
S-Lock® käepidemed ja labad

S-Lock®-iga Uncompromised Exposure 
tehnoloogiale uuendamine

S-Lock® retraktori käepidemed ja labad võimaldavad retraktorit 

täpselt paigutada ilma soovimatu liikumise või pöörlemiseta, 

et tagada stabiilne retraktsioon igal tasapinnal. Pööratav 

lukustusfunktsioon on lihtne ja hõlpsasti kasutatav ning labade 

ümberpaigutamiseks kulub vähem aega.

MÄRKUS.

Labasid võib retraktorikäepidemete külge kinnitada 
enne või pärast raamile kinnitamist.

S-Lock® laba kinnitamine

Kinnitage laba käepideme külge, 

vajutades kuldse plunžri alla (A) ja 

sisestades laba nipli (B).

Pööratav asend

Vabastage käepidemega nupp 

„pööratava” soone nipliasendis ja 

pöörake soovitud asendisse.

Lukustatud asend

Lukustage S-Locki laba „lukustatud“ 

soone nipliasendis vajutades uuesti 

nuppu ja surudes hammastike külge 

kinnitamiseks käepide otse alla.

Hõlpsalt nupuvajutusega saate vahetada asendite „Pööratav“ ja „Lukustatud“ vahel ilma retraktsiooni kaotamata. 
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MÄRKUS.
Erinevalt „SL” 
labadest ei ole 
„SO” labadel 
hammastikke.

S-Lock® labad: „SL” ja „SO” eristamine

Mis vahe on „SL” ja „SO” labadel?

Thompsoni „SO” labad (või „Ainult pööratavad”) olid mõeldud töötama Thompsoni S-Lock käepidemetega, püüdes standardiseerida 

meie aluseid nii, et kõik labad oleksid kõigi käepidemetega ühilduvad. Laba „SL” või „SO” jaoks on vaja kasutada S-Lock käepidet. 

Kuigi „SO” labad ei lukustu oma asendisse nagu meie „SL” labad, kasutatakse neid siiski koos S-Lock käepidemetega, et töötada 

samal viisil kui meie vahetatavate labadega.

Allolevad pildid illustreerivad seda, kuidas S-Locki labad istuvad oma vastavas asendis Cam- ja Micro-Adjustable S-Locki 

nurgastavatel käepidemetel. Cam II nurgastatav käepide on veidi madalama profiiliga, samal ajal kui Micro-Adjustable II 

nurgastatav käepide on vastupidavam.
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Laba „SL” asendis „PÖÖRATAV”
Nippel istub vahetult käepideme all

Laba „SL” asendis „PÖÖRATAV”
Nippel istub oluliselt käepidemest allpool

Laba „SL” asendis „LUKUSTATUD”
Nippel istub käepidemest oluliselt kõrgemal

„SL” laba asendis „LUKUSTATUD” 
Nippel istub vahetult käepideme kohal

„SO” (ainult pööratav) laba
Nippel istub käepidemest kõrgemal

„SO” (ainult pööratav) laba
Nippel istub veidi allpool, peaaegu 
käepidemega samal tasapinnal

Cam II nurgastatavad käepidemed.

Micro-Adjustable II nurgastatavad käepidemed.


