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Pentru mai multe informaţii despre stetoscoapele Littmann vizitaţi:

www.Littmann.com
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3M România
3M Health Care
Bucharest Business Park
Corp D, Etaj 3, Str. Menuetului, Nr. 12,
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Tel: +40 21 202 8000
Fax: + 40 21 317 3184
www.Littmann.com
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Infant
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Două feţe
Nu
Da

* Disponibil şi în varianta Black Edition (negru complet: capsula, tubul şi olivele auriculare sunt de culoare negră).
** Disponibil şi în varianta Gold Edition (capsula este placată cu aur, tubul şi olivele auriculare sunt de culoare negră).
Toate stetoscoapele Littmann sunt ambalate cu un set suplimentar de olive auriculare.
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Stetoscop
3M™ Littmann® Select
(Ø 45 mm)

Da

Stetoscop
3M™ Littmann® Classic II
Infant (Ø 30 mm)

O singură faţă O singură faţă O singură faţă O singură faţă Două feţe O singură faţă Două feţe

Stetoscop
3M™ Littmann® Classic II
Paediatric (Ø 37 mm)

Stetoscop
3M™ Littmann® Classic II S.E.
(Ø 45 mm)

Da

Stetoscop
3M™ Littmann® Master Classic II
(Ø 44 mm)

Negru
Da

Stetoscop
3M™ Littmann® Cardiology III
(Ø 45 mm)

–

Stetoscop
3M™ Littmann® Cardiology S.T.C.
(Ø 42-48 mm)

–

Stetoscop
3M™ Littmann® Master Cardiology
(Ø 50 mm)

Diafragma reglabilă

Stetoscop electronic
3M™ Littmann® Model 3200
(Ø 51 mm)

Capsula

Stetoscop electronic
3M™ Littmann®
Model 3100 (Ø 51 mm)

Model

Informaţiii despre comandă

Două feţe O singură faţă

Confortul tehnologiei adaptabile inventate de 3M
Capsulă tradiţională
Clopotul pentru sunetele de frecvenţă joasă, diafragma pentru sunetele de frecvenţă înaltă.
Întoarceţi capsula pentru a asculta diferitele sunetele
Modele disponibile: Classic II Paediatric, Classic II Infant
Tehnologie reglabilă
Contact uşor cu capsula pentru auscultarea sunetelor de frecvenţă joasă.
Contact puternic pentru auscultarea sunetelor de frecvenţă înaltă fără a întoarce capsula
Modele disponibile: Master Cardiology, Cardiology S.T.C., Master Classic II, Select
Tehnologie reglabilă într-un design tradiţional
Stetoscoape versatile cu diafragmă reglabilă pentru adulţi, diafragmă pediatrică sau clopot
tradiţional pentru zonele mici de auscultaţie
Modele disponibile: Cardiology III, Classic II S.E.

Cum funcţionează tehnologia de Reducere a
Zgomotului Ambiental (RZA)
Sunetele ambientale nu se regăsesc doar în aer: sunt întâlnite şi în corpul pacientului. Cheia
reducerii sunetelor ambientale este eliminarea ambelor tipuri de sunete, iar RZA face acest lucru
fără a filtra sunetele importante care trebuie auzite. Zgomotul din încăpere intră în stetoscop
printr-un mic orificiu din capsulă şi, odată intrat, se întâlneşte cu sunetele care intră prin corp.
Cele două se anulează reciproc, lăsând să se audă clar sunetele inimii, plămânilor şi alte sunete
corporale.

zgomot
ambiental

zgomot
ambiental

inimă

Tehnologia RZA anulează acustic zgomotul
perturbator din mediul înconjurător cu aproximativ 85%. Acest efect de eliminare acustică este
diferit de filtrarea electronică, care poate elimina
şi unele sunete corporale.

Kg

Kg

Stetoscoape 3M™ Littmann®

Pentru experţii
în auscultaţie

3

Stetoscoape

3M™ Littmann®

Marca Littmann reprezintă garanţia calităţii excepţionale. Este marca renumită în întreaga lume pentru
precizie, superioritate acustică, design inovator şi performanţă excepţională. 3M oferă o mare varietate de
stetoscoape adaptate nevoilor dumneavoastră pentru auscultaţie. Dacă sunteţi un profesionist care pretinde
performanţă de la instrumentele pe care le utilizează, vă puteţi baza pe stetoscoapele 3M Littmann ...

…pentru reproducerea cu
…pentru a elimina pierderile
încredere a sunetelor, atât a celor de sunet
de frecvenţă joasă cât şi a celor
de frecvenţă înaltă
▪▪ Gama variată de capsule
▪▪ Adaptor pediatric (Master Cardiology)
▪▪ Diafragmă reglabilă

… pentru

▪▪ Lungime specială a tubului
▪▪ Olive auriculare moi
▪▪ Capsulă reglabilă cu o singură faţă
▪▪ Piesă pentru urechi binaurală ajustabilă

pentru comoditate şi sigilare corespunzatoare

a auzi

…pentru a elimina
interferenţele
▪▪ Materiale solide şi rezistente
▪▪ Tub pentru urechi fixat permanent într-o
unghi confortabil din punct de vedere
anatomic
▪▪ Tub cu lumen dublu
▪▪ Olivele auriculare moi brevetate 3M™
Littmann® creează o sigilare acustică
excelentă şi o fixare confortabilă
(disponibile în două dimensiuni)

diferenţa!

Stetoscop electronic
3M™ Littmann® 			
Model 3100
▪▪ Tehnologie de Reducere a Zgomotului
Ambiental care reduce sunetele perturbatoare din mediul înconjurător cu aproximativ
85%
▪▪ Sistem de amplificare şi filtrare excepţional, ideal pentru auscultarea sunetelor dificil
de auzit ale inimii şi ale corpului.
▪▪ Capsulă versatilă care se poate adapta
tuturor tipurilor de pacienţi
▪▪ Senzor mic (15 mm diametru) pentru utilizare uşoară în cazul copiilor şi nou-născuţilor
sau în zonele dificile (artera carotidă)
▪▪ Capsulă ergonomică pentru manipulare
uşoară cu o singură mână precum şi
pentru confortul pacienţilor
▪▪ Diafragmă brevetată care elimină sunetele
provocate de frecare
▪▪ Pentru confortul pacienţilor, diafragmă care
nu provoacă senzaţia de răcoare
▪▪ Funcţionare cu o singură baterie AA
(alkalină sau cu litiu)
▪▪ Sistem de avertizare în cazul descărcării
bateriei
▪▪ Tehnologie de reducere a sunetelor
provocate de frecare
▪▪ Amplificare a sunetelor cu până la 24 de ori
▪▪ Capsulă metalică rezistentă

Stetoscop electronic
3M™ Littmann® 			
Model 3200 			
			
Modelul 3200 include toate
caracteristicile modelului 3100.
Caracteristici suplimentare:

▪▪ Înregistrarea şi transferul sunetelor prin
tehnologia Bluethooth® către PC

▪▪ Software pentru analiza sunetelor Zargis
StethAssist™ care include:
Vizualizarea sunetelor inimii, plămânilor şi a
altor sunete corporale
Afisarea şi imprimarea fonocardiogramei
Readarea sunetelor înregistrate cu ajutorul
modului de auscultare clopot, diafragmă sau
a modului extins
Înregistrarea se poate face la o viteză redusă
Stocarea informaţiilor pacienţilor

Stetoscopul
3M™ Littmann® 		
Master Cardiology™
▪▪ Capsulă cromată solidă lucrată manual
▪▪ Tub cu lumen dublu
▪▪ Piese pentru urechi uşoare şi confortabile
▪▪ Adaptor pentru proceduri speciale pentru
zonele dificile sau pentru uz pediatric

▪▪ Pentru confortul pacienţilor, rame şi
diafragmă care nu provoacă senzaţia de
răcoare
▪▪ Capsulă “Master” cu o singură faţă, cu
diafragmă reglabilă, inventată de 3M:
alternează cu uşurinţă între sunetele de
frecvenţă joasă şi cele de frecvenţă înaltă
fără a fi necesară intoarcerea capsulei
▪▪ Stetoscop superior cu performanţe de ultimă
generaţie
▪▪ Îndeplineşte standardele specialiştilor din
domeniul medical care pretind un răspuns
acustic de calitate superioară

Stetoscop
3M™ Littmann® 		
Cardiology S.T.C.

Stetoscop
3M™ Littmann® 			
Cardiology III

Stetoscop
3M™ Littmann® 		
Master Classic II

▪▪ Formă şi design inovator
▪▪ Capsulă cu formă unică brevetată
▪▪ Uşor de manipulat
▪▪ Capsulă de formă ovoidală care permite

▪▪ Capsulă combinată: faţa mare poate fi

▪▪ Diafragmă reglabilă inventată de 3M
▪▪ Rame şi diafragmă care nu provoacă senzaţia

mişcarea cu uşurinţă între zonele de
auscultaţie
▪▪ Pentru confortul pacienţilor, rame şi
diafragmă care nu provoacă senzaţia de
răcoare
▪▪ Diafragmă reglabilă cu o singură faţă care
poate alterna între sunetele de frecvenţă
joasă şi cele de frecvenţă înaltă fără a fi
necesară întoarcerea capsulei
▪▪ Tub cu lumen dublu
▪▪ Acustică extraordinară cu răspuns excelent
pentru frecvenţele joase

utilizată în cazul pacienţilor adulţi, în timp
ce faţa mică este folosită în cazul pacienţilor
slabi sau pentru pediatrie, în jurul bandajelor
sau în controlul carotidei
▪▪ Diafragmă reglabilă pe fiecare faţă care
alternează între sunetele de frecvenţă joasă
şi cele de frecvenţă înaltă, fără fi necesară
întoarcerea capsulei
▪▪ Posibilitatea conversiei feţei mici în clopot
tradiţional prin îndepărtarea diafragmei
şi înlocuirea cu inelul cauciucat inclus în
ambalaj
▪▪ Oţel inoxidabil solid
▪▪ Tub cu lumen dublu
▪▪ Pentru confortul pacienţilor, rame şi
diafragmă care nu provoacă senzaţia de
răcoare
▪▪ Performanţă acustică senzaţională şi
versatilitate excepţională

de răcoare

▪▪ Confortabil, rezistent şi portabil
▪▪ Diafragmă reglabilă care alternează convenabil între sunetele de frecvenţă înaltă
şi cele de frecvenţă joasă fără a fi necesară
întoarcerea capsulei
▪▪ Tub cu un singur lumen de înaltă performanţă

Nu rataţi sunetele pe ca

Stetoscop
3M™ Littmann® 		
Classic II S.E.

Stetoscop
3M™ Littmann® 		
Select 		

▪▪ Capsulă cu două feţe
▪▪ Diafragma reglabilă de pe o faţă creşte

▪▪ Capsula cu o singură faţă atât pentru

performanţa funcţiei de clopot tradiţional de
pe faţa opusă
▪▪ Capsulă din oţel inoxidabil
▪▪ Tub cu un lumen de înaltă performanţă
▪▪ Rame şi diafragmă care nu provoacă senzaţia
de răcoare pentru confortul pacienţilor
▪▪ Clopot tradiţional combinat cu o diafragmă
relabilă care alternează convenabil între
sunetele de frecvenţă joasă şi cele de frecvenţă înaltă fără a fi necesară întoarcerea
capsulei
▪▪ Tub cu un singur lumen

pe care

sunetele de frecvenţă joasă cât şi pentru cele
de frecvenţă înaltă oferă claritate acustică
optimă pentru controlul general, inclusiv
măsurarea tensiunii arteriale
▪▪ Stetoscop ideal pentru asistente medicale şi
pentru personalul medical din ambulanţe
▪▪ Convenabil de utilizat datorită capsulei cu o
singură faţă
▪▪ Tub cu un singur lumen

trebuie să le auziţi

Stetoscop
3M™ Littmann® 		
Classic II Infant (dreapta)
Stetoscop Classic II Paediatric
(stânga)
▪▪ Modele cu două feţe, cu capsulă cu clopot
tradiţional sau diafragmă

▪▪ Creat, dimensionat şi perfecţionat acustic
pentru utilizarea în cazul copiilor sau
nou-născuţilor
▪▪ Diafragmă plutitoare
▪▪ Pentru confortul pacienţilor, rame care nu
provoacă senzaţia de răcoare
▪▪ Tub cu un lumen
Stetoscopul pediatric are clopot de 2.5 cm
(1 in). Stetoscopul pentru nou-născuţi are
clopot de 1.9 cm (3/4 in).

