
Estetoscópio  
Lightweith II SE

Estetoscópios Classic II 
Pediátrico e Neonato

Estetoscópios  
Classic III™

Estétoscopio 
Master Classic II™ 

Estétoscopio 
Cardiology IV™

Estétoscopio Master 
Cardiology™

Estetoscopio Eletrónico 
Modelo 3100/3200

Auscultador de dupla face

118 gramas

Diafragma sintonizável

Garantia de 2 anos

Auscultador: 5,4cm

Auscultador de dupla face

105, 95 gramas

3 anos de garantia

Auscultador:

Pediátrico 
3,3cm 
2,5cm

Neonato 
2,7cm 
1,9cm

Auscultador de dupla face

150 gramas

Diafragma sintonizável de 
peça única de cada lado 
do auscultador

Câmpanula aberta 
convertível

Garantia de 5 anos

Auscultador: 
Lado para adulto 4,3cm 
Lado pediátrico 3,3cm

Auscultador de uma face

160 gramas

Diafragma sintonizável

3 anos de garantia

Auscultador: 
4,4cm

Auscultador de dupla face

177 gramas

Disponível em 69cm

Diafragma sintonizável de 
peça única de cada lado 
do auscultador

Tubo com lúmen duplo

7 anos de garantia

Auscultador: 
Lado para adulto 4,3cm 
Lado pediátrico 3,3cm

Auscultador de uma face

185 gramas

Disponível em 69cm

Diafragma sintonizável

Tubo com lúmen duplo

7 anos de garantia

Auscultador: 
5,1cm

Bluetooth® tecnologia  
sem fios (3200)

Gravar e reproduzir (3200)

185 gramas

2 anos de garantia

Auscultador: 
5,1cm

Clássico EletrónicoLeve Cardiologia

6 Desempenho 
acústico

Ideal para a realização 
de medições da tensão 
arterial e avaliações 
físicas básicas de 
pacientes.

10+ Desempenho
acústico

Auscultação de alto 
desempenho. Ouça 
mais do que precisa 
com amplificação, 
redução do ruído am-
biente e conectividade 
opcional.

Ferramentas clínicas resistentes e fiáveis, 
para avaliação física e monitorização dos 
seus pacientes.

Desempenho 
acústico

7-8
Concebido para corresponder às necessidades 
de médicos exigentes. Proporciona uma 
sensibilidade acústica excecional para o ajudar 
a realizar auscultação de diagnóstico.

Desempenho
acústico
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www.littmann.pt

Escolha o estetoscópio que o 
ajuda a alcançar o seu melhor.
3M™ Littmann® Os estetoscópios proporcionam um desempenho acústico 
soberbo, uma qualidade consistentemente elevada e um valor excecional. 
Quase todos os estetoscópios Littmann utilizam uma tecnologia sintonizável, 
uma invenção da 3M que lhe dá a capacidade de ouvir sons de várias 
frequências sem ter de virar e reposicionar o auscultador.

PRESSÃO FIRME:
Prima o auscultador com 
um pouco mais de firmeza 
para ouvir sons de alta
frequência.

CONTACTO LIGEIRO:
Segure o ausculador
com uma ligeira pressão
para ouvir sons de baixa
frequência.

Descubra o poder da tecnologia sintonizável.

3M Portugal, Lda
Edificio Office Oriente - Rua Mar
da China nº 3 – Piso 3º A – Parque
das Nações 1990-138 Lisboa
www.littmann.pt

Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG. 3M, Littmann, o selo de Qualidade Littmann, L , Master Cardiology, Cardiology 
IV, Master Classic II e Classic III são marcas comerciais da 3M. Por favor Recicle. © 3M 2018. Todos os direitos reservados.


