁSTROJ THOMPSON RETRACTOR

Rukojeť pro libovolný úhel 
poskytuje možnost umístění háku 

podle hmatu

nové Rukojeti se svorkovým upevněním pro libovolný úhel + dvojí úhel

INFORMACE O OBJEDNÁVCE:
Vačkový výstředník Cam II pro svorkové upevnění pro libovolný úhel 
20 cm (8") #SL42126WFP 
Vačkový výstředník Cam II pro svorkové upevnění pro dvojí úhel 20 cm 
(8") #SL42126WDP 
Šestihranný nástroj s kličkou ve tvaru T #60021 

Pokyny k použití na další stránce...

Rukojeť pro dvojí úhel také 
umožňuje přesné mikroúpravy 
úhlu háků

1. Umístění háku
podle hmatu

2. Mikroúprava
Rychlý úhel

Technologie S-Lock® poskytuje 
možnost otáčet háky o 360° nebo je 
bezpečně zajistit na příslušném místě 
v jakékoli orientaci

ČESKY
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RUKOJETI PRO DVOJÍ ÚHEL
Po umístění a utažení háku pomocí mechanismu pro libovolný úhel, jak je 
popsáno v předchozím kroku, lze dosáhnout dalšího přesného nastavení 
úhlu pomocí šestihranného nástroje, který se použije k pootočení 
žebrovaného mechanismu Rychlého úhlu (QA) nahoru nebo dolů. 

RUKOJETI PRO LIBOVOLNÝ ÚHEL
Háky lze volně otočit do libovolného úhlu vložením šestihranného 
nástroje do mechanismu pro libovolný úhel a umístěním háku do 
požadovaného místa. Hák upevněte v příslušném místě utažením 
mechanismu, a to otáčením šestihranného nástroje ve směru hodinových 
ručiček. To lze provést před nebo po upevnění rukojeti k rámu.

QA

PŘIPOJENÍ RUKOJETI SVORKOVÉHO UPEVNĚNÍ
Kloub v odemčené poloze připevněte k rámu v požadované poloze, 
zaveďte hák do řezu a překlopením kloubové uzamykací kliky ho na 
příslušném místě zajistěte.

SEJMUTÍ RUKOJETI SVORKOVÉHO UPEVNĚNÍ
Překlopte kloubovou uzamykací kliku do odemčené polohy, sevřete 
zadní část uzamykacího kloubu palcem a ukazováčkem a jemně ji 
zvedněte z paže.

RUKOJETI + HÁKY S-LOCK®

Hák připojte k rukojeti tak, že stlačíte její píst a nasadíte čep háku. Stlačením pístu hák uvolníte a můžete přepnout mezi „otočnou“ a „fixní“ pozicí.

1 – otočná
2 – fixní


