
S-Lock®-stelen en -wondhaken

Upgrade naar Uncompromised Exposure met 
S-Lock®-technologie

S-Lock®-retractorstelen en -wondhaken maken precieze 

positionering van de retractor mogelijk zonder ongewenste 

beweging of rotatie om te zorgen voor stabiele retractie in 

elk vlak. De draai-vergrendelfunctie is simpel en eenvoudig te 

gebruiken waardoor er minder tijd besteed hoeft te worden 

aan het herpositioneren van de wondhaken.

OPMERKING:

Wondhaken kunnen vóór of na het bevestigen van de 
retractorstelen op het frame aan de wondspeiderstelen 
worden bevestigd.

S-Lock®-wondhaakbevestiging

Bevestig de wondhaak op de steel 

door op de gouden drukpen (A) 

te drukken en de nippel van de 

wondhaak (B) in de opening te steken.

Draaistand

Maak de knop met de wondhaak los 

op de “draai”-groef en draai naar de 

gewenste positie.

Vergrendelstand

Vergrendel de S-Lock-wondhaak 

in de “vergrendeld”-groef door 

nogmaals op de knop te drukken en 

de wondhaak recht naar beneden te 

drukken om de kartels vast te zetten.

Wissel met een druk op een knop tussen de standen “draaien” en “vergrendeld”, zonder verlies van retractie. 
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OPMERKING:
“SO”-wondhaken 
hebben, in 
tegenstelling tot 
“SL”-wondhaken, 
geen karteling.

S-Lock®-wondhaken: het verschil tussen “SL” en “SO”

Wat is het verschil tussen de “SL”- en “SO”-wondhaken?

De Thompson “SO”-wondhaken (of “alleen draaien”, swivel only) zijn ontworpen om samen met de Thompson S-Lock-stelen gebruikt 

te worden om onze trays te standaardiseren zodat alle wondhaken compatibel zijn met alle stelen. Voor een “SL”- of “SO”-wondhaak 

is een S-Lock-steel nodig. Hoewel de “SO”-wondhaken niet zoals onze “SL”-wondhaken vergrendeld worden, worden ze wel samen 

met S-Lock-stelen gebruikt, op dezelfde manier als onze verwisselbare wondhaken.

Onderstaande afbeeldingen laten de respectievelijke standen zien van de S-Lock-wondhaken op de quick angle S-Lock-stelen. 
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“SL”-wondhaak in de  

“DRAAIEN”-stand
Nippel bevindt zich duidelijk onder de steel

“SL”-wondhaak in de 

“VERGRENDELD”-stand  
Nippel bevindt zich duidelijk boven  
de steel

“SO” (alleen draaien) wondhaak
Nippel bevindt zich boven de steel


