3M™ Littmann®
Elektronický stetoskop Model 3200
s

Bluetooth® technologií
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Slyšte.
y
Zaznamenejte.
j Odešlete.
Potvrďte.

Jedinečná výkonnost.
Neuvěřitelná jednoduchost.
Nová deﬁnice toho, co dokáže stetoskop.
Slyšte.

Odešlete.

Špičkový zvukový senzor.

S technologií Bluetooth® můžete zvuk bezdrátově
přenášet v reálném čase do PC pro další analýzu,
vložit formou přílohy do elektronických záznamů
nebo analyzovat při online poradě s kolegy.

Patentovaná technologie redukce okolního hluku
(ANR).
Schopnost zesílení slabých zvuků.

Zaznamenejte.

Potvrďte.

Zvuk lze nahrávat a později přehrávat. To se hodí,
pokud se chcete poradit s kolegou poté, co pacient
odejde. Nebo když sepisujete později záznam o jeho
stavu.

Vizualizujte zvuky srdce a plic pomocí softwaru
Zargis® StethAssist®, který je zdarma dodávaný
s každým elektronickým stetoskopem
3M™ Littmann® Model 3200.

Výjimečná kvalita zvuku
Vynikající zvukové schopnosti elektronického stetoskopu Littmann® 3200 zaručují výjimečnou kvalitu
poslechu. Studie potvrzují, že s ním je rozhodně snazší odhalit těžko rozeznatelné patologie jako S3 cval,
aortální regurgitace, šelesty nebo neobvyklé zvuky plic. Důvody jsou:

Patentovaná technologie redukce okolního hluku (ANR)
Jedinečná technologie odstraní průměrně 85% rušivého zvuku z okolí
a zároveň neodﬁltruje důležité zvuky z těla. Riziko, že něco přeslechnete,
je sníženo, i pokud musíte pracovat v hlučném prostředí. To představuje
zlepšení o 13% oproti předchozím modelům.

Akusticky utěsněné olivky
Patentované měkké a dobře těsnící olivky 3M™ Littmann® skvěle
sedí a dokonale těsní přenos zvuku. To znamená lepší odhlučnění od
rušivých zvuků okolí, které by jinak vnikaly do vašich uší.
Špičkový zvukový senzor
Navržen a vyroben podle nejpřísnějších speciﬁkací. Poskytuje
výjimečnou kvalitu zvuku srovnatelnou s nejlepšími stetoskopy pro
kardiologii.
Technologie redukce zvuku tření
Řada jemných změn v designu hrudního snímače (v porovnání
s dřívějšími elektronickými stetoskopy) pomáhá redukovat zvuky spojené
s manipulací. Rušivých prvků je méně, takže se můžete soustředit na to,
co potřebujete slyšet.
Až 24-násobné zesílení zvuku
Extra zesílení zvuku oceníte zejména tam, kde tělesné ozvy mohou být
poněkud nejasné - např. u obézních pacientů nebo tam, kde oblečení či
jiné faktory znemožňují optimální podmínky poslechu.
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Technologie,
na kterou jste čekali.
Jednoduše a bez prodlev.
Snadná obsluha

Šikovný LCD displej

Vyhrazené ovládací prvky pro zapnutí/vypnutí, pro
režim zvonu/membrány a pro regulaci zesílení –
tlačítka (+) / (-).

Ukazuje aktuální nastavení hlasitosti a zda jste
v režimu zvonu nebo membrány.

Patentovaná technologie redukce okolního
hluku (ANR) je spuštěna automaticky při zapnutí
stetoskopu.
Přes tlačítko Menu vyberete na displeji povely
k ovládání záznamu a funkcí Bluetooth® a zvolíte
preferované výchozí nastavení. Veškeré zvolené
nastavení vidíte během auskultace.

Automatické zapnutí
Nemusíte čekat pro zahájení další auskultace.
Stetoskop zůstává až do začátku dalšího vyšetření
v „režimu spánku“, což šetří baterie.
Vždy začnete s nastavením, které jste použili
naposledy.

Signalizuje zbývající životnost baterie a také, zda
probíhá přenos Bluetooth.
Po několika sekundách už zobrazuje pacientům tep.
Údaj se poté aktualizuje vždy po dvou sekundách.
Při slabém osvětlení lze krátkým stiskem tlačítka
Zapnuto/Vypnuto aktivovat podsvícení.

Napájení pod kontrolou

Lehký a komfortní

Opakované upozornění na nízký stav baterie.

Váha srovnatelná s akustickým stetoskopem typu
Cardiology.

Snadná výměna baterie bez použiti nástrojů.
Provoz na AA baterie.
Kompatibilní s lithiovými bateriemi.

Tradiční vzhled trubic padne pohodlně kolem krku
i se lehce složí do kapsy.
Součástí jsou jemné a zároveň těsnicí olivky
3M™ Littmann® ve dvou velikostech.
Nechladící membrána přispívá k pohodlí pacienta.

Přidat hlasitost
Výběr režimu zvonu,
membrány nebo
rozšířeného pásma
Ubrat hlasitost
Zapnuto/vypnuto

LCD displej
s podsvícením

Bluetooth® technologie
Stiskem tlačítka použijete
Bluetooth®, zaznamenáte
zvuk nebo přizpůsobíte
počáteční nastavení, to vše
podle pokynů na displeji.

Přenos zvuků pro další analýzu
Tlačítkem M zapnete bezdrátový přenos Bluetooth®,
kterým přenesete zvuky srdce a plic do počítače za
účelem další analýzy nebo pro vložení zvuků do záznamů
pacienta. Je to rychlé a jednoduché. Nepotřebujete žádný
kabel.
Tlačítkem M lze také zaznamenat a uložit do stetoskopu
zvuk, který vás zaujme, nebo přenést zvuk do počítače.

15mm

Vyšetřovaní pacientů různé tělesné
konstituce
Stetoskop Littmann® 3200 ma větší plochu membrány
z důvodu stability, ale veškerý sběr zvuků se uskutečňuje
v centru. Proto je univerzální jak pro novorozence, tak pro
dospělé. Navíc 24-násobné zesílení pomůže například při
vyšetřování obézních pacientů.

Zvukový senzor na středu
má průměr 15mm.

Zahrnut ZDARMA

®

™

Zargis StethAssist

Software pro vizualizaci zvuku vyšetření plic a srdce
Software vizualizuje to, co slyšíte. Navíc máte možnost
kdykoli zvuky přehrávat, ukládat do záznamů pacientů
nebo zaslat kolegům k další analýze.
• Bezdrátové propojení se stetoskopem Littmann®
Model 3200 podporujícím Bluetooth® za účelem
snadné analýzy v reálném čase
• Zobrazení a tisk zvuku formou fonokardiogramu
• Přehrávání v režimu zvonu, membrány, nebo v
rozšířeném pásmu

• Zpomalené přehrávání záznamů pro pozornější
detekci
• Ukládání informací o pacientovi pro budoucí
porovnání
• Odeslání formou přílohy e-mailu

Zargis® StethAssistTM
bližší pohled.
Volitelným připojením
k ZargisTelemed.com
můžete sdílet nahrávky s kolegy
na celém světě a vyměňovat si
znalosti.
Zvolte zpomalené přehrávání
záznamů pro pozornější detekci.
Máte více možností přehrávání
pro podrobnější analýzu.
Klepnutím na libovolné místo
poslechu přehrajete příslušnou
nahrávku. Zároven můžete sledovat
graﬁcké znázornění zvuků srdce.

Klinické studie
Studie porovnávající klasický kardiologický stetoskop
a Elektronický stetoskop 3M™ Littmann®
řady 3000:
Se stetoskopem Littmann řady 3000...
…bylo snazší odhalit/slyšet S3 cval pro 83% kardiologů1.
…bylo snazší odhalit/slyšet šelest aortální regurgitace (stupeň 1 a 2) pro 82% kardiologů2.
…bylo snazší odhalit/slyšet nahrané abnormální zvuky plic pro 90% sester3.

Při použití klasického kardiologického stetoskopu...
…kardiologové přeslechli S3 cval o 40% častěji1...
…kardiologové přeslechli stupeň 2 šelestu aortální regurgitace pětkrát častěji2...
…sestry nerozpoznaly normální zvuk od abnormálního dvakrát častěji3...
...oproti poslechu se stetoskopem Littmann řady 3000.

Jak funguje technologie redukce
okolního hluku (ANR).
0LPMOÅ
IMVL
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Srdce

ANR technologie akusticky
vyruší v průměru 85% rušivého
hluku v místnosti. Toto akustické
vyrušení se liší od elektronické
ﬁltrace, která může odﬁltrovat
nějaké zvuky těla.

Okolní hluk není jen ve vzduchu, ale přichází také tělem
pacienta. Při jeho redukci je důležité věnovat se oběma cestám.
A právě tak funguje technologie ANR, aniž by odﬁltrovala důležité
zvuky. Hluk z místnosti vstupuje do stetoskopu skrze tenkou
mezeru v hrudním snímači, a jakmile je uvnitř, spojí se s hlukem,
který přichází tělem.
Oba tyto zvuky se navzájem vyruší a zůstanou jen srdeční, plicní
a další tělesné zvuky, které potřebujete slyšet.

Postřehy z praxe
Proč tolik odborníků upřednostňuje auskultaci pomocí
stetoskopu 3M™ Littmann® Model 3200.
Pro více informací navštivte www.littmann.cz

Internista

“Skvělá akustika, špičkový diagnostický instrument.“

Internista

„Při poslechu patologií srdce výrazně snižuje nežádoucí okolní hluk.“

Záchranář

„Pomohl mi odhalit karotický šelest,
který jsem se svým tradičním fonendoskopem neslyšel.“

Dětský lékař

„Byl jsem okamžitě ohromen čistotou poslechu zvuků srdce a šelestů
a schopností rozeznat pnenumonii v počáteční fázi.“

Domácí lékař

„Funkce redukce okolního hluku je skvělá, hlavně když kolem běhají další dvě děti.
Plicní zvuky se analyzují mnohem jednodušeji.“

Kardiologická sestra

„Velmi rychle jsem poznala těžko slyšitelné srdeční šelesty, zatímco mí zkušenější
kolegové měli s tradičním stetoskopem problémy.“

Kardiologická sestra

„Pomáhá mi snadno rozlišit mezi zvuky vysoké a nízké frekvence
i v hluku operačního sálu nebo v předoperačních prostorách.“

Sestra

„Mohu si zvuky nahrát, pak je poslouchat, zpomalit je, identiﬁkovat je,
konzultovat s kolegy.“

Informace pro objednání
Popis
3M™ Littmann® Elektronický stetoskop
Model 3200 - délka 69 cm

Nabídka barev
Černá

Katalogové číslo
3200BK27

Námořnická modrá

3200NB

Burgundská

3200BU

www.Littmann.cz
V řízených experimentech
1

191 kardiologů, kde drtivá většina z nich dříve nepoužívala stetoskop 3M™ Littmann® řady 3000, naslouchalo nahraným zvukům srdce s a bez S3 cvalu ve dvou
různých hlasitostech. Zvuky byly pouštěny v náhodném pořadí při okolním hluku 70-75 dB. Kardiologové naslouchali se stetoskopem řady 3000 a tradičním
kardiologickým stetoskopem.

2

100 kardiologů naslouchala nahraným zvukům srdce s a bez šelestů aortální regurgitace stupně 1 a 2 ve dvou různých hlasitostech. Zvuky byly pouštěny
v náhodném pořadí při okolním hluku 70-75 dB. Kardiologové naslouchali se stetoskopem řady 3000 a tradičním kardiologickým stetoskopem.

3

137 sester naslouchalo nahrané normální a abnormální zvuky plic při okolním hluku 70-75 dB. Sestry naslouchaly se stetoskopem řady 3000 a tradičním
kardiologickým stetoskopem vyšší třídy.

3M Česko, spol. s r.o.
Vyskočilova 1
140 00, Praha 4
Tel.: 261 380 111
www.Littmann.cz
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