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Andere kenmerken omvatten een solide roestvrijstalen
borststuk, patient-vriendelijke "non-chill"-ringen en
membranen, een anatomisch-juiste oorbeugel onder een
comfortabele hoek en uitstekende akoestische afdichting
en gemakkelijke pasvorm met de gepatenteerde 3MTM
Littmann® "Snap Tight" zachtafsluitende oordopjes.
Ook heeft de Littmann Cardiology ill stethoscoop een
inwendig dubbellumen om geruis in de plastic buisjes
te voorkomen, en is leverbaar in een keuze van
traditionele kleuren om aan persoonlijke voorkeuren
tegemoet te komen.
Het is bovenal echter belangrijk te weten dat uw
Littmann Cardiology III stethoscoop de Littmarmmerknaam voer!, een naam die over de hele wereld
bekend is voor ongeevenaarde kwaliteit. Als de
vertrouwde leider in auscultatietechnologie biedt het
Littmann-stethoscoopmerk u de verzekering van
superieure akoestische weergave, innoverende
ontwerpen en uitzonderlijke prestaties.

3MTM Littmann® Cardiology m
stethoscoop
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
Cardiology III stethoscoop.
De Littmann Cardiology III stethoscoop biedt
uittnuntende akoestische prestaties, tezamen met
buitengewone veelzijdigheid. Het innoverende ontwerp
biedt een gepatenteerd afstembaar membraan aan elke
kant van het borststuk. De bredere kant kan worden
gebruikt v~~r volwassen patienten en de nauwere kant
is speciaal bruikbaar bij kinderen of magere patienten,
rondom verband en v~~r halsslagaderonderzoek. Ook
kan de kant van het borststuk v~~r kinderen
gemakkelijk worden omgezet naar een kelkvorm door
het membraan eenvoudig te vervangen met de "nonchill"-kelkhuls, die bij de stethoscoop wordt geleverd.
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Gebruiksaanwijzingen
Borststuk

slelhoscoop is ontworpen 0111
op comfortabele en
akoeslisch-afgcdichle wijze in
hel oor Ie passen. Merk op
dat de oorbuisjes zodanig
vervaardigd zijn, zodat ze in
de Iypische anatomie van hel
oorkanaal passen. De
oordopjes moelen naar voren
wijzen als u ze in uworen
sleek!.

Op de Litunann-stethoscopen met de traditionele
combinatie-borststukken is het noodzakelijk de kant van
het gebmikte borststuk te openen. Dit wordt gedaan
door de steel van het borststuk met een Iwnd vast te
houden en het borststuk met de andere hand te draaien
totdat u een klik voeh.

Frequenties veranderen met behulp van
het afstembare membraan
Uw Littmann Cardiology III stethoscoop is uitgemst
met een gepatenteerd afstembaar mcmbraan, dat u in
staat steh naar zowellaag- als hoogfrequente tonen te
luisteren op elke willekeurige kant van het borststuk.

U kunt de spanning in de
oorbeugel venninderen door
de oorbuizen in de bochl bij
de oordopjes beel Ie pakken en
langzamll vail clkaar Ie
trekken 10ldat de beugel
volledig uilgerekt is.

Een non-chill kelkring is bijgeleverd als reserveonderdeel, mocht u de voorkeur geven aan een
tradilionele kelk.

Lage ft~quelllies:
Gebmik zeer lichl
huidcontaci om naar
laagfrequente lonen
(Iradilionele kelklllodus)
Ie kunnen luisleren.

Om de veerspanning te
verhogen moet de oorbeugel
met een hand worden
vastgepakt waar de oorbuisjes
. _
_
in de plastic buisjes overgaan,
en moel worden geknepen
totdat het plastic buisje op een
oorbuisje het andere raak!. Herhaal indien nodig.
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Hoge Jreqllelllies: Slevig
aandmkken 0111 naar
hoogfrequenle lonen
(tradilionele
melllbraanmodus) te

Voor maximale akoestische
prestaties worden
COlllfonabele en
gepatenteerdc 3M'"
Littlllann@Soft Sealingoordopjes bij uw stethoscoop
geleverd. Bij deze

kunnen Inisleren.
Om naar laag- en hoogfrequente lonen Ie kunnen
luisteren zander hel borstslUk Ie hoeven verwijderen en
verplaalsen, schakeh u ecnvoudig heen en weer lussen
lichle en slcvige druk op hel borslsluk.
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Leg de buigzame rand van het
membraan in de gleuf van de
ring, Dit Inkt het beste
wanneer u begint met de ring
baven het leesbare gedeelte
van het membraau.

stethoscoop is gebruik gemaakt van een uniek ontwerp
voor het bevestigen van het oordopje aan het oorbuisje.
Het oordopje wordt op het uiteinde van het oorbuisje
gedrukt en stevig op zijn plaats geklikt. Om ze te
verwijderen, trekt u stevig aan de oordoppen.

Het membraan verwijderen en bet
borststuk reinigen

Controleer de ring om u ervan
te verzekeren dat de buigzame
rand goed in de ring zit Buig,
indien nodig, de ineengezette
stukken door de buitenste rand
van de ring tussen duim en
vingers te nijpen, Herhaal
deze buigprocedure nadat u de ineengezette stukken een
kwartslag hebt gedraaid.

~

Met het membraau naar
boven gekeerd, neem de ring
vast tussen dUlm en
_
wijsvinger van beide handen
\
,;
en rol hem van de rand van
.... het borststuk af. Maak het
membraan los van de ring en
reinig de onderdelen met
zeepof wrijf ze af met alcohol. De oppervlakken van
het borststuk kunnen worden gereinigd met alcohol of
zeep. Droog alle onderdelen en oppervlakken grondig
af voordat u het geheel weer in elkaar zet.

I' ,

~

Om de ringlmembraanmontage
aan het barststuk te vast te
"
maken, moet de groef van de
ii
ring (met het membraau eraau
,
bevestigd) op een bepaald punt
rond het borststuk worden
aangekoppeld, en met beide
duimen op zijn plaats worden gehouden,

Montage en vervanging van bet
afstembare membraan (kant voor
volwassenen)

ltiJ

Breng met de vingertop een
kleine hoeveelheid talk aan op
"~
de binnenkant van de buigzame
rand van het membraan. Dlt
vergemakkelijkt het aanbrengen
en zorgt voor een soepele en
stille afwisseling tussen
lage/hoge frequenties. Tik met de vingers tegen het
membraan om de overtollige talk te verwijderen.
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Rol de ring langzaam rond en
over de rand van het barststuk
door met uw beide du~en in
tegenovergestelde nchung
rond het barststuk te wrijven,

rI]

Algemeen gebruik en onderhoud

Inspecteer visueel de rand waar
het membraan vastzit in de ring
' ,
om te zien of het geheel
,
:,
gelijkmatig vastzit Ukunt
,,
i
kIeine aanpassingen maken door
de ring enigszins van het
membraan weg te trekken en te
roUen, waardoor het membraan op zijn plaats kan glijden,

o

~

o

o

Stel niet bloot aan extreme hitte en koude,
oplosmiddelen en olien.
De gehele ste!hoscoop kan worden schoongeveegd
met alcohol of zeepwater.
De oordopjes kunnen van de oorbuisjes worden
verwijderd voor een grondige reiniging.

Opmerking: Uw ste!hoscoop niet in vloeistoffen
onderdompelen of blootstellen aan stoomsterilisatie.
Ais desinfectie vereist is, kan de stethoscoop worden
schoongeveegd met een 70% isopropyl alcool
oplossing.

Montage en vervanging van het
afstembare membraan (kant voor
kinderen)
Verwijder de kelkring, Maak het stijve membraan met
de buigzame rand los van de non-chill ring, Leg het
membraan op de kant van het borststuk voor (kleine)
kinderen, Strijk het oppervlak van het buigzame deel
van het membraan glad door met de vinger rond de rand
van het membraan te wrijven, Zorg ervoor dat het
buigzame deel in de gleuf van het borststuk past Leg
de gleuf van de ring op een plaats rond de rand van het
borststuk en hou hem op zijn plaats met beide duimen,
Rol de ring langzaam rond en over de rand van het
borststuk door met beide duimen in tegenovergestelde
richting rond het borststuk te wrijven.
Inspecteer visueel de rand waar het membraan vastzit in
de ring om te zien of het geheel gelijkmatig vastzit
Verwijder zo nodig de ring, strijk het oppervlak glad en
herhaal de aanbrengprocedure.

Veranderen in een traditionele kelk:
De kant van het borststuk voor (kleine) kinderen kan
worden veranderd in een traditionele kelk. Verwijder
het afstembare membraan en vervang dit door de nonchill kelkring die in de doos met reserve-onderdelen zit.
Schuif de ring over de rand van de kelk en breng deze
goed aan.
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Littmann stethoscoop onderhollds- en
garantieprogramma

Verklaring van symbolen:

&. .Belangrijkl: zie gebruiksaanwijzing.

Uw Lillmann stethoscoop is gedekt door de beste
onderhouds-en garantieovereenkomst in de sector. De
Littmann Cardiology II I-stethoscoop is gegarandeerd

• Dit product en verpakking bevatten geen
natuurlijke rubber latex bestanddelen

tcgen routen in maleriaal en afwerking gedurende een

periode van vijf (5) jaar. Als tijdens de garantieperiode
een defect in materiaal of afwerking wordt ontdekt,
wordt he! instrument grati sgerepareerd na tenlgzellding

naar 3M, behalve als het duidelijk tekenen van misbruik
of accidentele schade vertoon!.
Voor onderhouds- of reparatieservices schrijft u een kort
briefje met uitleg van de door u gewenste rcparatie of
service onder vermelding van UII' naam, adres en
telefoonnummer.
3MHealth Care Service Center
Bldg. 502, Suite 200
3350 Granada Ave. North
Oakdale, MN 55128
In Canada:
3MHealth Care Service Center
3MCanada Inc.
80 Enterprise Drive South
London. Ontario
Canada N6N IC2
I 800-563-2921
Buiten de Verenigde Staten en Canada neemt u contact
op met UIV plaatselijke 3M-vestiging voor onderhoudsen reparatie-infonnatie.
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