Nový elektronický stetoskop od 3M redukuje okolní hluk
Díky technologii redukce okolního hluku umožňuje stetoskop Littmann Model 3000
zachytit obtížně slyšitelné srdeční, plicní a další tělesné zvuky i ve velice hlučném
prostředí
Tisková zpráva, 5. listopadu 2008
Praha, 5. listopadu 2008 – Společnost 3M, přední světový výrobce a dodavatel
zdravotnických prostředků, služeb a řešení pro odborníky v nemocničních zařízeních,
představuje elektronický stetoskop Littmann Model 3000 s ergonomickou konstrukcí,
nejmodernějšími zesilovacími a filtračními systémy a technologií redukce okolního hluku.
Model 3000 tak představuje efektivní nástroj pro profesionální zdravotníky. Značka Littmann
zaujímá významné postavení v oblasti auskultace (vyšetření poslechem) a zaručuje nejen
vysokou kvalitu, ale také akustickou dokonalost, inovační provedení a výjimečný výkon.
Navíc umožňuje až 18x větší zesílení zvuků, než je obvyklé i u těch nejlepších běžných
stetoskopů. Littmann Model 3000, který byl navržen ve spolupráci 3M s dánskou společností
Bang & Olufsen Medicom, získal v roce 2005 prestižní ocenění v soutěži Danish Innovation
and Design Award.
Až do 31. března 2009 nabízí společnost 3M Česko studentům lékařských fakult slevu na
vybrané modely stetoskopů 3M Littmann. Po předložení ISIC karty či indexu může každý
budoucí lékař získat 10% slevu a navíc zdarma CD, které mu představí srdeční zvuky. Více se
dozvíte na: http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/cs_CZ/Littmann/stethoscope/servicesupport/news-events/
„Stetoskopy Littmann jsou již více než 40 let používány lékaři, sestrami a dalšími
zdravotnickými odborníky, kteří s jejich pomocí prohlubují znalosti v oblasti diagnostiky,“
říká Ned Hancock, produktový manažer ze společnosti 3M. A dále dodává: „Společnost 3M je
hrdá na to, že Littmann Model 3000 představuje novou úroveň tohoto osvědčeného
diagnostického přístroje a věříme, že umožní lékařům lépe diagnostikovat zvuky, které jsou,
zejména v hlučném prostředí, obtížně slyšitelné.“
Littmann Model 3000 představuje novou generaci mezi stetoskopy. Díky nejmodernější
auskultační technologii 3M – ANR (Ambient Noise Reduction), kterou je elektronický
stetoskop vybaven, umožňuje zachytit obtížně slyšitelné srdeční, plicní a další tělesné zvuky i
v hodně hlučném prostředí. Podle provedených studií, dokáže nová technologie velmi kvalitně
redukovat okolní hluk a snížit tak rušivý šum v místnosti v průměru o 75 % (-12dB). A to jak
v modu zvonu, tak membrány.
Univerzální hrudní snímač je přizpůsoben jak pro dospělé pacienty, tak i pro děti a kojence.
Díky ergonomické konstrukci se s tímto stetoskopem velmi snadno manipuluje. Pro vynikající
akustickou těsnost a pohodlné nasazení jsou ušní trubice zakončeny nasazovacími ušními
olivkami 3M Littmann s měkkým těsněním.

V klinické studii prováděné v několika špičkových medicínských střediscích hodnotili lékaři
model Littmann 3000 významně lépe než tradiční stetoskopy bez elektroniky, zejména pokud
jde o tón a čistotu ozev srdce, plic, cév a vnitřních orgánů. Při použití kardiologického
stetoskopu bez elektroniky kardiologové propásli galop S3 o 40 % častěji než při použití
modelu 3000. 83 % kardiologů uvedlo, že bylo snazší zaznamenat galop S3 s modelem 3000,
než s akustickým stetoskopem kardiologického typu (bez elektroniky). 82 % kardiologů
v řízeném experimentu uvedlo, že bylo snazší zaznamenat aortální regurgitaci (1. nebo 2.
stupně) modelem Littmann 3000 než s akustickým, kardiologickým stetoskopem v tradičním
provedení. V tomtéž experimentu kardiologové s akustickým stetoskopem nezaznamenali
šelest aortální regurgitace 2. stupně pětkrát častěji, než s modelem 3000. Studie se účastnilo
191 kardiologů, řízeného experimentu 100 kardiologů.
Více o stetoskopu Littmann 3000 najdete na: www.littmann.cz
O divizi 3M Health Care
3M Health Care, největší ze sedmi hlavních obchodních divizí 3M, poskytuje inovativní
řešení pro zdravotnictví, při jejichž navrhování využívá různorodých technologií 3M, které
pomáhají zlepšovat kvalitu života. 3M Health Care je předním dodavatelem řešení pro
zdravotnictví, dentální oblast, farmacii, zdravotní informační systémy a odvětví prevence
infekcí, péče o kůži a hojení ran. Mezi klíčové značky patří např. Tegaderm, Steri-Strip, Red
Dot, Littmann, Micropore, Soft Cast, Attest a Ioban.
O společnosti 3M a 3M Česko
Společnost 3M Česko byla založena v roce 1991. V současné době na českém trhu nabízí
například potřeby pro komerční grafiku, lepidla a brusiva do průmyslu, výrobky pro
architekturu, kancelářské potřeby, potřeby pro péči o domácnost, zabezpečení pro knihovny,
zdravotnické a dentální pomůcky a materiály či pracovní ochranné prostředky. 3M Česko
se umístilo na prvním místě v soutěži Nejlepší zaměstnavatel roku 2008. Více informací
najdete na adrese: http://www.3m.cz. 3M jako uznávaný lídr ve výzkumu a vývoji produkuje
tisíce nápaditých produktů pro desítky rozmanitých trhů. Zásadní předností společnosti 3M je
schopnost uplatňovat více než 40 samostatných technologických platforem – často
v kombinaci – při řešení širokého spektra potřeb zákazníků. S tržbami přes 24 miliard dolarů
3M zaměstnává 75 000 lidí po celém světě a je aktivní ve více než 60 zemích. Další
informace najdete na adrese: www.3M.com.
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