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3MTM Littmann® Classic II S.E.stethoscoop
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Littmann
Classic II S.E.-stethoscoop.
Deze traditionele stethoscoop met een borststuk met
twee kanten biedt grote akoestische gevoeligheid voor
uitmuntende prestaties. Een traditionele kelk wordt
gecombineerd met een gepatenteerd afstembaar
membraan, dat handig heen en weer schakeh tussen
laag- en hoogfrequente lonen, zander het borststuk om
te hoeven draaien.
Andere kenmerken omvatten een patient-vriendelijke
"non-chill"-ring en membraan, uitstekende akoestische
afdichting en gemakkelijke pasvorm met de
gepatenteerde 3MTM Littmann® "Snap Tight"
zachtafsluitende oordopjes, en een anatomisch-juiste
oorbeugel onder een comfortabele hoek. Ook zijn de
plastic buisjes met enkellumen leverbaar in een keuze
van populaire kleuren om aan persoonlijke voorkeuren
tegemoet te komen.
Het is bovenal echter belangrijk te weten dat uw
Littmann Classic II S.E.-stethoscoop de Littmannmerknaam voert, een naam die over de hele wereld
bekend is voor ongeevenaarde kwaliteit. Als de
vertrouwde leider in auscuhatietechnologie biedt het
Littmann-stethoscoopmerk u de verzekering van
superieure akoestische weergave, innoverende
ontwerpen en uitzonderlijke prestaties.

21

Gebruiksaanwijzingen

Aanpassen van oorbeugel

Borststuk

Uw Lillmann-slethoscoop is
ontworpen om op comfonabele
en akoestisch-afgedichte wijze
in het oor Ie passen. Merk op
dat de oorbuisjes zodanig
vcrvaardigd zijll, zodat ze in de
typische anatomic van hel
oorkanaal passen. De
oordopjes moelen naar voren
wijzen als u ze in lllV oren
sleekt.

Op de Lilllnann-stelhoscopen mel de tradilionele
combinatie-borststukken is hel noodzakelijk de kant van
hel gebruikle borslstuk Ie openen. Dit wordl gedaan
door de sleel van het borststuk met cen hand vast Ie
hOllden en het borslsluk mel de andere hand te draaien
tOldat u een klik voelt.

Frequenties veranderen met behulp van
het afstembare membraan
Uw Lillmann Classic II S.E.-stelhoscoop is lIilgerusl
mel een gepatenleerd afslembaar membraan, dat 1I in
Slaat stelt naar lOwellaag- als hoogfreqllenle tonen Ie
Illisteren zonder het borslsluk Ie hoeven omdraaien.

Ukunt de spanning in de
oorbeugel venninderen door de
oorbllizen in de bochl bij de
oordopjes beelle pakken en
langzaam van elkaar Ie trekken
10ldat de beugel volledig
uilgerekt is.

ulge Ire'll/elllies: am naar
laagfrequente tonen
(traditionele kelkmodus)
Ie kunnen Illisieren, kllnlll
de open kelk of het
afslembare membraan
gebruiken met zeer licht huidcontact.

am de veerspanning te
verhogen moet de oorbeugel
met een hand worden
vaslgepakt waar de oorbuisjes
in de plaslic buisjes overgaan,
en moet worden geknepen
lotdat hel plaslic buisje op ccn
oorbuisje hel andere raakt. Herhaal indien nodig.

Hoge jreql/elllies: am
naar hoogfrequenle lonen
Ie kunnen luisteren mel
het afslembare membraan
moel hel slevig op het
borslslUk worden gedrukt.

Voor maximale akoestische
prestalies worden comfonabele
en gepalenteerde 3M'"
Lillmann@Soft Sealingoordopjes bij uw stelhoscoop

am nam laag- en hoogfrequenle tonen te kllnnen
Illisieren zOllder hel borststuk Ie hoeven verwijderen en
om Ie draaien, schakelt 1I eenvoudig heen en weer
lussen lichte en stevige druk op hel borslsluk.
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Leg de buigzamc rand van het

geleverd. Bij deze slelhoscoop is gebruik gemaakl van
een uniek onlwerp vcor hel bevestigen van hel oordopje
aan hel corbuisje. Hel oordopje wordl op hel uileinde
van hel oorbuisje gedrukl en slevig op zijn plams
geklikl. am ze Ie verwijderen, Irekl u slevig aan de
oordoppen.

membraan in de gleuf van de
ring. Oillukl hel besle
wanneer u beginl mel de ring
boven hel leesbare gedeehe van
hel membraan.

Het membraan verwijderen en het
borststuk reinigen

COlliroleer de ring om u ervan
Ie verzekeren dm de blligzame
rand goed in de ring zil. Buig,
indien nodig, de ineengezelle
slukken door de bllilensle rand
van de ring lussen duim en
vingers Ie nijpcn. Herhaal deze
buigprocedure nadalll de ineengezelle slUkken een
kwartslag hebl gedraaid.

~

Mel hel membraan naar
boven gekeerd, neem de ring
vasllussen duim en
wijsvinger van beide handen
en rol hem van de rand van
hel borsiSluk af. Maak hel
membraan los van de ring en
reinig de onderdelen mel zeepof wrijf ze af mel alcohol.
De oppervlakken van hel borslslUk kunnen worden
gereinigd mel alcohol of zeep. Orcog aile onderdelen
en oppervlakken grondig af vcordm u hel geheel weer
in elkaar zel.

tzrSj

~

am de ring/membraanmonlage
aan hel borslslUk Ie vasile
.
maken. moel de groef van de
.'
ring (mel hel membraan eraan
bevesligd) op een bepaald pum
rond hel bOrsiSluk worden
aangekoppeld, en mel beide
duimen op zijn plams worden gehouden.

Montage en vervanging van het
afstembare membraan

~

Breng mel de vingerlop een
kleine hoeveelheid lalk aan op
"
',: '
de binnenkalll van de blligzame
rand van hel membraan. Oil
)
vergemakkelijkl hel aanbrengen
Y -!
en zorgl vcor een soepele en
stille afwisseling lussen
lagclhoge frequemies. Tik mel de vingers legen hel
membraan om de overtollige lalk Ie verwijderen.

~
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Rol de nng langzaam rond en
over de rand van hel borslswk
.,'
door mel II W belde dUlmen in
:' : I I legenovergeslelde nchllng rond
~ hel borslslUk Ie wnJven

rm

Inspecteer visueel de rand waar
het membraan vastzit in de ring
~
omte zien ofhet.geheel
~
gebjkmaug vastz!t. U!runt
..
kleine aanpassingen maken
door de ring enigszins van het
membraan weg te trekken en te
rollen. waardoor het membraan op zijn plaats kan
gJijden.

na terugzending naar 3M. behalve a1s het duidelijk
tekenen van misbruik of accidentele schade vertoont.
Voor onderhouds- of reparatieservices scbrijft u een kort
briefje met uitleg van de door u gewenste reparatie of
service onder vermelding van uw naam. adres en
telefoonnummer.
3M Health Care Service Center
Bldg. 502. Suite 200
3350 Granada Ave. North
Oakdale. MN 55128

Algemeen gebruik en onderhoud
• Stel niet bloot aan extreme hitte en koude.
oplosmiddelen en olien.

In Canada:
3M Health Care Service Center
3M Canada Inc.
80 Enterprise Drive South
London. Ontario
Canada N6N IC2
1800-563-2921

• De gehele stethoscoop kan worden schoongeveegd
met alcohol of zeepwater.
• De oordopjes kunneo van de oorbuisjes worden
verwijderd voor een grondige reiniging.
Opmerking: Uw stethoscoop niet in vloeistoffen
onderdompelen of blootstellen aan s!oomsterilisatie.
Ais desinfectie vereist is. kan de stethoscoop worden
schoongeveegd met een 70% isopropyl alcool
oplossing.

Buiten de Verenigde Staten en Canada neemt u contac!
op met uw plaatselijke 3M-vestiging voor onderhoudsen reparatie-informatie.

Verklaring van symbolen:

&. .Belangrijk!: zie gebruiksaanwijzing.

Littmann stethoscoop onderhouds- en
garantieprogramma

ti::x •Dit product en verpakking bevatten geen

Uw Littmann stethoscoop is gedekt door de beste
onderhouds- en garantieovereenkomst in de sector. De
Littmann Classic II S.E. stethoscoop is gegarandeerd
tegen gebreken in materiaal en vakmanschap gedurende
een periode van drie (3) jaar. Als tijdens de
garantieperiode een defect in materiaal of afwerking
wordt ontdekt. wordt het instrument gratis gerepareerd

~
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natuurlijke rubber latex bestanddelen

