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1 91 cardiologists, the overwhelming majority of whom had not previously used the 3M™ Littmann® 3000 stethoscope series
listened to pre-recorded heart sounds with and without an S3 gallop of two different magnitudes, presented in random order
and in the presence of 70-75 dB ambient noise. They listened with both a Littmann 3000 series and an acoustic (non-electronic)
cardiology-type stethoscope.
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1 00 cardiologists listened to pre-recorded heart sounds with and without a Grade1 or Grade 2 aortic regurgitation murmur, presented
in random order in the presence of 70 –75 dB ambient noise. They listened with both a Littmann 3000 series and an acoustic (non-electronic)
cardiology-type stethoscope.

3

1 36 Critical care nurses listened to, and were asked to identify, pre-recorded normal and abnormal lung sounds presented in
the presence of 70-75 dB ambient noise, using a Littmann 3000 series and an acoustic (non-electronic) cardiology-type stethoscope.
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3M™ Littmann®

Modell 3200 - Elektroniskt stetoskop
med

3200

Lyssna.
Spela in. Skicka.
Bekräfta.

Kraftfull kapacitet.
Otroligt lättanvänd.
Förbättrar möjligheterna till rätt diagnos.
Lyssna.

Skicka.

Enastående ljudsensor.

Med Bluetooth® teknologi för du sladdlöst över de
inspelade ljuden till din dator för vidare analys.
Man kan även föra in ljuden i de elektroniska läkarjornalerna samt granska undersökningen på nytt
online med en kollega.

Ambient Noise Reduction (ANR) teknologi.
Förstärkning av ljudet vid auskultering av svaga
lung- och hjärtljud.

Spela in.
Fånga ett ljud och spela upp vid ett senare tillfälle.
Till stor hjälp när man behöver en kollegas
utlåtande eller anteckna efter patientbesök.

Bekräfta.
Visualisera och analysera hjärt- och lungljud med
Zargis® StethAssist® mjukvara. Mjukvaran följer
med varje 3M™ Littmann® Modell 3200.

Exceptionell ljudupplevelse
Littmann Modell 3100 har enastående ljudkapacitet och levererar en exceptionell auskultationsupplevelse.
Kliniska studier visar att Littmann Modell 3200 lättare tar upp svåridentifierade ljud som gallopprytm vis sviktsymtom, aortaregurgitation samt onormala lungljud.

Ambient Noise Reduction teknologi
ANR- (ambient noise reduction) teknologi minskar kringliggande bakgrundsljud upp till 85% jämfört med de bästa akustiska (icke elektroniska)
stetoskopen, vilket gör att du kan höra ljud du annars skulle missa. 13%
förbättring jämfört med de tidigare Littmann® elektroniska
stetoskopmodeller

Ljudförseglande öronoliver
Stetoskopet har 3M™ Littmann® Snap Tight Soft-Sealing öronoliver för
optimal komfort. De skapar utmärkt försegling av ljudet, vilket innebär mindre
störningar från omgivningen.

Enastående ljudsensor
En ljudupplevelse med samma kvalitet som det bästa akustiska
kardiologstetoskopet. Ljudet överförs från ljudsensorn till öronen
genom slangen.

Frictional Noise Reduction teknologi
Bröststycket har omarbetats och har nu, till skillnad från de äldre elektroniska stetoskopmodellerna, frictional noise reduction som tar bort ljud som
uppstår vid beröring av bröststycket. Det innebär färre störande ljud vilket
hjälper dig att höra ljud du annars skulle missa.

Upp till 24 gånger förstärkning av ljudet
Ger upp till 24 gånger förstärkning av ljudet jämfört med de bästa akustiska
(icke elektroniska) stetoskopen, vilket gör att du kan höra ljud du annars
skulle missa, t ex svaga hjärt- och lungljud, vid undersökning av patienter
som lider av fetma samt vid situationer där patienten måste ha kläder på sig.

Exceptionell ljudkvalitet.
Omedelbar diagnostik.
Ambient noise
reduction teknologi

Frictional noise
reduction teknologi

Enastående
ljudsensor

Gränssnittet
du har väntat på.
Otroligt lättanvänd.
Gör det möjligt att arbeta utan avbrott.
Lätt att använda

Praktiskt LCD gränssnitt

Lättanvänd kontrollpanel för on/off, klocka/membran samt volymjustering (+) och (-).

Anger vilken ljudnivå stetoskopet är inställt på samt
om det är klocka- eller membranläge.

ANR (ambient noise reduction) teknologin fungerar
alltid när stetoskopet är på.
Menyknappen guidar dig till hur du spelar in ljuden
samt visar hur du använder Bluetooth®.
Använd menyknappen för att välja de inställningar
du vill arbeta utifrån.

Smidig auskultation
Stetoskopet går att använda direkt när du trycker på
“on” knappen och lägger sig i batterisparläge “sleep
mode” tills du ska använda det igen.
Alltid redo att användas.

Anger batterinivå samt visar när Bluetooth®. är
aktiverat.
Visar patientens hjärtfrekvens efter bara 5 sekunder.
Uppdateras varannan sekund.
Tryck lätt på powerknappen för att aktivera ett
svagare bakgrundsljus på displayen.

Lättanvänd elektronik

Lätt och komfortabel

Varnar regelbundet för låg batterinivå.

Väger lika mycket som ett akustiskt stetoskop.

Inga verktyg behövs för att byta batteri.

Slangen har traditionell design. Stetoskopet är lätt
att vika ihop och får utan problem plats i fickan.

AA batteri.
Kompatibel med litium batterier.

Det medföljer 3M™ Littmann® Snap Tight SoftSealing öronoliver i två olika storlekar för optimal
komfort. De skapar utmärkt försegling av ljudet,
vilket innenbär mindre störningar från omgivningen.
Icke kylande membran.

Öka volym
Välj klocka eller membran

Sänk volym
På/av

LCD gränssnitt med bakgrundsljus

Välj menyknappen för att använda
Bluetooth®, spela in samt välja de
inställningar du vill arbeta utifrån

Överför ljud för vidare analys
M knappen starar Bluetooth® för sladdlös överföring av
hjärt- och lungljud till din dator för vidare analys eller för
överföring till patientjournal. Snabbt och enkelt.
Inga sladdar behövs.
Använd M knappen för att spela in och spara ljud som du
vid ett senare tillfälle vill spela upp i stetoskopet eller föra
över till din dator.

15mm

Auskultering av både vuxna, barn och spädbarn
Littmann® Modell 3200 har ett platt membran som ger stabilitet och
all ljudupptagning sker från mitten av membranet. Det passar vid
auskultering av både vuxna, barn och spädban. Volymjusteringen
underlättar auskultering av kraftigt överviktiga patienter.

Den centrerade ljudcensorn
har en diameter på 15 mm.
Bilden visar faktiskt storlek.

Inkluderar kostnadsfri

Zargis® StethAssist™
Hjärt- och lungljudsvisualisering mjukvara
Visualiserar din auskultering, tillåter uppspelning var
och när det passar, underlättar lagring av ljud
i patientjournaler eller för överföring till kollegor
för vidare analys.
• Littmann® Modell 3200 ansluter sladdlöst till
Bluetooth® - vilket möjliggör enkel och
omedelbar analys

• Spela upp de inspelade ljuden i slow motion för
en mer nogrann analys

• Visa och printa ut cardiogram

• Spara patientinformation för att jämföra vid
senare undersökningar

• Spela upp i klockan, membranet eller i din dator

• Skicka via e-mail som ett bifogat dokument

Zargis® StethAssistTM
detaljerad överblick.
Anslut till ZargisTelemed.com
och dela inspelningar och erfarenheter online med kollegor i andra
städer eller länder.
Spela upp de inspelade ljuden i slow
motion för en mer noggrann analys.
Flera överblicksalternativ för en mer
detaljerad analys.
Klicka på valfri uppspelningsbar
websida för att lyssna på inspelade
ljud medan du tittar på en grafisk
översikt av hjärt- och lungljud.

Klinikers erfarenheter
Studier som jämför Littmann® 3000 serien med
traditionella akustiska Littmann® kardiologstetoskop.
83% av kardiologerna ansåg att det var lättare att upptäcka och uppfånga gallopprytm
vid sviktsymtom…1

82% av kardiologerna ansåg att det var lättare att upptäcka och uppfånga aortaregurgiation…2

90% av IVA sjuksköterskorna ansåg att det var lättare att upptäcka och uppfånga
onormala lungljud… 3
		
… med Littmann Modell 3000 serien.

Kardiologer missade ljudet av gallopprytm vid sviktsymtom 40% OFTARE…1
Kardiologer missade ljudet av grad 2 aortaregurgitation 5 GÅNGER OFTARE...2
Sjuksköterskor gjorde en felaktig bedömning av hjärtljudet 2 GÅNGER OFTARE…3

Kardiologer missade ljudet av gallopprytm vid sviktsymtom 40% OFTARE… 1
Kardiologer missade ljudet av grad 2 aortaregurgitation 5 GÅNGER OFTARE… 2
Sjuksköterskor gjorde en felaktig bedömning av hjärtljudet 2 GÅNGER OFTARE… 3
… med ett traditionellt akustiskt Littmann kardiologstetoskop
vs. ett elektroniskt Littmann Modell 3000 serien

Ambient Noise Reduction
(ANR).
ANR- (ambient noise reduction)
teknologin minskar kringliggande
bakgrundsljud i din arbetsmiljö
med upp till 85%, jämfört med det
bästa akustiska (icke elektroniska)
stetoskopet. Det reducerar även
kringliggande kroppsljud.

Kringliggande bakgrundsljud finns inte bara i din arbetsmiljö,
utan även inuti patientens kropp. ANR- (ambient noise reduction) teknologin motarbetar båda dessa kategorier av störande
ljud utan att filtrera bort hjärt- och lungljud.
Kringliggande ljud i din omgivning når fram genom ett litet hål i
bröststycket. Väl inne i bröstsycket möter det ljudet de ljud som
kommer från kroppen.
ANR- (ambient noise reduction) teknologin gör att de två ljuden
slår ut varandra och hjärt- och lungljuden framhävs.

Många kliniker uppskattar den exceptionella
ljudupplevelsen som Littmann® Modell 3200 erbjuder.
För mer information, gå till www.Littmann.com.

Internmedicinare

“Utmärkt akustik. Ett fantastiskt diagnostiskt instrument.”

Internmedicinare

“Reducerar markant kringliggande ljud vid auskultering.”

Akutläkare

“Hjälpte mig att upptäcka karotida ljud som jag inte kunde höra med ett traditionellt
stetoskop.”

Pediatriker

“Jag blev omedelbart imponerad av den tydliga akustiken, hur lätt det var att uppfatta
hjärt- och svåridentifierade ljud samt möjligheten att bedöma lunginflammation i ett
tidigare skede.”

MD Paediatrics and Family
Medicine

“Reduceringen av kringliggande ljud är fantastisk, särskilt när man befinner sig i
ett behandlingsrum tillsammans med två livliga barn. Och det är mycket lättare att
analysera andningsljuden.”

Sjuksköterska inom
kardiologi

“Det var lätt att upptäcka svåridentifierade och svaga hjärtljud som kollegor med mer
erfarehet hade svårt att upptäcka med ett traditionellt stetoskop.”

Sjuksköterska inom
kardiologi

“Tillåter mig att enkelt urskjilja hög- och lågfrekventa ljud även i högljudda miljöer."

Sjuksköterskestuderande

“Jag kan spela in, lyssna, spela upp ljuden i slow motion, identifiera för att senare
spela upp hjärtljudet igen för patienten genom stetoskopet.”

