
S-Lock® Ръчки и остриета
Надграждане до Uncompromised Exposure 
с технология S-Lock

Ръчките и остриетата на ретрактора 
S-Lock® позволяват прецизно разполагане на ретрактора 
без нежелано движение или ротация, за да се осигури 
стабилна ретракция във всяка равнина. Функцията за 
заключване на завъртането е проста и лесна за употреба, 
с намалено време за промяна на разполагането на 
остриетата.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Остриетата могат да се закрепват към ръчките на 
ретрактора преди или след закрепването на ръчките 
на ретрактора към рамката.

Закрепване на острие 
S-Lock®

Прикрепете острието към ръчката, 
като натиснете златното бутало (А) 
и вкарате пъпката на острието (B).

Положение Завъртане

Освободете бутона с ръчка 
в настройка на пъпката в улея 
„Завъртане“ и завъртете до 
желаното положение.

Заключено положение

Заключете острието S-Lock в 
положение в настройка на пъпката 
в улея „Заключено“, като натиснете 
отново бутона и притиснете право 
надолу ръчката, за да ангажирате 
назъбванията.

Преминавайте лесно между положения „Завъртане“ и „Заключено“ с натискане на бутон, 
без загуба на ретракция. 
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ЗАБЕЛЕЖКА:
За разлика от 
остриетата „SL“, 
остриетата „SO“ 
нямат назъбвания.

Остриета S-Lock®: Разграничаване между „SL“ и „SO“
Каква е разликата между остриетата „SL“ и „SO“?
Остриетата на Thompson „SO“ (или „Swivel Only“ (само завъртане)) са проектирани за работа с ръчките S-Lock на Thompson 
в опит да стандартизираме нашите табли, така че всички остриета да са съвместими с всички ръчки. Острие „SL“ или „SO“ 
изисква употребата на ръчка S-Lock. Въпреки че остриетата „SO“ не се заключват в дадено положение като нашите остриета 
„SL“, те все пак се използват с ръчките S-Lock за работа по същия начин като нашите взаимозаменяеми остриета.

Изображенията по-долу илюстрират как остриетата S-Lock стоят в съответните им положения на ръчките с гърбично 
съединение и микро-регулируемите ръчки за наклоняване под ъгъл S-Lock. Ръчката Cam II за наклоняване под ъгъл II 
е с малко по-нисък профил, докато микро-регулируемата ръчка за наклоняване под ъгъл II е по-масивна.

Технология S-LOCK®  /  S-LOCK + САМО ЗАВЪРТАНЕ
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Острие „SL“ в положение 
„ЗАВЪРТАНЕ“
Пъпката стои непосредствено под ръчката

Острие „SL“ в положение 
„ЗАВЪРТАНЕ“
Пъпката стои доста под ръчката

Острие „SL“ в положение 
„ЗАКЛЮЧЕНО“
Пъпката стои доста над ръчката

Острие „SL“ в положение 
„ЗАКЛЮЧЕНО“
Пъпката стои непосредствено над 
ръчката

Острие „SO“ (само завъртане)
Пъпката стои над ръчката

Острие „SO“ (само завъртане)
Пъпката стои непосредствено под, почти 
на едно ниво с ръчката

Ръчки Cam II за наклоняване под ъгъл II:

Микро-регулируеми ръчки за наклоняване под ъгъл II:

10341 East Cherry Bend Road 
Traverse City, Michigan 49684
телефон: +1 231.922.0177 
факс: +1 231.922.0174
thompsonsurgical.com
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