
„S-Lock®“ rankenos ir geležtės
Pakelkite į „Uncompromised Exposure“ lygį 
naudodamiesi technologija „S-Lock®“

Naudojantis sistemos „S-Lock®“ retraktoriaus rankenomis ir 

geležtėmis galima tiksliai nustatyti retraktoriaus padėtį be 

nepageidaujamo judėjimo ir sukiojimosi, kad būtų užtikrintas 

stabilus audinių atitraukimas bet kurioje plokštumoje. Svirtinio 

fiksavimo funkcija paprasta ir patogi naudoti, tad sumažėja 

geležčių padėties keitimo trukmė.

PASTABA.
Geležtės prie retraktoriaus rankenų gali būti pritvirtintos prieš 
tvirtinant retraktoriaus rankenas prie rėmo arba po to.

„S-Lock®“ geležtės tvirtinimas

Pritvirtinkite geležtę prie rankenos 

paspausdami aukso spalvos fiksatorių 

(A) ir įstatydami geležtės ašį (B).

Sukiojimosi padėtis

Paspaudę fiksavimo mygtuką 

nustatykite rankeną į ties sukiojimosi 

grioveliu ir pasukite į norimą padėtį.

Užfiksavimo padėtis

Užfiksuokite „S-Lock“ geležtę 

vietoje dar kartą paspaudę mygtuką 

ir nustumdami rankeną žemyn į 

užfiksavimo griovelį, kad dantukai 

susikabintų.

Mygtuko paspaudimu lengvai pakeiskite padėtį iš sukiojimosi į užfiksavimo ir atgal, išlaikydami atitraukimą. 

KLAUSIMAI ARBA PAPILDOMAS INFORMACIJA: +1 231 922 0177  /  THOMPSONSURGICAL.COMRETRAKTORIŲ „THOMPSON RETRACTOR“ TECHNOLOGIJA „S-LOCK®“

A

B

Sukiojasi  

arba užfiksuota

Susikabinantys 
dantukai

LIETUVIŲ K.



PASTABA.
Skirtingai nei SL 
tipo geležtės, SO 
geležtės neturi 
dantukų.

„S-Lock®“ geležtės: SL ir SO skirtumai
Kuo skiriasi SL ir SO tipo geležtės?

„Thompson“ SO (angl. Swivel Only – tik sukiojimasis) tipo geležtės sukurtos naudoti su „Thompson“ rankenomis „S-Lock“, kad mūsų 

dėklai būtų standartizuoti taip, jog visos geležtės būtų suderinamos su visomis rankenomis. SL arba SO tipo geležtėms reikia rankenos 

„S-Lock“. Nors SO tipo geležtės negali būti užfiksuojamos vietoje kaip SL tipo geležtės, jas vis tiek galima naudoti su rankenomis 

„S-Lock“ tuo pačiu būdu, kaip ir keičiamąsias geležtes.

Toliau esančiuose paveikslėliuose parodyta atitinkama geležčių „S-Lock“ padėtis ant sparčiojo kampo nustatymo „S-Lock“ rankenų. 
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SL tipo geležtė SUKIOJIMOSI padėtyje
Ašis yra gerokai žemiau rankenos lizdo 
paviršiaus

SL tipo geležtė UŽFIKSAVIMO padėtyje 
Ašis yra gerokai išlindusi iš rankenos

SO (tik sukiojimosi) geležtė
Ašis yra išlindusi iš rankenos


