Černá
elegance
Populární série 3M™ Littmann® Black Edition
v rozšířené nabídce.
Stetoskopy Littmann Black Edition jsou symbolem elegance
a profesionality. Jsou velmi populární při osobním výběru nebo jako
hodnotný dar. Proto jsme rozšířili naši řadu modelů Black Edition.
Kromě stetoskopů Littmann Master Cardiology™ a Master Classic II
nyní nově nabízíme v provedení Black Edition také modely
Littmann Cardiology III a Classic II S.E.
Vyberte si model, který nejlépe vyhovuje vám samotným
nebo tomu, koho chcete obdarovat. Černá sluší každému,
tím si můžete být jisti.
Chcete-li si objednat, obraťte se na svého autorizovaného prodejce
3M Littmann. Pro získání více informací o stetoskopech Littmann
navštivte stránky www.littmann.cz.

Stetoskopy
3M™ Littmann® Black Edition
Stetoskopy Littmann mají výsadní postavení v oblasti
A

auskultační technologie a získaly si světovou

B

proslulost pro svoji nepřekonatelnou kvalitu.

C

Značka Littmann vám zaručuje přesnost, akustickou

D

dokonalost, inovativní provedení a hlavně výjimečný
výkon.

Katalogové číslo
2161

A Stetoskop Classic II S.E. 2218BE

C Stetoskop Master CardiologyTM 2161

B Stetoskop Cardiology III 3131BE

D Stetoskop Master Classic II 2141

Popis

Délka

Barva hadiček

Stetoskop Littmann Master Cardiology™

69 cm

Černá

69 cm

Černá

69 cm

Černá

71 cm

Černá

• Hrudní snímač z masivní nerezové
oceli v provedení jednostranného stetoskopu.
• Laditelná membrána umožňuje přecházet mezi nízkými
a vyššími frekvencemi pouhou změnou tlaku
na hrudní snímač.
• Vhodný pro použití v kardiologii a pro velmi
přesné vyšetřování dospělých pacientů i dětí.
• Dvojité hadičky.

3131BE

Stetoskop Littmann Cardiology III
• Patentovaná membrána s duální frekvencí umožňuje
uživateli přecházet mezi nízkými a vysokými frekvencemi
bez obracení hrudního snímače.
• Stranu s větší plochou lze používat u dospělých pacientů,
zatímco strana s menší plochou je vhodná zejména
pro poslech u dětí a velmi štíhlých osob, obtížně
přístupných oblastí a pro vyšetřování karotid.
• Doporučuje se používat v kardiologii a pro velmi
přesné vyšetřování dospělých pacientů i dětí.
• Dvojité hadičky.

2141

Stetoskop Littmann Master Classic II
• Tradiční zvon, kombinovaný s laditelnou membránou,
která umožňuje uživateli přecházet mezi nízkými
a vysokými frekvencemi bez obracení hrudního snímače.
• Jednoduché hadičky.

2218BE

Stetoskop Littmann Classic II S.E.
• Je vybaven oboustranným hrudním snímačem,
který nabízí vysokou akustickou citlivost
pro dokonalý poslech.
• Laditelná membrána na jedné straně umocňuje
tradiční funkci zvonu na opačné straně.
• Jednoduché hadičky.
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3M, Master Cardiology a Littmann jsou ochranné známky společnosti 3M.

