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THOMPSON RETRACTOR DE ENCAIXE COM ÂNGULO LIVRE +  
MANÍPULOS DE ÂNGULO DUPLO

O manípulo de ângulo livre 
permite o posicionamento da 

lâmina tátil

novos Manípulos de encaixe de ângulo livre +  
Manípulos de ângulo duplo

INFO PARA ENCOMENDA:

Cam II de encaixe e ângulo livre de 8 pol. (20 cm) #SL42126WFP 
Cam II de encaixe e ângulo duplo de 8 pol. (20 cm) #SL42126WDP 
Ferramenta sextavada com manípulo em T #60021 Instruções de utilização na página seguinte...

O manípulo de ângulo duplo 
também permite a realização de 
micro-ajustes no ângulo das lâminas

1. Posicionamento 
da lâmina tátil

2. Micro-ajustes do 
ângulo rápido

A tecnologia S-Lock® permite que as 
lâminas rodem a 360º ou bloqueiem 
firmemente na posição, em qualquer 
orientação

PORTUGUÊS
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MANÍPULOS DE ÂNGULO DUPLO
Depois de posicionar e apertar a lâmina utilizando o mecanismo de 
ângulo livre, tal como se descreve no parágrafo anterior, é possível 
obter um ângulo preciso adicional, utilizando a ferramenta sextavada 
para rodar mecanismo de ângulo rápido (AR) estriado para cima ou 
para baixo. 

MANÍPULOS DE ÂNGULO LIVRE
As lâminas podem ser colocadas em ângulo livremente, colocando a 
ferramenta sextavada no mecanismo de ângulo livre e posicionando 
a lâmina na posição pretendida. Aperte o mecanismo para prender 
a lâmina, rodando a ferramenta sextavada no sentido horário. Pode 
fazê-lo antes ou depois de fixar o manípulo na estrutura.

AR

ACESSÓRIO DO MANÍPULO DE ENCAIXE
Com a junta na posição desbloqueada, encaixe a estrutura na posição 
pretendida, posicione a lâmina na incisão e vire o manípulo da junta de 
came para bloquear na posição.

REMOÇÃO DO MANÍPULO DE ENCAIXE
Vire o manípulo da junta de came para a posição desbloqueada, 
aperte a junta de came com o polegar e o dedo indicador e, 
cuidadosamente, levante do braço.

S-LOCK® MANÍPULOS + LÂMINAS
Fixar a lâmina ao manípulo empurrando o êmbolo e inserindo o espigão da lâmina. Empurre o êmbolo para libertar a lâmina e alternar entre as 
posições “girar” e “bloqueada”.

1 - Girar
2 - Bloqueada


